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Oddzia∏ Franciszka Olszówki
„Otta”. Z dziejów powojennej
konspiracji antykomunistycznej
KoniecznoÊç podejmowania przez historyków badaƒ nad dziejami powojennej
konspiracji antykomunistycznej nie budzi dzisiaj wàtpliwoÊci. Dà˝enie komunistów do wyeliminowania z ˝ycia spo∏ecznego ludzi czynnie przeciwstawiajàcych si´
nowemu re˝imowi, a nast´pnie wieloletnie zakorzenianie w zbiorowej ÊwiadomoÊci Polaków ca∏kowicie zideologizowanego obrazu „heroicznej” walki o „utrwalenie w∏adzy ludowej” doprowadzi∏o do powa˝nego zafa∏szowania historii Polski
pierwszych lat powojennych. Prawie zupe∏ny brak dost´pu do materia∏ów archiwalnych zachowanych m.in. po strukturach MBP do niedawna skutecznie uniemo˝liwia∏ podj´cie w pe∏ni naukowej dyskusji nad procesem budowania w Polsce
nowego porzàdku polityczno-ustrojowego w latach 1944–1947. W chwili obecnej,
gdy dzi´ki dzia∏alnoÊci IPN wspomniane zasoby archiwalne w wi´kszoÊci sà ju˝
udost´pniane historykom, postulat rzetelnych badaƒ nad dziejami powojennej
konspiracji antykomunistycznej staje si´ mo˝liwy do zrealizowania.
W tym kontekÊcie wa˝nà rol´ w systematyzowaniu i weryfikowaniu wiedzy
na temat zbrojnego oporu Polaków wobec w∏adzy „ludowej” powinno odgrywaç
podejmowanie badaƒ przede wszystkim w skali regionalnej1. Skrupulatna, okreÊlona ramami historii lokalnej, rekonstrukcja faktografii powojennego podziemia
pozwoli z pewnoÊcià na bardziej obiektywne ukazanie charakteru i skali zbrojnego oporu Polaków wobec w∏adzy komunistycznej.
Celem niniejszego artyku∏u jest w∏àczenie si´ w szeroki nurt dyskusji o powojennej konspiracji zbrojnej w∏aÊnie na jej regionalnym poziomie, przy wykorzystaniu êróde∏ znajdujàcych si´ w zasobie archiwalnym IPN. W artykule
przedstawiono genez´, dzia∏alnoÊç i likwidacj´ antykomunistycznego oddzia∏u
partyzanckiego dowodzonego od maja 1945 r. do lutego 1946 r. przez Franciszka Olszówk´ „Otta”. Oddzia∏ operowa∏ na pograniczu czterech powojennych
województw: poznaƒskiego (w powiecie k´piƒskim), ∏ódzkiego (w powiecie

Poczyniono ju˝ pierwsze udane próby w tym zakresie. Zob. m.in.: R. Wnuk, Lubelski Okr´g AK
DSZ i WiN 1944–1947, Warszawa 2000; Podziemie niepodleg∏oÊciowe na Podbeskidziu w latach
1939–1947, red. A. Namys∏o, T. Kurpierz, Bielsko-Bia∏a 2002; Podziemie zbrojne na Lubelszczyênie wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1956, red. S. Poleszak, A. Pu∏awski, Warszawa 2002;
R. Âmietanka-Kruszelnicki, Podziemie poakowskie na Kielecczyênie w latach 1945–1948, Kraków
2002; M. Korkuç, Zostaƒcie wierni tylko Polsce... Niepodleg∏oÊciowe oddzia∏y partyzanckie w Krakowskiem (1944–1947), Kraków 2002.
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wieluƒskim), katowickiego (w powiatach kluczborskim i oleskim) i wroc∏awskiego (w powiatach sycowskim i oleÊnickim).

***
Franciszek Olszówka urodzi∏ si´ 3 grudnia 1923 r.2 Wychowywa∏ si´ w Pisarzowicach w powiecie k´piƒskim, gdzie jego rodzice dzier˝awili majàtek ziemski.
Pochodzi∏ z rodziny o tradycjach patriotycznych. Jego ojciec by∏ powstaƒcem
wielkopolskim z lat 1918–19193. Z powodu bankructwa rodzina przenios∏a si´
na Górny Âlàsk, gdzie ojciec Olszówki pracowa∏ jako zarzàdca gospodarstw rolnych. W 1939 r. m∏ody Olszówka opuÊci∏ rodziców i zamieszka∏ ze swoim wujem Alfredem Gólcz-Mende w Gierczycach (powiat k´piƒski). W czasie wojny
by∏ zarzàdcà gospodarstwa nale˝àcego do wuja. Niewàtpliwie czu∏ si´ Polakiem
i poczàtkowo, w odró˝nieniu od swojego wuja, nie przyjà∏ niemieckiej listy narodowoÊciowej. Uczyni∏ to z koniecznoÊci dopiero wtedy, gdy zosta∏ przez Niemców uj´ty z bronià w r´ku i osadzony w areszcie za k∏usownictwo4. Po wpisaniu
go do III grupy folkslisty zosta∏ zwolniony z aresztu, jednak zaraz potem otrzyma∏ powo∏anie do armii niemieckiej. W trakcie s∏u˝by przygotowawczej w Brzegu, podczas ostatniego urlopu przed wys∏aniem na front, zdezerterowa∏5. W tym
samym czasie za kontakty z polskim podziemiem jego wuj zosta∏ aresztowany,
a nast´pnie stracony przez gestapo w Cz´stochowie. Olszówka, zmuszony do
ukrywania si´, wstàpi∏ do kilkuosobowego oddzia∏u partyzanckiego Armii Krajowej dzia∏ajàcego w lasach rychtalskich w powiecie k´piƒskim. Oddzia∏ funkcjonowa∏ od 1942 r., nosi∏ kryptonim „Koniczynka” i wchodzi∏ w sk∏ad Podobwo-

Bardzo ogólnie na temat Franciszka Olszówki zob. K. Szwagrzyk, Franciszek Olszówka
(1924–1946) [w:] Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce 1944–1956. S∏ownik biograficzny, t. 1,
Kraków–Warszawa–Wroc∏aw 2002, s. 332–334.
3
K. Jasiak, Z dzia∏alnoÊci podziemia zbrojnego w latach 1945–1948 na Âlàsku Opolskim, „Akowiec. Biuletyn Informacyjny Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej Ko∏a w Opolu” 2003,
nr 1, s. 16.
4
Olszówka sta∏ si´ jednà z wielu ofiar przymusowej germanizacji ludnoÊci K´pna i okolic, którà
Niemcy, ze wzgl´du na du˝y odsetek ewangelików, uwa˝ali za niemieckà. Dla m´˝czyzn jednà z konsekwencji wpisania na list´ narodowoÊciowà (z wyjàtkiem grupy IV) by∏ obowiàzek s∏u˝by wojskowej
w armii niemieckiej. O przydzieleniu do konkretnej grupy folkslisty cz´sto decydowa∏ wiek wnioskodawcy. JeÊli by∏ nim m∏ody m´˝czyzna mogàcy s∏u˝yç w armii, nawet gdy z trudnoÊcià pos∏ugiwa∏ si´
j´zykiem niemieckim, otrzymywa∏ grup´ III, co oznacza∏o przynale˝noÊç do narodu niemieckiego,
która mog∏a byç cofni´ta w ciàgu 10 lat. Zob. J. Kurzawa, S. Nawrocki, Dzieje K´pna, Warszawa–Poznaƒ 1978, s. 145–146; J. Niekrasz, Z dziejów AK na Âlàsku, Warszawa 1985, s. 127.
5
Wed∏ug jednej z wersji Olszówka, by uniknàç wys∏ania na front, w czasie przepustki celowo mia∏
przestrzeliç sobie stop´ i oÊwiadczyç przed niemieckimi w∏adzami, ˝e zosta∏ zraniony przez partyzantów. Dzi´ki temu otrzyma∏ kilkutygodniowy urlop na rekonwalescencj´ i ju˝ nie zg∏osi∏ si´ do jednostki (Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Poznaniu [dalej: AIPN Po], Akta Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Poznaniu [dalej: WUBP w Poznaniu], 0077/14, t. 3, Pismo
do naczelnika Wydzia∏u III ds. Bezpieczeƒstwa KW MO w Poznaniu, 11 IX 1964 r., k. 224). Sam Olszówka mia∏ twierdziç, ˝e nie chcia∏ s∏u˝yç w wojsku, poniewa˝ na froncie poleg∏ jego starszy brat,
powo∏any wczeÊniej do Wehrmachtu. Uchyla∏ si´ wi´c od s∏u˝by i dlatego zosta∏ zatrzymany przez
niemieckà ˝andarmeri´ polowà. Niemcy mieli go wówczas przywiàzaç za nogi sznurem do bryczki,
za którà musia∏ biec. W pewnym momencie przewróci∏ si´ i szcz´Êliwie uwolni∏ z p´t. Wykorzystujàc sytuacj´, mimo ostrza∏u uciek∏ do lasu i od tej pory – prawdopodobnie od jesieni 1943 r. – zaczà∏
si´ ukrywaç (Archiwum Opozycji OÊrodka KARTA [dalej: AOOK], Relacja Idziego Gatnera).
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du „¸omnica” w Samodzielnym Obwodzie Zewn´trznym K´pno AK („Reduta”).
Jego organizatorem i dowódcà by∏ plut. Jan Jeziorny „Fryc”6. Partyzanci ukrywali si´ w dwóch bunkrach. Olszówka, „bardzo pos∏uszny i bojaêliwy w poczàtkach”, kwaterowa∏ w bunkrze „Modlin”7.
Podczas okupacji dzia∏alnoÊç oddzia∏u polega∏a prawie wy∏àcznie na rozbrajaniu Niemców. Tego typu akcji nie przeprowadzano jednak cz´sto, bowiem lasy
by∏y systematycznie przeczesywane przez hitlerowców. Sta∏e ukrywanie si´
w bunkrach by∏o ci´˝kà próbà dla partyzantów. „Jak wyszed∏em z konspiracji
– wspomina Roman Pi´tak „WiluÊ”, który w czasie wojny by∏ z Olszówkà w jednym oddziale – to prosi∏em Boga, ˝eby ju˝ wi´cej si´ tam nie dostaç. Bo to by∏o
straszne, cz∏owiek ca∏y czas ˝y∏ w napi´ciu, nie by∏ pewien swojego ˝ycia”8.
Za okupacyjnà dzia∏alnoÊç partyzanckà rozkazem z 6 maja 1945 r., wydanym
przez komendanta Okr´gu Poznaƒ AK pp∏k. Andrzeja Rzewuskiego „Wojmira”,
Olszówka, który przyjà∏ konspiracyjny pseudonim „Otto”, zosta∏ awansowany
do stopnia kaprala9.
Po przejÊciu frontu i wyparciu armii niemieckiej (K´pno zosta∏o wyzwolone
22 stycznia 1945 r. przez radzieckie wojska 3. Armii Pancernej dowodzonej
przez gen. Paw∏a Ryba∏k´) Olszówka wraz z kolegami z akowskiej partyzantki
pod koniec stycznia 1945 r. zaczà∏ organizowaç ochotniczà milicj´ gromadzkà
w gminie Laski (powiat k´piƒski). Jej cz∏onkowie pracowali spo∏ecznie, a do ich
obowiàzków nale˝a∏o utrzymanie porzàdku na terenie opuszczonym przez regularne formacje wojska. Od kwietnia, gdy nowa „ludowa” w∏adza zacz´∏a stopniowo rozwiàzywaç samorzutnie tworzone posterunki milicji i równoczeÊnie przeprowadzaç redukcj´ stanu milicjantów ochotników, by „oczyÊciç szeregi” milicji
m.in. z by∏ych cz∏onków AK, Olszówka opuÊci∏ swój posterunek w Kuênicy
Trzcinickiej i osiad∏ w majàtku rolnym w Gierczycach, który odziedziczy∏ po
wuju10. Nie przypuszcza∏ zapewne, ˝e wkrótce, mimo zakoƒczenia wojny, b´dzie
musia∏ ponownie wróciç do leÊnego bunkra.
W tym czasie, gdy Olszówka dzia∏a∏ w ochotniczej milicji, w K´pnie przy pomocy Sowieckiej Komendantury Wojennej (na jej czele sta∏ mjr Grzegorz Charkiewicz) instalowano nowe w∏adze. Ju˝ 7 lutego 1945 r. rozwiàzano powsta∏y
spontanicznie zaraz po wyzwoleniu miasta Polski Komitet Obywatelski i wkrótce powo∏ano „ludowà” Miejskà Rad´ Narodowà, a na szczeblu powiatowym
utworzono w marcu Powiatowà Rad´ Narodowà. Pierwszym starostà powiatu
k´piƒskiego zosta∏ delegowany z Wielunia cz∏onek PPR W∏adys∏aw Jachowicz.
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 3, Doniesienie agenturalne, 24 XI 1953 r., k. 362; ibidem, Doniesienie agenturalne, 27 VII 1953 r., k. 364; Okr´g Poznaƒski Armii Krajowej w koƒcowej
fazie okupacji (1943–1945), red. M. Woêniak, Poznaƒ 1995, s. 75–76.
7
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 3, Doniesienie agenturalne, 24 XI 1953 r., k. 362; ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Józefa ¸yko, 3 IV 1950 r., k. 60.
8
AOOK, Relacja Romana Pi´taka.
9
AIPN Po, Akta Komendy Wojewódzkiej MO w Poznaniu [dalej: KW MO w Poznaniu], 003/355,
t. 1, Rozkaz awansowy nr 500a, 6 V 1945 r., k. 191.
10
Wed∏ug relacji Idziego Gatnera, który razem z Olszówkà s∏u˝y∏ na posterunku w Kuênicy Trzcinickiej, po otrzymaniu wiadomoÊci o kapitulacji Niemców milicjanci ochotnicy mieli samodzielnie
rozwiàzaç posterunki i w ostatnim dniu s∏u˝by wspólnie oddali po˝egnalnà salw´ z karabinów maszynowych w stron´ lasu, a „kto chcia∏, to móg∏ w milicji zostaç” (AOOK, Relacja Idziego Gatnera).
6
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Ponadto na poczàtku lutego przyby∏a z Wielunia do K´pna pi´cioosobowa grupa inicjatywna (wspomagana póêniej przez komunistów z Kalisza) w celu zorganizowania pierwszej komórki PPR. W wyniku jej „aktywnoÊci” ch´ç wstàpienia
do partii zadeklarowa∏o osiemnaÊcie osób11.
Natychmiast po wyzwoleniu K´pna, w koƒcu stycznia 1945 r., w mieÊcie zorganizowano Powiatowy Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego, który od samego poczàtku cieszy∏ si´ z∏à s∏awà12. Ju˝ w marcu jego funkcjonariusze dopuszczali si´ samosàdów na aresztowanych, z zawzi´toÊcià poszukiwano cz∏onków konspiracji
okupacyjnej. Strach przed zatrzymaniem przez bezpiek´ i niemo˝noÊç rozpocz´cia
normalnego ˝ycia pcha∏y cz´Êç by∏ych akowców z powrotem do lasu. W takiej w∏aÊnie sytuacji znalaz∏ si´ Olszówka. Dodatkowo jego decyzj´ o powrocie do konspiracji przyspieszy∏ incydent, jaki wydarzy∏ si´ w Dro˝kach, podczas jednej z organizowanych wtedy powszechnie zabaw tanecznych. Mi´dzy Olszówkà a jednym
z ˝o∏nierzy Wojska Polskiego z K´pna dosz∏o wówczas do sprzeczki, w wyniku której ˝o∏nierz da∏ si´ rozbroiç, a Olszówka zbieg∏ z jego karabinem. Gdy nied∏ugo potem dowiedzia∏ si´, ˝e poszukuje go UB z K´pna, razem ze znanym mu z czasów
wojennej partyzantki Edwardem Jeziornym „Lisem”, u którego mia∏ si´ poczàtkowo ukrywaç, podjà∏ decyzj´ o powrocie do lasu13. Wkrótce do∏àczy∏a do nich Êcigana za akowskà przesz∏oÊç pozosta∏a cz´Êç kolegów z partyzantki, wÊród których
byli m.in. Józef Wodzicki „Teojo” i Edward Musia∏ „Hubert”14.
Z czasem, poza by∏ymi ˝o∏nierzami AK, oddzia∏ zacz´li zasilaç dezerterzy
z milicji i „ludowego” wojska15. Wszystkich ich ∏àczy∏a niech´ç i nieufnoÊç do rodzàcej si´ w∏adzy „ludowej”. W zdecydowanej wi´kszoÊci byli to ludzie m∏odzi,
dwudziestoparoletni, wywodzàcy si´ z rodzin ch∏opskich, z kilkoma klasami
szko∏y powszechnej. W doros∏e ˝ycie wchodzili w okresie wojny, poznali jej bezwzgl´dnoÊç i brutalnoÊç, co nie pozosta∏o bez wp∏ywu na ich stosunek do rzeczywistoÊci, w tym te˝ do wartoÊci ludzkiego ˝ycia. „»Otto« mia∏ taki zwyczaj: jeJ. Kurzawa, S. Nawrocki, op. cit., s. 154–158.
Idzi Gatner wspomina: „W UB w K´pnie to by∏a zbieranina jakaÊ, pastuszki takie, co za Niemca
gdzieÊ krowy paÊli. Ciemnota jak cholera, dziadostwo. […] Samosàdy robili, ludzi mordowali, m´czyli. Potajemnie gin´li ludzie” (AOOK, Relacja Idziego Gatnera).
13
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 3, Doniesienie agenturalne, 24 XI 1953 r., k. 362–363.
14
Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Józefa ¸yko, 3 IV 1950 r., k. 60v. Zarówno Wodzicki, jak i Musia∏ zgin´li ju˝ w 1945 r. Wodzicki – zdaniem Idziego Gatnera – by∏ porywczy i nerwowy, „natychmiast by chcia∏ dzia∏aç”, co mia∏o prowadziç do zatargów z „Ottem”. Byç mo˝e chodzi∏o równie˝
o przywództwo nad oddzia∏em, bo „Wodzicki by∏ równo z »Ottem« w lesie za okupacji” (AOOK,
Relacja Idziego Gatnera). Wed∏ug bezpieki Wodzicki dysponowa∏ w∏asnym oddzia∏em i zosta∏ zastrzelony prawdopodobnie 10 IX 1945 r. przez funkcjonariuszy UB podczas napadu na majàtek administrowany przez wojska radzieckie w Rakowie (AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 1,
Meldunek specjalny z WUBP w Poznaniu do kierownika Wydzia∏u Walki z Bandytyzmem MBP
w Warszawie, 27 XI 1945 r., k. 102, 104). Zgo∏a innà wersj´ okolicznoÊci Êmierci Wodzickiego poda∏ Józef Âl´k: „Ludzie, którzy byli z »Ottem«, nie chcà mówiç o Wodzickim. JeÊli ju˝, to mówià,
˝e Wodzicki zginà∏ podczas jakiejÊ akcji, podczas ob∏awy. Natomiast ja z innych êróde∏ wiem, ˝e zosta∏ zastrzelony przez wspó∏towarzyszy. Dok∏adnie przez kogo, to nie wiem, ale takie wersje istniejà, ˝e nie godzi∏ si´ na wszystkie poczynania »Otta«, które by∏y zaplanowane, i dlatego sta∏ si´ w oddziale niewygodny i zosta∏ usuni´ty” (AOOK, Relacja Józefa Âl´ka).
15
AIPN Po, 05/57, Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza „Warta”. Banda terrorystyczno-rabunkowa pod dowództwem Franciszka Olszówki ps. „Otto”. Opracowanie Wydzia∏u „C” KWMO
w Poznaniu nr 80, k. 3.
11
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steÊ dobrym Polakiem, zajrzyj do lufy, a on wtenczas pociàga∏ za cyngiel i trup”
– donosi∏ póêniej do UB jego by∏y dowódca z czasów okupacyjnej partyzantki16.
Oddzia∏ Olszówki stacjonowa∏ w powiecie k´piƒskim, na terenie dzia∏ania
jednej z wa˝niejszych organizacji poakowskich – Wielkopolskiej Samodzielnej
Grupy Ochotniczej „Warta”. Powo∏a∏ jà do ˝ycia ostatni komendant Okr´gu Poznaƒ AK – pp∏k Andrzej Rzewuski „Haƒcza” (wczeÊniej „Wojmir”). W rozkazie
organizacyjnym z 10 maja 1945 r. ju˝ na samym poczàtku okreÊli∏ podstawy powstania i charakter budowanej organizacji: „WSGO »Warta« jest konspiracyjnà
jednostkà WP wiernie stojàcà, zgodnie ze z∏o˝onà przysi´gà, przy prawowitym
Prezydencie RP Raczkiewiczu i ewentualnie jego prawnych nast´pcach”17.
Na szczeblu terenowym WSGO „Warta” dzieli∏a si´ na siedem rejonów zwanych
inspektoratami, a te z kolei podzielono na obwody. W czerwcu 1945 r. dowódcà
Obwodu K´pno, wchodzàcego w sk∏ad III Inspektoratu Ostrowskiego, zosta∏ kpt.
Edward Mazur „Dàb” – przed wojnà pracownik Kuratorium Szkolnego w Poznaniu, a w czasie okupacji m.in. zast´pca komendanta Obwodu Radomsko AK. Jednym z zadaƒ WSGO „Warta” by∏o poszukiwanie kontaktów z „dzikimi” oddzia∏ami partyzanckimi w celu ich podporzàdkowania, a nast´pnie „roz∏adowania”18.
Z tego powodu „Dàb” w sierpniu 1945 r. wyda∏ polecenie por. Józefowi Kempiƒskiemu „¸anowi” („Krótkiemu”) – szefowi dywersji w komendzie Obwodu K´pno
WSGO „Warta” – by nawiàza∏ bezpoÊrednià ∏àcznoÊç z „Ottem”. Po dotarciu do
partyzantów „¸an” w pierwszej kolejnoÊci ich przeszkoli∏, a nast´pnie zosta∏ wprowadzony na stanowisko zast´pcy „Otta”. Ten jednak nie chcia∏ si´ zgodziç na wyjÊcie z lasu, nie wype∏nia∏ wszystkich rozkazów i nie zamierza∏ ca∏kowicie podporzàdkowaç si´ WSGO „Warta”. Chcàc utrzymaç trudnà kontrol´ nad oddzia∏em,
„Dàb” kilkakrotnie odwiedza∏ partyzantów, przekazujàc osobiÊcie „¸anowi” rozkazy z obwodu19. Przeprowadza∏ równie˝ z cz∏onkami oddzia∏u pogadanki na tematy polityczne. T∏umaczy∏ im m.in., ˝e zadaniem oddzia∏ów leÊnych nie jest rozstrzeliwanie ˝o∏nierzy polskich, sowieckich czy te˝ pracowników bezpieczeƒstwa, lecz
demonstrowanie si∏y przez ich systematyczne rozbrajanie. PodkreÊla∏, ˝e Polska dopiero wówczas odzyska pe∏nà niepodleg∏oÊç, gdy wycofajà si´ z niej Sowieci, a partyzanci powinni pozostaç w lesie jedynie do wyborów i bez wzgl´du na ich wynik,
po utworzeniu w kraju nowego rzàdu, b´dà musieli si´ ujawniç20.
„Dàb” utrzymywa∏ sta∏y kontakt z oddzia∏em „Otta” równie˝ przez ∏àcznika,
którym by∏ Józef Stachera „Stach”, pracujàcy wówczas razem z Mazurem w NadleÊnictwie Rychtal. „Stach” osobiÊcie przekazywa∏ meldunki od „Otta” dla „D´ba” i odwrotnie21. Z kolei „Dàb” na podstawie otrzymywanych informacji od
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 3, Doniesienie agenturalne, 24 XI 1953 r., k. 363.
AIPN Po, KW MO w Poznaniu, 003/355, t. 1, Odpisy rozkazu organizacyjnego nr 1 z 10 V
1945 r., k. 61–63.
18
Ibidem, Odpis protoko∏u przes∏uchania Andrzeja Rzewuskiego z 2 XII 1945 r., k. 121.
19
Ibidem, Odpis protoko∏u przes∏uchania Józefa Kempiƒskiego z 28 VII 1950 r., k. 140.
20
Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ we Wroc∏awiu [dalej: AIPN Wr], Akta Wojskowego Sàdu Rejonowego we Wroc∏awiu [dalej: WSR we Wroc∏awiu], 21/593, t. 2, Protokó∏ rozprawy g∏ównej, 28 V 1946 r., k. 60.
21
Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej w Warszawie [dalej: AIPN], 0185/70, t. 4, cz. 2, Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza „Warta”. Delegatura Si∏ Zbrojnych. Inspektorat III
Ostrowski. Kryptonim „Szamotu∏y”, k. 173.
16
17
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„¸ana” i „Stacha” opracowywa∏ meldunki o stanie podporzàdkowania oddzia∏u
„Otta” i dor´cza∏ je szefowi wywiadu Inspektoratu Ostrowskiego WSGO „Warta” Boles∏awowi Wróblewskiemu „Woli-Wolskiemu”22. Skutkiem tych dzia∏aƒ by∏o
zaprzysi´˝enie oddzia∏u w ramach WSGO „Warta”, które mia∏o nastàpiç przy
bunkrach w lasach komorzyƒskich23.
Dopóki „Dàb” przebywa∏ w powiecie k´piƒskim, „Otto” traktowa∏ go formalnie jako swojego bezpoÊredniego prze∏o˝onego. RównoczeÊnie jednak i tak
stara∏ si´ prowadziç samodzielnà dzia∏alnoÊç, co z czasem powodowa∏o narastanie mi´dzy nimi konfliktu. W takich okolicznoÊciach „Dàb”, nie widzàc perspektyw ca∏kowitego podporzàdkowania oddzia∏u organizacji, w koƒcu sierpnia lub
z poczàtkiem wrzeÊnia, bez wiedzy kierownictwa Inspektoratu Ostrowskiego,
opuÊci∏ zajmowane stanowisko i wyjecha∏ do ¸odzi. Jego miejsce zajà∏ od wrzeÊnia dotychczasowy komendant Obwodu Krotoszyƒskiego WSGO „Warta” – kpt.
Tadeusz Tyrakowski „Kordzik” („Wojciech”), który w sposób stanowczy traktowa∏ „Otta” jako swojego podkomendnego24.
W koƒcu wrzeÊnia 1945 r., za poÊrednictwem „¸ana”, w restauracji Stefana
Sielskiego w K´pnie dosz∏o do spotkania mi´dzy „Ottem” a „Kordzikiem”. „Kordzik” mia∏ wydaç wówczas Olszówce rozkaz napadu na PUBP w Kluczborku,
a tak˝e na komunalne kasy oszcz´dnoÊci w Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu
i Kluczborku. Uzyskane w ten sposób pieniàdze zaproponowa∏ rozdzieliç mi´dzy
siebie i „Otta”, opuÊciç powiat, a cz∏onków oddzia∏u pozostawiç w∏asnemu losowi. Olszówka uzna∏ te pomys∏y za nierealne, a ponadto poinformowa∏ „Kordzika”, ˝e i tak zamierza opuÊciç powiat k´piƒski z powodu cz´stych ob∏aw urzàdzanych tam przez si∏y bezpieczeƒstwa25.
W listopadzie 1945 r. WSGO „Warta” zosta∏a rozwiàzana. Wkrótce w wi´zieniu znalaz∏ si´ Andrzej Rzewuski „Haƒcza” razem z kilkunastoma bliskimi
wspó∏pracownikami26. W dodatku jeszcze wczeÊniej, w koƒcu paêdziernika, powiat k´piƒski opuÊci∏ „¸an”, a w styczniu 1946 r. uda∏o mu si´ zbiec do amerykaƒskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. W takich okolicznoÊciach „Otto”, wy-

Ibidem, k. 177.
AIPN Po, 05/57, Wielkopolska Samodzielna Grupa..., k. 3.
24
AIPN, 0185/70, t. 4, cz. 2, Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza „Warta”..., k. 168–170,
179. W tym wypadku nie nale˝y myliç kpt. Tadeusza Tyrakowskiego „Kordzika” („Wojciecha”) z ppor.
Czes∏awem Mockiem „Spirytusem”, który w powojennych relacjach Mariana Sobczaka „Florianowicza” tak˝e nosi pseudonim „Kordzik” (por. K. Gozdowski, M. Woêniak, Wielkopolski ataman, „Karta” 1993, nr 10, s. 94, 108). Czes∏aw Mocek – z zawodu nauczyciel, w czasie okupacji dowódca oddzia∏u dywersyjnego AK w pow. krotoszyƒskim, a po wojnie komendant placówki WSGO „Warta”
w Dobrzycy (pow. krotoszyƒski) – z inspiracji „¸ana” zorganizowa∏ w lipcu 1945 r. wspólnie z Feliksem Pa∏ysem „Kwiatkowskim” (podkomendnym Jana Kempiƒskiego „B∏yska”) napad na gorzelni´
w Korytnicy (pow. krotoszyƒski), skàd zrabowano 2500 litrów spirytusu. Za przeprowadzenie akcji
rabunkowej zosta∏ skazany przez Sàd Wojskowy przy Komendzie Okr´gu WSGO „Warta” na kar´
Êmierci. Wyroku jednak nie wykonano, poniewa˝ w czasie ob∏awy zorganizowanej 21 VIII 1945 r.
w Ligocie przez bezpiek´ „Spirytus” zosta∏ zastrzelony przez funkcjonariuszy UB z Ostrowa Wielkopolskiego (AIPN Po, KW MO w Poznaniu, 003/321, t. 6, Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza „Warta”. Oddzia∏ pod dowództwem Jana Kempiƒskiego ps. „B∏ysk”, s. 78–80; AIPN, 0185/70, t. 4,
cz. 2, Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza „Warta”..., k. 120, 158–159).
25
Ibidem, k. 178–179.
26
AIPN Po, KW MO w Poznaniu, 003/355, t. 1, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych, 26 II 1952 r., k. 53.
22
23
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korzystujàc os∏abienie cià˝àcej mu organizacji, postanowi∏ ca∏kowicie usamodzielniç swojà grup´. Zerwanie i tak ju˝ wàt∏ych kontaktów ze strukturami
WSGO „Warta” przypiecz´towa∏o zabójstwo kpt. Tadeusza Tyrakowskiego „Kordzika”, pope∏nione przez Olszówk´ w po∏owie listopada 1945 r. w mieszkaniu
so∏tysa wsi Sadogóra (powiat kluczborski). Marian Sobczak „Florianowicz”, inspektor, a póêniej komendant Inspektoratu Ostrowskiego WSGO „Warta”, zatrzymany przez UB w listopadzie 1945 r., podczas Êledztwa w nast´pujàcy sposób wyjaÊnia∏ okolicznoÊci Êmierci „Kordzika”: „By∏o to oko∏o 14 listopada br.
[1945]. Wolski, Kordzik, ¸an i nieznany mi ksiàdz byli razem na weselu w powiecie k´piƒskim. Z wesela tego pojechali bryczkà na miejsce umówionego spotkania Kordzika z Ottem. Podczas drogi zostali zatrzymani przez ludzi Otta, którzy zabrali Kordzika do pobliskiego domu. Za chwil´ Wolski us∏ysza∏ strza∏y, po
których wyszed∏ do niego Otto i, zaprowadziwszy go do domu, powiedzia∏ mu
tam, ˝e zdrajca Kordzik zginà∏. Kordzik bowiem otrzyma∏ od Otta polecenie zbadania, czy droga przez 2 pobliskie wsie jest wolna. Kordzik da∏ mu odpowiedê
potwierdzajàcà. Otto jednak, zbadawszy sam drog´ swoimi ludêmi, przekona∏
si´, ˝e wsie te sà obstawione przez si∏y Bezpieczeƒstwa. Z tego te˝ powodu Otto
zastrzeli∏ Kordzika”27. Relacj´ t´ nale˝y uzupe∏niç o tyle, ˝e nie bez znaczenia
w konflikcie „Otta” z „Kordzikiem” pozostawa∏y ich nieporozumienia na tle finansowym. Tyrakowski bowiem w pierwszych dniach listopada zmusi∏ Olszówk´ do przekazania mu zebranych przez oddzia∏ 200 tys. z∏, pozbawiajàc tym sposobem partyzantów Êrodków finansowych. „Otto”, kierowany ch´cià zemsty, ju˝
wówczas mia∏ podjàç decyzj´ o pozbyciu si´ „Kordzika”28.
Do chwili nawiàzania Êcis∏ej wspó∏pracy z WSGO „Warta” (czyli od maja do
sierpnia 1945 r.) „Otto” wraz ze swoimi ˝o∏nierzami dokonywa∏ sporadycznych
akcji rekwizycyjnych oraz napadów na posterunki MO29. Sytuacja zmieni∏a si´
od wrzeÊnia 1945 r. Przede wszystkim oddzia∏ zaczà∏ si´ w szybkim tempie rozrastaç (na prze∏omie paêdziernika i listopada liczy∏ ju˝ ponad czterdziestu partyzantów), a cz´Êç dzia∏aƒ by∏a odgórnie planowana przez komend´ Obwodu K´pno WSGO „Warta”30. Coraz cz´Êciej przeprowadzane akcje obejmowa∏y nie tylko
powiat k´piƒski, lecz tak˝e sàsiednie: wieluƒski, kluczborski, namys∏owski i sycowski. Dodatkowo aktywnoÊç oddzia∏u „Otta”, wbrew woli wspó∏pracujàcych z nim
oficerów WSGO „Warta”, zmierza∏a stopniowo w kierunku politycznego terroru wobec ludnoÊci sprzyjajàcej komunistom i szczególnej bezwzgl´dnoÊci w traktowaniu najbardziej gorliwych przedstawicieli w∏adzy „ludowej”. Przyk∏adowo
AIPN Po, WSR w Poznaniu, 135/92 (kserokopia akt), Protokó∏ przes∏uchania Mariana Sobczaka,
5 XII 1945 r., k. 73. Por. AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/593, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Ireny Tomaszewicz, 23 II 1946 r., k. 166.
28
AIPN, 0185/70, t. 4, cz. 2, Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza „Warta”..., k. 179.
29
Pierwszà odnotowanà przez funkcjonariuszy UB akcj´ ˝o∏nierze Olszówki mieli przeprowadziç
ju˝ w kwietniu 1945 r., rozbrajajàc jeden z posterunków MO w pow. namys∏owskim i likwidujàc
jego komendanta (AIPN Po, 05/57, Wielkopolska Samodzielna Grupa..., k. 41). Niestety, wobec braku materia∏ów archiwalnych nie ma pewnoÊci, kto naprawd´ jà przeprowadzi∏, bowiem w kwietniu
Olszówka s∏u˝y∏ jeszcze w ochotniczej milicji.
30
AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/593, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Ireny Tomaszewicz, 23 II
1946 r., k. 162; AIPN Po, KW MO w Poznaniu, 003/355, t. 1, Odpis protoko∏u przes∏uchania Józefa Kempiƒskiego z 28 VII 1950 r., k. 140.
27
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24 wrzeÊnia 1945 r. oddzia∏ napad∏ na obóz niemieckich jeƒców wojennych i by∏ych folksdojczy w Skoruszewie, skàd uprowadzi∏ dwóch funkcjonariuszy k´piƒskiego UB – Paw∏a Wiecha i W∏adys∏awa Ziàbera. Zostali oni rozbrojeni, pobici,
rozebrani do naga i w takim stanie oprowadzeni po okolicznych wioskach. Póêniej ich rozstrzelano31. Z kolei w nocy z 4 na 5 paêdziernika 1945 r. partyzanci
„Otta” wtargn´li do Tr´baczowa, odnaleêli cz∏onków tamtejszej komórki PPR
i dotkliwie ich poturbowali. Dodatkowo pepeerowców ca∏kowicie pozbawiono
odzie˝y, a podczas bicia kazano im jeszcze wznosiç okrzyki: „Niech ˝yje Stalin!”32.
We wrzeÊniu i paêdzierniku 1945 r. ˝o∏nierze Olszówki rozbili m.in. posterunek MO w Krzywiczynach (21 wrzeÊnia), dwukrotnie posterunek MO w Perzowie (9 i 26 paêdziernika), posterunek MO w Rychtalu (w nocy z 25 na 26 paêdziernika) – uprowadzono stamtàd gminnego referenta UB Szymona Jerzyka,
którego nast´pnie rozstrzelano – i posterunek MO w Laskach (30 paêdziernika).
Napadli tak˝e na majàtek w Rakowie (10 wrzeÊnia), trzykrotnie na zarzàdzany
przez UB z K´pna majàtek w Skoruszewie (24 wrzeÊnia, w nocy z 9 na 10 paêdziernika i 30 paêdziernika), na spó∏dzielni´ (6 paêdziernika) i Komunalnà Kas´
Oszcz´dnoÊci w K´pnie (8 paêdziernika)33. W tym ostatnim napadzie osobiÊcie
bra∏ udzia∏ „¸an”34.
Do wy˝ej wymienionych czynów nale˝y dodaç zbiorowà egzekucj´ dwunastu
osób pochodzenia niemieckiego, przeprowadzonà przez oddzia∏ „Otta” w lasach
komorzyƒskich, niedaleko Szymonkowa, w po∏owie paêdziernika 1945 r. Otó˝
na prze∏omie wrzeÊnia i paêdziernika 1945 r. zarzàdca gospodarstwa poniemieckiego w Wodzicznej wspólnie z Niemkà Gertrudà Stock – córkà poprzedniego
gospodarza majàtku – uda∏ si´ do lasu po drewno. Tam przypadkowo natkn´li
si´ na partyzantów „Otta”, którzy zaprowadzili ich do bunkrów, gdzie zarzàdc´
spito do nieprzytomnoÊci alkoholem. W takim stanie te˝ odnalaz∏a go w lesie ˝ona – lecz ju˝ bez Gertrudy Stock – i odwioz∏a do domu. Nast´pnego dnia kilkanaÊcie osób, w tym rodzina Niemki, zorganizowa∏o akcj´ poszukiwania dziewczyny. Gdy znaleêli si´ w okolicach bunkrów, zostali zatrzymani przez ˝o∏nierzy
„Otta” i przez kilka dni byli wykorzystywani do prac porzàdkowych w bunkrach. Z obawy, ˝e mogà zdradziç miejsce po∏o˝enia kryjówki oddzia∏u, z rozkazu „Kordzika” wszystkich rozstrzelano. WÊród ofiar by∏o mi´dzy innymi siedem
kobiet i dwóch jedenastoletnich ch∏opców35.
AIPN Po, 05/57, Wielkopolska Samodzielna Grupa..., k. 38. Por. S. Konieczny, Walka ze zbrojnym podziemiem i bandytyzmem w województwie poznaƒskim w poczàtkach w∏adzy ludowej
(1945–1948), Poznaƒ 1962, s. 17–18.
32
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 1, Raport, 5 X 1945 r., k. 87.
33
AIPN Po, 05/57, Wielkopolska Samodzielna Grupa..., k. 41–44; AIPN Po, KW MO w Poznaniu,
158/1920, Meldunek do KW MO w Poznaniu, 12 X 1945 r., k. 1; AIPN Po, WUBP w Poznaniu,
0077/14, t. 1, Meldunek specjalny do kierownika Wydzia∏u Walki z Bandytyzmem MBP w Warszawie, 27 XI 1945 r., k. 101–108.
34
AIPN Po, KW MO w Poznaniu, 003/355, t. 1, Odpis protoko∏u przes∏uchania Józefa Kempiƒskiego z 28 VII 1950 r., k. 140; AIPN Po, KW MO w Poznaniu, 003/358, Protokó∏ przes∏uchania
Kempiƒskiego Józefa, 2 VI 1947 r., k. 113–114. Przebieg akcji opisa∏ kierownik PUBP w K´pnie
w swoim raporcie do WUBP w Poznaniu (AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 1, Raport za
okres od 8 do 16 X 1945 r., 16 X 1945 r., k. 163).
35
AIPN, 0184/1, Charakterystyka bandy „Otto-Rudy” nr 1/78. Wydzia∏ „C” KW MO w Opolu,
k. 10; AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/593, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Ireny Tomaszewicz, 23 II
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Równolegle do podejmowanych akcji zbrojnych „Otto” i jego ˝o∏nierze starali si´ prowadziç antykomunistycznà dzia∏alnoÊç propagandowà poprzez rozpowszechnianie ulotek politycznych. Mia∏a ona jednak bardzo ogólny charakter
i skromny zasi´g. TreÊç ulotek, pisanych prostym, a nawet nieporadnym j´zykiem, jest jednak wa˝nym zapisem ówczesnego stanu ÊwiadomoÊci politycznej
i narodowej „Otta” oraz jego ˝o∏nierzy. W odezwach podkreÊlano wi´c, ˝e nie
mo˝na mówiç o suwerennoÊci Polski w sytuacji, gdy na jej terytorium przebywa
armia sowiecka, gdy spo∏eczeƒstwo poddawane jest represjom ze strony UB. Odmawiano Tymczasowemu Rzàdowi JednoÊci Narodowej w pe∏ni polskiego charakteru, nazywajàc jego cz∏onków „pacho∏kami Stalina”. Goràco wzywano do
walki o prawdziwà, wolnà i demokratycznà Polsk´36. Irena Tomaszewicz „Danka” – wspó∏pracujàca z „Ottem” od paêdziernika 1945 r. (mia∏a wtedy 15 lat)
– po zatrzymaniu przez UB z Wroc∏awia w taki sposób okreÊli∏a cele oddzia∏u:
„Tak jak nam da∏ rozkaz »Otto«, mieliÊmy dà˝yç do tego, aby by∏o w Polsce tak,
jak by∏o do wrzeÊnia 1939 r., to znaczy mieliÊmy strzelaç [do] wszystkich Rosjan
oraz funkcjonariuszy Bezpieczeƒstwa, tych, którzy tylko szkodzili przez maltretowanie aresztowanych i szkodzili bandytom. I tych »Otto« zawsze sobie spisywa∏ na tzw. czarnà list´ i póêniej likwidowa∏, nast´pnie mieliÊmy cel likwidowaç
aktywnych cz∏onków PPR, a w ogóle rozbijaç parti´ PPR, nast´pnie mieliÊmy
wykoƒczyç resztk´ ˚ydów przez rozstrzeliwanie ich, w ogóle mieli[Êmy] cel walczyç z komunizmem w Polsce”37.
Grupa „Otta” ch´tnie przedstawia∏a si´ opinii publicznej jako kontynuatorka
tradycji AK. Stàd na okreÊlenie oddzia∏u pos∏ugiwano si´ np. nazwami „Bojówka AK Tartak”, „Dowództwo AK” czy te˝ „Oddzia∏ Imieniem Katyƒ”38. Z regu∏y na r´kawach mundurów partyzanci mieli wyszyty znak rozpoznawczy oddzia∏u: srebrnego or∏a w koronie na tle zielonego Êwierku i powy˝ej inicja∏y Armii
Krajowej. Ponadto nale˝y nadmieniç, ˝e ˝o∏nierze „Otta” czuli si´ równie˝ odpowiedzialni za utrzymanie porzàdku i bezpieczeƒstwa w okolicy. Âcigali pospolitych przest´pców, cz´sto podszywajàcych si´ pod „ch∏opców z lasu”, a schwytanych doprowadzali na posterunki MO39.

***
Coraz wi´ksza aktywnoÊç „Otta” i jego ˝o∏nierzy wzmaga∏a przeciwdzia∏ania ze
strony PUBP w K´pnie, który po organizacyjnym okrzepni´ciu przystàpi∏ do operacyjnego rozpracowania „bandy”40. Zacz´to organizowaç ob∏awy na cz∏onków
1946 r., k. 165; ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Ireny Tomaszewicz, 4 III 1946 r., k. 178; AOOK,
Relacja Józefa Âl´ka.
36
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 2, Odpisy ulotek, k. 148–151.
37
AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/593, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Ireny Tomaszewicz, 23 II
1946 r., k. 173 i 173v.
38
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 2, Odpisy ulotek, k. 148–151; AIPN Po, KW MO w Poznaniu, 158/1920, Pokwitowania podpisane przez „Otta”, k. 6a, 19, 28.
39
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 1, Raport specjalny, 2 XI 1945 r., k. 92.
40
BezpoÊrednio odpowiedzialnym za likwidacj´ „reakcyjnego podziemia” w pow. k´piƒskim by∏
Referat III ds. Walki z Bandytyzmem PUBP w K´pnie, który utworzono 25 VI 1945 r. Liczy∏ szesnastu pracowników, z których dwóch by∏o zaanga˝owanych w dzia∏ania na terenie miasta, natomiast pozostali pracowali w referatach gminnych. Poczàtkowo na us∏ugach Referatu III pracowa∏o
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oddzia∏u. Pierwszà tego typu du˝à akcj´ funkcjonariusze UB z K´pna, wspomagani przez pi´çdziesi´ciu ˝o∏nierzy 14. pu∏ku KBW, przeprowadzili 24 i 25 sierpnia 1945 r. w lasach niedaleko Piotrówki. W jej wyniku zlikwidowano jeden
z partyzanckich bunkrów i zatrzymano kilkanaÊcie osób podejrzanych o kontakty z „bandà”. W pierwszych dniach paêdziernika pluton operacyjny WUBP w Poznaniu razem z funkcjonariuszami PUBP w K´pnie przeprowadzi∏ ob∏aw´ na partyzantów w gminie Laski. Aresztowano wówczas szesnaÊcie osób podejrzanych
o dzia∏alnoÊç i wspó∏prac´ z oddzia∏em „Otta”41.
15 paêdziernika 1945 r. kierownik WUBP w Poznaniu mjr Stefan Antosiewicz
zatwierdzi∏ postanowienie o wszcz´ciu agenturalnego rozpracowania oddzia∏u
Franciszka Olszówki42. W po∏owie listopada z WUBP w Poznaniu skierowano
dwóch agentów, pos∏ugujàcych si´ pseudonimami „Skowroƒski” i „Czarek”, którzy mieli rozpracowaç oddzia∏. Ich zadaniem by∏o wstàpienie do oddzia∏u i ustalenie rejonu jego dzia∏ania, uzbrojenia i liczby partyzantów oraz powiàzaƒ z innymi organizacjami lub osobami43. Pierwsze doniesienia agenturalne wp∏yn´∏y
do UB ju˝ w koƒcu listopada. Dodatkowo w teren zacz´to wysy∏aç tzw. oddzia∏y pozorowane, dowodzone przez funkcjonariuszy UB, które podszywa∏y si´ pod
„ch∏opców z lasu”, organizowa∏y na nich zasadzki i przeprowadza∏y wywiad.
Jednym z takich oddzia∏ów dowodzi∏ ppor. Jerzy Wojcikiewicz. W zachowanych
raportach relacjonuje on prowokacje stosowane wobec mieszkaƒców wiosek pod
K´pnem przez jego „grup´ operacyjnà”, która – jak wyraênie zaznacza∏ – „wyst´powa∏a w roli partyzantów”, podajàc si´ za „bojówk´ AK”. W rezultacie aresztowano nie tylko osoby podejrzane o wspó∏prac´ z „Ottem”, ale i te, które
w przekonaniu, ˝e majà do czynienia z rzeczywistymi „ch∏opcami z lasu”, wyra˝a∏y ch´ç wstàpienia w szeregi partyzantów44.
Mimo coraz wi´kszej aktywnoÊci k´piƒskiego UB „Otto” i jego ˝o∏nierze pozostawali nieuchwytni. W równej mierze by∏o to zas∏ugà pomocy, jakà oddzia∏
otrzymywa∏ od miejscowej ludnoÊci, jak i doskonale zorganizowanej przez Olszówk´ sieci wywiadowczej. Wed∏ug bezpieki najwi´kszà liczb´ wspó∏pracowników i informatorów „Otto” mia∏ w powiecie k´piƒskim. Przede wszystkim
w gminach Laski (Laski, Trzcinica, Kuênica Trzcinicka, Piotrówka, Ignacówka,
Wodziczna, Anio∏ka), Kobyla Góra (MyÊlniew, Pisarzowice, Szklarka MyÊlniewska), Rychtal (Darnowiec i Buczek), Opatów (Marianka Siemiƒska) i w samym
K´pnie. Ponadto Olszówka posiada∏ wspó∏pracowników w powiatach wieluƒskim (gmina Boles∏awiec) i kluczborskim (gminy Komorzno i Szymonków).
jedynie dwóch tajnych wspó∏pracowników (obydwaj z K´pna). We wrzeÊniu 1945 r. zdo∏ano zwerbowaç jeszcze trzech donosicieli (w gminach Laski, Rychtal i Kobyla Góra). Z czasem sieç agenturalna si´ rozrasta∏a. W styczniu 1946 r. Referat III PUBP w K´pnie posiada∏ na kontakcie 22 tajnych
wspó∏pracowników, a w marcu 1946 r. by∏o ich ju˝ oko∏o trzydziestu (AIPN Po, 05/57, Wielkopolska Samodzielna Grupa..., k. 59–60).
41
Ibidem, k. 80.
42
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 1, Postanowienie o zaprowadzeniu agenturalnego
opracowania na grup´ (osob´), k. 29.
43
Ibidem, Plan wprowadzenia i wyprowadzenia agenta „Czarek” do bandy „Otto” grasujàcej na terenie powiatu K´pno, 10 XI 1945 r., k. 47; ibidem, Plan wprowadzenia i wyprowadzenia agenta
„Skowroƒskiego” do bandy „Otto” grasujàcej na terenie powiatu K´pno, 10 XI 1945 r., k. 48.
44
Ibidem, Raport, 8 XI 1945 r., k. 95; ibidem, Raport, 15 X 1945 r., k. 162.
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Z oddzia∏em „Otta” wspó∏pracowali niektórzy funkcjonariusze posterunków
MO (np. w Laskach czy Szymonkowie). Wreszcie, Olszówka dysponowa∏ tak˝e
informatorami wewnàtrz aparatu bezpieczeƒstwa. Utrzymywano kontakt z pracownikami PUBP w K´pnie, Kluczborku i Namys∏owie45.
Do grona najstarszych wspó∏pracowników „Otta” zalicza∏ si´ Kazimierz
Gruszka – jeden z funkcjonariuszy PUBP w K´pnie, a w czasie okupacji ˝o∏nierz
AK. Dzi´ki niemu oddzia∏ zosta∏ zaopatrzony w pierwszà broƒ i amunicj´, której pokaênà iloÊç Gruszka „za∏atwi∏” z magazynu PUBP, wykorzystujàc panujàcy
wówczas w urz´dzie ba∏agan. Poprzez Idziego Gatnera systematycznie przekazywa∏ równie˝ Olszówce informacje o sytuacji w k´piƒskiej bezpiece i planowanych przez nià akcjach46. 17 paêdziernika 1945 r. przyjecha∏ na spotkanie z „Ottem” do bunkrów w lasach komorzyƒskich. W wyniku tego spotkania dwa dni
póêniej, 19 paêdziernika, „Otto” uda∏ si´ do K´pna, by zaaran˝owaç spotkanie
z kierownikiem tamtejszego PUBP ppor. Kazimierzem Hetmanem i jego podw∏adnym sier˝. Marianem Tarkà, starszym referentem Sekcji II. Obydwaj funkcjonariusze tego dnia mieli wyjechaç w sprawie s∏u˝bowej do Poznania47. Z materia∏ów Wydzia∏u „C” KW MO w Opolu wynika, ˝e celem wyjazdu „Otta” do
K´pna by∏o zlikwidowanie kierownika PUBP w K´pnie. Taki rozkaz mia∏ wydaç
por. Józef Kempiƒski „¸an” po nieudanych pertraktacjach w sprawie zwolnienia
z aresztu UB jego ∏àczników48. Olszówce towarzyszyli: Irena Tomaszewicz „Danka”, Stanis∏aw Panek „Rudy”, Mieczys∏aw Sibera „Herakliusz”, Tadeusz Durak
„Wasyl”, Mieczys∏aw ˚∏obiƒski „August” i Zygmunt Tomaszewicz „Nietoperz”.
Po przyjeêdzie w po∏udnie do K´pna wszyscy udali si´ do restauracji Stefana Sielskiego, gdzie „Otto” spotka∏ si´ z nieustalonym informatorem, który opisa∏ mu
wyglàd ppor. Hetmana i sier˝. Tarki. Dzi´ki temu na dworcu w K´pnie partyzanci bez problemów rozpoznali poszukiwanych funkcjonariuszy. „Otto” przedstawi∏ si´ i zaprosi∏ ich do mieszczàcej si´ nieopodal dworca restauracji, której w∏aÊcicielem by∏ Stefan Drogi. Tam te˝, przy kolacji, w doÊç luênej atmosferze
toczono rozmow´ na temat dzia∏alnoÊci oddzia∏ów leÊnych. Po pewnym czasie
ppor. Hetman w towarzystwie „Rudego” wyszed∏ do toalety, a powróci∏ ju˝
w chwili rozbrajania przez partyzantów sier˝. Tarki. Hetman stanà∏ w obronie
swojego podw∏adnego, lecz gdy tylko wyjà∏ pistolet, zosta∏ postrzelony przez Olszówk´. W tym samym czasie „Rudy” zastrzeli∏ drugiego funkcjonariusza. Wówczas „Otto” poleci∏ „Dance” dobiç rannego Hetmana49. Po zastrzeleniu obydwu

AIPN Po, 05/57, Wielkopolska Samodzielna Grupa..., k. 22–23; AIPN, 0184/1, Charakterystyka
bandy „Otto-Rudy” nr 1/78..., k. 10–11.
46
AOOK, Relacja Idziego Gatnera.
47
Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w ¸odzi [dalej: AIPN ¸d], Akta Wojewódzkiego Urz´du Spraw Wewn´trznych w Kaliszu [dalej: WUSW w Kaliszu], 0193/200, Raport naczelnika Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy w Poznaniu do szefa WUBP w Poznaniu, 25 V 1953 r., k. 3.
48
AIPN, 0184/1, Charakterystyka bandy „Otto-Rudy” nr 1/78..., k. 15. Kempiƒski w Êledztwie podawa∏, ˝e rozkaz ten mia∏ wydaç wczeÊniej „Dàb” (AIPN Po, KW MO w Poznaniu, 003/355, t. 1,
Odpis protoko∏u przes∏uchania Józefa Kempiƒskiego z 28 VII 1950 r., k. 140).
49
AIPN ¸d, WUSW w Kaliszu, 0193/200, Raport naczelnika Wydzia∏u ds. Funkcjonariuszy w Poznaniu do szefa WUBP w Poznaniu, 25 V 1953 r., k. 3–4; AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 1, Raport do WUBP w Poznaniu za okres od 18 do 26 X 1945 r., k. 166; ibidem, t. 2, Pismo z Zarzàdu Wojewódzkiego PSL w Poznaniu do Okr´gowego Sàdu Wojskowego w Poznaniu, 15 VI 1946 r., k. 170v;
45
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funkcjonariuszy „Otto” oÊwiadczy∏ przebywajàcym w lokalu goÊciom, ˝e zgin´li
„ci, co bili ludzi w UB”, a nast´pnie razem z resztà partyzantów opuÊci∏ lokal50.
WiadomoÊç o zastrzeleniu Hetmana i Tarki wyprowadzi∏a k´piƒskà bezpiek´
z równowagi. Natychmiast grupa pracowników PUBP, na czele z szefem Sekcji
Âledczej Stanis∏awem ¸adwikowskim, uda∏a si´ do restauracji Stefana Drogiego.
Po wejÊciu do lokalu podpity ¸adwikowski, s∏yszàc grajàce w kàcie radio, mia∏
zwróciç si´ do Drogiego: „Ty s...synu grasz, gdy Hetman zamordowany”, i zaczà∏
go biç po twarzy r´kojeÊcià swojego pistoletu51. Skutkiem lustracji miejsca zbrodni by∏o aresztowanie w∏aÊciciela lokalu i kilku goÊci przebywajàcych w tym czasie w restauracji. W nocy z 19 na 20 paêdziernika, nazwanej póêniej „krwawà
nocà k´piƒskà”, zostali oni zamordowani przez dwóch funkcjonariuszy PUBP
z K´pna – Stanis∏awa ¸adwikowskiego i Sylwestra Nowakowskiego52.
WieÊç o tragedii szybko rozesz∏a si´ po K´pnie i okolicy. „Otto” osobiÊcie mia∏
zatelefonowaç z posterunku MO w Laskach do PUBP w K´pnie i zapowiedzieç, ˝e
„majà wszyscy byç na miejscu, bo on przyjedzie z wizytà do Urz´du Bezpieczeƒstwa w sprawie tych pomordowanych”53. I rzeczywiÊcie, w nocy z 22 na 23 listopada 1945 r. jego oddzia∏ liczàcy oko∏o 35 ˝o∏nierzy przeprowadzi∏ brawurowà akcj´ na siedzib´ k´piƒskiego PUBP, w wyniku której Êmierç ponios∏o osiem osób
(czterech pracowników urz´du, ˝ona jednego z pracowników z dwójkà nieletnich
dzieci i jeden z ˝o∏nierzy sowieckich), a czterech pracowników UB zosta∏o rannych. Budynek urz´du zosta∏ zdemolowany i podpalony54. Z pewnoÊcià dzia∏ania
partyzantów u∏atwi∏a biernoÊç stacjonujàcego wówczas w K´pnie Rzeszowskiego
Pu∏ku Aprowizacyjnego. Du˝e zamieszanie i w konsekwencji spóênionà akcj´ odwetowà spowodowa∏o omy∏kowe ostrzelanie przez ˝o∏nierzy Sowieckiej Komendantury Wojennej nierozpoznanej w ciemnoÊciach grupy operacyjnej MO, która
w∏aÊnie podà˝a∏a z odsieczà zaatakowanym funkcjonariuszom55.
G∏oÊna akcja partyzantów „Otta” w K´pnie doprowadzi∏a do powa˝nej mobilizacji si∏ bezpieczeƒstwa i ˝o∏nierzy 14. pu∏ku KBW z Poznania. W mieÊcie za-
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ibidem, t. 3, Protokó∏ przes∏uchania Czes∏awa B∏a˝ka, 10 III 1947 r., k. 176. Por. E. Mielcarek-Wojciechowska, J. Wojciechowski, Dzia∏alnoÊç Powiatowego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w K´pnie, „Biuletyn Okr´gowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w ¸odzi Instytutu Pami´ci Narodowej” 1998, R. 6, s. 59–60.
50
AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/593, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Ireny Tomaszewicz, 23 II
1946 r., k. 161 i 161v.
51
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 2, Pismo z Zarzàdu Wojewódzkiego PSL w Poznaniu
do Okr´gowego Sàdu Wojskowego w Poznaniu, 15 VI 1946 r., k. 170v.
52
Szerzej o tym zob. E. Mielcarek-Wojciechowska, J. Wojciechowski, op. cit., s. 60–61.
53
AOOK, Relacja Idziego Gatnera.
54
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 1, Opracowanie sprawy napadu na PUBP w K´pnie,
k. 96–97; AIPN Po, 05/57, Wielkopolska Samodzielna Grupa..., k. 39–40. Por. S. Konieczny, op. cit.,
s. 17. Szerzej o przebiegu akcji oddzia∏u „Otta” na PUBP w K´pnie zob. J. Bednarek, „Bezpieka wyleci dziÊ w powietrze”, „Biuletyn Instytutu Pami´ci Narodowej” 2003, nr 11 (34), s. 54–56.
55
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 1, Opracowanie sprawy napadu na PUBP w K´pnie,
k. 96. Na biernoÊç ˝o∏nierzy Rzeszowskiego Pu∏ku Aprowizacyjnego oraz Sowieckiej Komendantury Wojennej w zwalczaniu „band” narzeka∏ w specjalnym raporcie z koƒca paêdziernika 1945 r.
skierowanym do szefa WUBP w Poznaniu nowy kierownik PUBP w K´pnie – ppor. Stanis∏aw ¸adniak (ibidem, t. 2, Pismo do mjr. Antosiewicza, 31 X 1945 r., k. 156). Z kolei Idzi Gatner, któremu „Otto” zleci∏ obserwacj´ pogrzebu zastrzelonych funkcjonariuszy UB, stwierdzi∏, ˝e w trakcie
skromnej ceremonii wojsko z radoÊci nawet bi∏o brawo (AOOK, Relacja Idziego Gatnera).
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barykadowano drogi, wkopujàc w nie drewniane s∏upy, a na rogatkach ustawiono wojskowe samochody pancerne. Podj´to tak˝e dzia∏ania odwetowe. 26 listopada 1945 r. siedemdziesi´cioosobowa grupa operacyjna UB i KBW przeprowadzi∏a akcj´ w miejscowoÊci Marianka Siemiƒska, gdzie aresztowano jedenaÊcie
osób podejrzanych o wspó∏prac´ z „Ottem”56.

***
W wyniku dzia∏aƒ UB, wspieranego przez ˝o∏nierzy KBW, oddzia∏ „Otta” powoli zaczà∏ byç wypierany z powiatów k´piƒskiego i kluczborskiego. W koƒcu
listopada na szerszà skal´ operowa∏ w zachodniej cz´Êci powiatu wieluƒskiego
– w dorzeczu Prosny. Pierwszà du˝à i jednoczeÊnie tragicznà w skutkach akcj´
w Wieluƒskiem przeprowadzi∏ wieczorem 29 listopada 1945 r. Liczàcy oko∏o
czterdziestu ˝o∏nierzy oddzia∏ „Otta” wkroczy∏ do Boles∏awca. W miasteczku poprzecinano linie telefoniczne i otoczono posterunek MO. Grupa partyzantów
pod dowództwem Mieczys∏awa Sibery „Herakliusza” przeprowadzi∏a rekwizycj´
w spó∏dzielni. Pi´ciu ˝o∏nierzy „Otta” uda∏o si´ równie˝ do kamienicy, w której
mieszka∏a kilkuosobowa rodzina ˝ydowska. Partyzanci za˝àdali od nich pieni´dzy. Oko∏o godziny 21.00 w mieszkaniu rozleg∏y si´ strza∏y. W brutalny sposób
zamordowano wówczas Szaj´ Kohna, jego ˝on´ Jent´, Jankiela Kohna, Isk´ Krzepickà i Rozali´ Bu∏k´57. Dodatkowo w samochodzie jadàcym z Wielunia, który
nie zatrzyma∏ si´ na rozkaz partyzantów, zostali zastrzeleni: Szymon Figiel – wójt
gminy Boles∏awiec, i trzech ˚ydów – Mendel Kohn, Majer Markowicz i Moryc
Rusek. Owej nocy ˝o∏nierze „Otta” przeprowadzili równie˝ egzekucj´ na Romanie Stawowskim, Aleksandrze Torowskim i Antonim Gorepce58. Po napadzie
„Otto” przes∏a∏ do PUBP w Wieluniu list, w którym uzasadnia∏, ˝e Roman Stawowski i Aleksander Torowski zostali rozstrzelani z wyroku „Sàdu Armii Podziemnej” za „rabunki dokonywane na rdzennie polskiej ludnoÊci”. RównoczeÊnie
„Otto” zaznacza∏, ˝e ubolewa nad „zabiciem prawdziwych Polaków na szosie
wiodàcej z Wielunia” i jeÊli któryÊ z nich by∏ ˝onaty, zobowiàzywa∏ si´ do „utrzymywania jego rodziny a˝ do chwili utworzenia prawdziwej Polski”59. W sprawie
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 1, Pismo do WUBP w Poznaniu, 27 XI 1945 r., k. 109;
AIPN Po, 05/57, Wielkopolska Samodzielna Grupa..., k. 81.
57
Ju˝ kilkanaÊcie dni wczeÊniej, w nocy z 11 na 12 XI 1945 r., ˝o∏nierze „Otta” napadli w Boles∏awcu na mieszkanie rodziny Kohnów, dotkliwie ich wtedy pobili i splàdrowali dom (AIPN ¸d, Akta Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w ¸odzi [dalej: WUBP w ¸odzi], pf 10/719,
t. 1, Sprawozdanie komendanta posterunku MO w Boles∏awcu dla WUBP we Wroc∏awiu, 10 III
1946 r., k. 18).
58
AIPN ¸d, Akta Wojskowego Sàdu Rejonowego w ¸odzi [dalej: WSR w ¸odzi], 6/44, Telefonogram nr 316/45, k. 3; AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/593, t. 1, Sprawozdanie z napadu rabunkowego bandy „Otta” na Boles∏awiec [10 III 1946 r.], k. 325; AIPN ¸d, WUBP w ¸odzi,
pf 12/2239, Protokó∏ przes∏uchania Wac∏awa Pisuli, 14 V 1946 r., b.p.; AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/1562, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Pankracego Rydzewskiego, 13 II 1946 r., k. 87; ibidem,
Protokó∏ przes∏uchania Maksymiliana Webera, 14 II 1946 r., k. 63; AIPN ¸d, WUBP w ¸odzi,
pf 12/2270, t. 2, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Franciszka Krupki, 17 VIII 1946 r., k. 122 i 122v;
ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Hipolita Stawowskiego, 17 VIII 1946 r., k. 121 i 121v; ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Zygfryda Rydzewskiego, 17 VIII 1946 r., k. 166 i 166v.
59
AIPN Wr, 09/912, Charakterystyka bandy „Otto-Rudy” nr 1/78. Wydzia∏ „C” KW MO w Opolu,
k. 182.
56
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drastycznego mordu, którego z premedytacjà dopuÊcili si´ jego ˝o∏nierze na rodzinie Kohnów, „Otto” milcza∏60.
14 grudnia 1945 r. o godzinie 21.30 czterdziestoosobowy oddzia∏ na czele
z „Rudym” – od listopada 1945 r. zast´pcà „Otta” – w podobny sposób zajà∏
miejscowoÊç Lututów (powiat wieluƒski)61. Cz´Êç grupy ubezpiecza∏a drog´
wjazdowà do Lututowa, a cz´Êç wtargn´∏a do centrum miasteczka. Zerwano linie telefoniczne, a nast´pnie zaj´to posterunek MO, na który doprowadzono
mieszkajàcego w Lututowie funkcjonariusza PUBP w Wieluniu W∏adys∏awa Rysia. Zabrano mu broƒ, mundur, buty, cywilne ubranie i zegarek. Rozbrojono
równie˝ komendanta posterunku MO, a z pozostawionych milicjantom karabinów wyciàgni´to wszystkie zamki. Tego dnia partyzanci dokonali te˝ rekwizycji
w miejskiej garbarni, urz´dzie pocztowym, urz´dzie gminy i dwóch spó∏dzielniach „Spo∏em”. Dodatkowo zdemolowano mieszkanie jednego z cz∏onków
PPR. Bezskutecznie poszukiwano równie˝ mieszkajàcych w Lututowie ˚ydów,
którzy szcz´Êliwie w tym czasie nie przebywali w miasteczku. Oko∏o godziny
1.00 w nocy oddzia∏ uda∏ si´ w kierunku Wieruszowa62.
Trzy dni póêniej mi´dzy grupà „Otta” a Êcigajàcymi go ˝o∏nierzami 14. pu∏ku
KBW z Poznania dosz∏o do potyczki, która mia∏a zasadnicze znaczenie dla dalszych
losów oddzia∏u. W wyniku otrzymanego przez MO w Podzamczu donosu, ˝e partyzanci „Otta” przebywajà w leÊniczówce w DobrymgoÊciu (gmina Opatów), pi´çdziesi´cioosobowa grupa operacyjna UB, MO i KBW przyby∏a oko∏o godziny
15.00 na wskazane miejsce. Partyzanci zostali ca∏kowicie zaskoczeni. Os∏aniajàc si´
ogniem karabinów maszynowych, ratowali si´ ucieczkà w g∏àb lasu. Wycofujàc si´
w pop∏ochu, pozostawili du˝à iloÊç broni, amunicji, dwa wozy z baga˝ami, konie
i bryczk´ swojego dowódcy. Jeden niezidentyfikowany partyzant zginà∏ na miejscu.
Wed∏ug Józefa Âl´ka, adiutant „Otta” Tadeusz Durak „Wasyl” mia∏ twierdziç, ˝e to nie oddzia∏
Olszówki dokona∏ mordu na ˚ydach w Boles∏awcu, „tylko grupa, która podszywa∏a si´ pod »Otta«”.
Tak˝e Âl´k by∏ przez jakiÊ czas przekonany, ˝e za morderstwa w Boles∏awcu nie mogà odpowiadaç
˝o∏nierze Olszówki. „Ja poczàtkowo nie wierzy∏em – relacjonuje – myÊla∏em, ˝e to jest propaganda
komunistyczna, ale kiedy si´ zetknà∏em z ch∏opcami od »Otta«, to jednak si´ potwierdzi∏o, ˝e to
mia∏o miejsce. Tylko ci, którzy brali udzia∏ w tej masakrze, starajà si´ teraz usprawiedliwiç, ˝e to nie
oni byli, a ktoÊ inny. To byli proÊci ludzie, prawdopodobnie po pijanemu to wszystko si´ odby∏o”
(AOOK, Relacja Józefa Âl´ka).
61
Stanis∏aw Panek „Rudy”, ur. 4 IX 1924 r. w Czeladzi (pow. b´dziƒski), w czasie wojny ukrywa∏
si´ na Kielecczyênie w miejscowoÊci Kije (niedaleko Piƒczowa), gdzie mia∏ utrzymywaç kontakt
z partyzantami NSZ. Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej zosta∏ powo∏any do WP, z którego
zdezerterowa∏ ju˝ w kwietniu 1945 r. W sierpniu i wrzeÊniu 1945 r. pod przybranym nazwiskiem
pracowa∏ w urz´dzie starostwa powiatowego w Kluczborku. Wtedy te˝ zosta∏ zwerbowany przez
„Otta” i wstàpi∏ do jego oddzia∏u, porzucajàc prac´ (AIPN, Kartoteka pomocnicza Biura „C”, Zapisy dotyczàce Stanis∏awa Panka; AIPN, 0179/29, Charakterystyka nr 29 reakcyjnej zbrojnej bandy
terrorystycznej o zabarwieniu proakowskim dzia∏ajàcej pod dowództwem Franciszka Olszówki ps.
„Otto”, k. 3, 99). Zob. te˝ K. Jasiak, Dzia∏alnoÊç zbrojnego podziemia polskiego na Ziemi Wieluƒskiej w latach 1939–1953, Opole 2001, s. 136–137 (mps pracy magisterskiej).
62
AIPN ¸d, WSR w ¸odzi, 6/44, Raport szefa PUBP w Wieluniu, 15 XII 1945 r., k. 5; AIPN ¸d,
WSR w ¸odzi, 6/160, Protokó∏ przes∏uchania Romana Sójki, 26 VIII 1946 r., k. 17. W dokumentach zachowanych po PUBP w Wieluniu liczb´ uczestników akcji na Lututów zdecydowanie zawy˝ano, szacujàc jà a˝ na osiemdziesiàt osób. Partyzanci bioràcy w niej udzia∏ zeznawali póêniej
w Êledztwie, ˝e oddzia∏ „Otta”, zajmujàc miasteczko, liczy∏ oko∏o 45 ˝o∏nierzy (AIPN ¸d, WSR
w ¸odzi, 6/33, Protokó∏ przes∏uchania Stanis∏awa Hadriana, 16 IV 1946 r., k. 66).
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Zatrzymany zosta∏ Miko∏aj Tyra „Jaskó∏ka”, któremu uda∏o si´ wkrótce zbiec, oraz
Czes∏aw Jenczewski „Porost”, który podczas próby ucieczki mia∏ mniej szcz´Êcia
i zosta∏ zastrzelony przez konwojujàcych go funkcjonariuszy UB63.
W wyniku ob∏awy w DobrymgoÊciu grupa „Otta” posz∏a w rozsypk´ i rozbi∏a si´ na dwa oddzia∏y: „Rudy” pozosta∏ ze swoimi ˝o∏nierzami w powiecie wieluƒskim, a „Otto” z cz´Êcià partyzantów powróci∏ w okolice K´pna i Sycowa.
Jak wspomniano wczeÊniej, zaskoczenie partyzantów w DobrymgoÊciu przez
si∏y KBW i UB by∏o mo˝liwe na skutek donosu. „Otto”, dysponujàc sprawnà siatkà w∏asnych informatorów, bez problemów odnalaz∏ osoby, które poda∏y MO informacje o miejscu stacjonowania oddzia∏u. Zemsta by∏a bezwzgl´dna i brutalna.
8 stycznia 1946 r. „Otto” oraz jeden z jego partyzantów przybyli do Kuênicy Skakawskiej, wkroczyli do domu rodziny Gorzaków, wyprowadzili stamtàd Juliann´
Gorzak i jej dwie córki – Cecyli´ i Leokadi´. Zaprowadzili kobiety do miejscowego so∏tysa, gdzie odczytano im spisany ad hoc wyrok Êmierci, a nast´pnie przed
domem je rozstrzelali. Po wykonaniu egzekucji „Otto” nakaza∏ so∏tysowi dostarczyç wyrok do PUBP w K´pnie64. 9 stycznia 1946 r. dwudziestoosobowy oddzia∏
Olszówki rozbi∏ posterunek MO w Rychtalu (powiat k´piƒski). Po rozbrojeniu
milicjantów na posterunek doprowadzono Janin´ Szymaƒskà – znajomà „Otta”
z 1945 r., kiedy przez krótki okres by∏ cz∏onkiem Zwiàzku Walki M∏odych
w Dro˝kach. Olszówka mia∏ stwierdziç, ˝e „przedtem ona mu dawa∏a rozkazy,
a teraz on jej daje”, w zwiàzku z czym obci´to jej w∏osy, wymierzono pi´çdziesiàt
batów, a póêniej pozwolono wróciç do domu. W tym samym czasie oddzia∏ pod
dowództwem „Rudego” opanowa∏ posterunek MO w pobliskim G∏uszynie (powiat kluczborski), przeszuka∏ mieszkania milicjantów i z zarekwirowanà bronià
oraz amunicjà przyby∏ do Rychtala. Po po∏àczeniu grup partyzanci „w szeregu
zwartym czwórkami odeszli ze Êpiewem” w kierunku Krzy˝ownik65.
Akcja w Rychtalu by∏a ostatnim wspólnym przedsi´wzi´ciem „Otta” i „Rudego”. Olszówka przesunà∏ si´ z kilkoma partyzantami ponownie w okolice K´pna
i Sycowa, a „Rudy” powróci∏ do powiatu wieluƒskiego. Od tej pory kontakt mi´dzy nimi utrzymywany by∏ jedynie przez ∏àczników.

***
W styczniu 1946 r. ˝o∏nierze „Rudego” w powiecie wieluƒskim operowali
z du˝à swobodà. Szczególnie aktywna by∏a w tym czasie dru˝yna dowodzona
przez Stanis∏awa Hadriana „Szyszk´”, który w stopniu sier˝anta sta∏ na czele grupy oko∏o dziesi´ciu partyzantów, tak jak on w wi´kszoÊci dezerterów z WP66.
AIPN Po, KW MO w Poznaniu, 003/355, t. 1, Pismo do WUBP w Poznaniu, 17 XII 1945 r.,
k. 112; AIPN Po, WSR w Poznaniu, 175/118, Protokó∏ przes∏uchania Stanis∏awa Jarmarka, 14 III
1946 r., k. 8; AOOK, Relacja Romana Pi´taka.
64
AIPN Po, KW MO w Poznaniu, 158/1920, Sprawozdanie z posterunku MO w Podzamczu, 11 I
1946 r., k. 15; ibidem, Wyrok podpisany przez „Otta”, k. 19; AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu,
21/593, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Ireny Taras, 5 III 1946 r., k. 239v.
65
AIPN Po, KW MO w Poznaniu, 158/1920, Sprawozdanie z posterunku MO w Rychtalu, 11 I
1946 r., k. 21; AIPN, 0184/1, Charakterystyka bandy „Otto-Rudy” nr 1/78..., k. 150.
66
AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/593, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Ireny Tomaszewicz, 23 II
1946 r., k. 169; AIPN ¸d, 030/277, Charakterystyka nr 277 bandy terrorystyczno-rabunkowej bez
okreÊlonej nazwy pod dowództwem Stanis∏awa Panka ps. „Rudy”, k. 31.
63
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Oddzia∏ „Szyszki” m.in. odszuka∏ mieszkajàcego w Dzietrzkowicach Jana Kubaka, referenta z PUBP w Wieluniu, którego pobito i rozbrojono (4 stycznia), przeprowadzi∏ rekwizycj´ w spó∏dzielni w Skomlinie (7 stycznia) i w urz´dzie gminy
w Dzietrzkowicach (8 stycznia), gdzie przy okazji zabrano dokumenty kontyngentowe67. Przechodzi∏ tak˝e do sàsiedniego powiatu kluczborskiego. 9 stycznia
1946 r. w nocy rozbroi∏ funkcjonariuszy MO z Byczyny i próbowa∏ bezskutecznie opanowaç miejscowy posterunek MO68.
Z powodu szczególnej aktywnoÊci ˝o∏nierzy „Otta” na pograniczu trzech województw: poznaƒskiego (powiat k´piƒski), katowickiego (powiat kluczborski)
i ∏ódzkiego (powiat wieluƒski), w poczàtkach stycznia 1946 r. odby∏y si´ konsultacje mi´dzy kierownikami wydzia∏ów do walki z bandytyzmem WUBP w Poznaniu i Katowicach oraz szefami PUBP w K´pnie, Wieluniu i Kluczborku69. Rezultatem wspólnych ustaleƒ by∏a mobilizacja na obszarze powiatu wieluƒskiego
wi´kszych si∏ wojskowych i spacyfikowanie terenów, na których najcz´Êciej przebywali partyzanci i gdzie wspiera∏a ich miejscowa ludnoÊç. PUBP w Wieluniu, razem z MO i KBW, zorganizowa∏ 180-osobowà grup´ operacyjnà, która od 13 do
15 stycznia 1946 r. przeprowadzi∏a ob∏aw´ na ukrywajàcych si´ cz∏onków oddzia∏ów „Otta” i „Rudego”. W jej efekcie w Mieleszynie dosz∏o do potyczki
z partyzantami. Zgin´∏o w niej dwóch ˝o∏nierzy KBW, a dwóch zosta∏o rannych.
SpoÊród partyzantów nieumyÊlnie zosta∏ trafiony kulami swoich kolegów Jan
Woêniak i drugi nieustalony cz∏onek oddzia∏u. Po tej akcji – jednej z wi´kszych
w tym czasie w powiecie wieluƒskim – miejscowy PUBP przeprowadzi∏ aresztowania, w wyniku których zatrzymano w sumie 28 osób70.
Dzia∏ania w celu likwidacji „bandy” „Otta” podjà∏ tak˝e WUBP we Wroc∏awiu. Na podstawie informacji otrzymanej od agenta o pseudonimie „Elisabeth”,
5 stycznia 1946 r. WUBP we Wroc∏awiu wszczà∏ rozpracowanie agenturalne oddzia∏u Olszówki. Z doniesieƒ tajnego wspó∏pracownika wynika∏o, ˝e mieszkajàcy we Wroc∏awiu bracia Marian i Sylwester Mikulscy utrzymujà kontakt z „Ottem”. Z kolei informator „Pude∏ko” przekaza∏ bezpiece dane, ˝e zadaniem
Mikulskich jest zorganizowanie we Wroc∏awiu broni palnej dla oddzia∏u „Otta”.
Na tej podstawie 21 stycznia 1946 r. Mikulscy zostali aresztowani, a w czasie
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AIPN ¸d, WSR w ¸odzi, 6/44, Protokó∏ rozprawy g∏ównej, 3 I 1947 r., k. 191v i 192. Por.
AIPN ¸d, WSR w ¸odzi, 6/33, Protokó∏ przes∏uchania Stefanii Bryjówny, 27 IV 1946 r., k. 90.
68
AIPN ¸d, WSR w ¸odzi, 6/44, Sprawozdanie z napadu bandy „Otta” na posterunek MO w Byczynie, 9 I 1946 r., k. 6b; ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Tadeusza Kwietnia, 13 IV 1946 r., k. 50 i 50v;
ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Jana Otr´bskiego, 15 IV 1946 r., k. 51 i 51v; ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Aleksandra Szei, 13 IV 1946 r., k. 52 i 52v; AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/593, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Ireny Tomaszewicz, 23 II 1946 r., k. 169v; ibidem, Pismo z KP MO w Kluczborku
do WUBP we Wroc∏awiu, 10 III 1946 r., k. 300v. Oddzia∏ „Rudego” 28 I 1946 r. ponownie napad∏ na
posterunek MO w Byczynie – w odwecie za stawiany opór podczas próby opanowania budynku
9 I 1946 r. Poszukiwano funkcjonariusza Romualda Pluty, który wtedy nie wpuÊci∏ partyzantów do
Êrodka. Ostatecznie zdemolowano pomieszczenia posterunku, zerwano kabel telefoniczny i zabrano
dwa rowery (AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, Pismo z KP MO w Kluczborku do WUBP we Wroc∏awiu,
10 III 1946 r., k. 300v; AIPN, 0184/1, Charakterystyka bandy „Otto-Rudy” nr 1/78..., k. 151).
69
AIPN Po, 05/57, Wielkopolska Samodzielna Grupa..., k. 61.
70
AIPN ¸d, WUBP w ¸odzi, pf 10/275, Sprawozdanie agenturalno-operatywne PUBP w Wieluniu za
okres od 10 do 20 I 1946 r., k. 6; AIPN ¸d, WSR w ¸odzi, 6/44, Pismo z posterunku MO w Boles∏awcu do KP MO w Wieluniu, 17 I 1946 r., k. 1; ibidem, Telefonogram nr 11/46, 14 I 1946 r., k. 4.
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urzàdzonej w ich mieszkaniu zasadzki zatrzymano kilka innych osób podejrzanych o wspó∏prac´ z Olszówkà71.

***
Podczas gdy oddzia∏ „Rudego” dzia∏a∏ w powiecie wieluƒskim, „Otto” operowa∏ w okolicach rodzinnych Pisarzowic, w powiecie k´piƒskim. Przebywa∏ tam
razem ze Stefanem Kowalczykiem „Wichrem”, Tadeuszem Durakiem „Wasylem”,
W∏adys∏awem Jasku∏à „Gromem”, Józefem Gorecznym „Zuchem” i Irenà Taras
„Krysià”. Tam te˝ w styczniu 1946 r. zwerbowa∏ do swojego oddzia∏u m.in. nieuchwytnych póêniej dla UB braci Zawadków. Aleksemu nada∏ pseudonim
„Smok” (zmieniony potem na „Huragan”), a Józefowi – „Waldemar”. Ju˝ wspólnie z nowymi cz∏onkami oddzia∏u 4 lutego 1946 r. przeprowadzi∏ rekwizycj´
w urz´dzie gminy i rozbi∏ posterunek MO w Kobylej Górze. Komendanta posterunku mia∏ wówczas rozstrzelaç „Wasyl”72. Ponadto 7 lutego 1946 r. pod Pisarzowicami „Otto” ze swojà grupà star∏ si´ przez przypadek z funkcjonariuszami
UB z Sycowa. Zastrzelono wówczas trzech pracowników urz´du73.
„Otto” planowa∏ równie˝ przeprowadzenie w lutym 1946 r. rekwizycji w jednym z majàtków w powiecie k´piƒskim administrowanych przez ˝o∏nierzy radzieckich. Z akcjà jednak zwleka∏, gdy˝ oczekiwa∏ na przybycie oddzia∏u „Rudego”. ¸àcznikiem mi´dzy „Ottem” i „Rudym” by∏ Edward Jeziorny „Lis”.
8 lutego 1946 r. „Lis” przyby∏ do Pisarzowic, gdzie spotka∏ si´ z „Ottem” i poinformowa∏ go, ˝e „Rudy” ze swoimi podkomendnymi oraz kilku ˝o∏nierzy dezerterów na czele z majorem WP b´dà czekaç na Olszówk´ niedaleko drogi, przy
której stoi koÊció∏ ewangelicki. „Otto” z kilkoma partyzantami, prowadzony
przez „Lisa”, dotar∏ wieczorem na umówione miejsce. Nie wiedzia∏, ˝e „Lis” zosta∏ wczeÊniej zwerbowany do wspó∏pracy przez oficera KBW, a umówione spotkanie by∏o w rzeczywistoÊci zasadzkà zorganizowanà przez UB i MO z Sycowa
wspólnie z ˝o∏nierzami KBW74. W efekcie podczas spotkania „Otto” zosta∏ zastrzelony z bliskiej odleg∏oÊci przez mjr. Jonasa z jednostki KBW w OleÊnicy.
Reszcie jego partyzantów pozwolono wydostaç si´ z zasadzki, aby wiadomoÊç
o Êmierci Olszówki dotar∏a do pozosta∏ej cz´Êci oddzia∏u75. Likwidacja „Otta”
AIPN, 0179/29, Charakterystyka nr 29..., k. 8v.
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 6, Protokó∏ przes∏uchania Aleksego Zawadki, 4 IX
1946 r., k. 132. Bracia Zawadkowie ju˝ wczeÊniej próbowali nawiàzaç kontakt z „Ottem”. Jednak
podczas pierwszego spotkania w wyniku sprzeczki z kpt. Edwardem Mazurem „D´bem” nie zostali przyj´ci do oddzia∏u (ibidem).
73
Byli to: Zygmunt Pa∏czyƒski, Stefan Skoczylas i Stefan W∏odarczyk (AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/593, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Ireny Taras, 5 III 1946 r., k. 238v i 239; ibidem, Przebieg
dzia∏alnoÊci bandy „Otta” w pow. Syców, k. 305; AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/1562, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Leona Jab∏oƒskiego, 14 II 1946 r., k. 50v).
74
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 3, Pismo do naczelnika Wydzia∏u III WUBP w Poznaniu, 14 XI 1950 r., k. 112. „Lis” mia∏ zgodziç si´ na wspó∏prac´ w zamian za obietnic´ wypuszczenia z aresztu jego narzeczonej. Zresztà faktu wspó∏pracy z KBW nie ukrywa∏. Wspomina∏ o tym np.
w styczniu 1946 r. Ignacemu Wawrzynkowskiemu (AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/1562, t. 2,
Protokó∏ rozprawy, 29 VIII 1946 r., k. 27v i 28; AOOK, Relacja Idziego Gatnera).
75
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 1, Raport specjalny o likwidacji bandy „Tartak” do
MBP, 18 II 1946 r., k. 118; AIPN, 0184/1, Charakterystyka bandy „Otto-Rudy” nr 1/78..., k. 13;
Relacja Tadeusza Darskiego vel Duraka w: J. Âródka, Zapomniana rocznica, „Tygodnik K´piƒski”
71
72
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zosta∏a okreÊlona póêniej w materia∏ach milicyjnych jako jedna „z wi´kszych
akcji organów bezpieczeƒstwa, godna podkreÊlenia z racji kombinacji operacyjnej”76. Zw∏oki „Otta” przewieziono do WUBP we Wroc∏awiu, gdzie okazano je
Êwiadkom w celu identyfikacji77. Zosta∏ pochowany prawdopodobnie 14 lutego 1946 r. w grobie nr 1244 na polu 77 Cmentarza Osobowickiego we Wroc∏awiu78.

***
Po Êmierci „Otta” jego grupa partyzancka ostatecznie rozpad∏a si´ na dwa,
a póêniej na trzy samodzielne oddzia∏y. Jeden, na czele ze Stanis∏awem Pankiem
„Rudym”, operowa∏ w powiecie wieluƒskim; drugi, dowodzony przez W∏adys∏awa Jasku∏´ „Groma”, dzia∏a∏ w powiatach k´piƒskim i oleÊnickim, a trzeci – Józefa Zawadki „Waldemara” – w rejonie K´pna i Ostrzeszowa.
Najliczniejszym i najbardziej aktywnym spoÊród wy˝ej wymienionych by∏
oddzia∏ „Rudego”. Najprawdopodobniej w odwecie za zamordowanie „Otta”
„Rudy” razem ze swoim zast´pcà – Wiktorem Wójcikiem „Wilczkiem” – podjà∏ decyzj´ o przeprowadzeniu akcji, która natychmiast odbi∏a si´ g∏oÊnym
echem w ca∏ym kraju. W nocy z 17 na 18 lutego 1946 r. grupa niespe∏na dwudziestu partyzantów pod dowództwem „Wilczka” zatrzyma∏a na stacji kolejowej w Czastarach pociàg relacji Poznaƒ–Katowice. Podczas trwajàcej oko∏o
dwudziestu minut akcji w pociàgu i na peronie stacji z zimnà krwià rozstrzelano oÊmiu ˝o∏nierzy radzieckich i jednego ˝o∏nierza WP. Dwóch Sowietów
zosta∏o rannych, a jeden po przewiezieniu do szpitala powiatowego w K´pnie
wkrótce zmar∏. Polskich wojskowych jadàcych pociàgiem wyprowadzono na
stacj´, wylegitymowano, a póêniej pozwolono im wsiàÊç z powrotem do wagonów79.
Natychmiast podj´to poÊcig, w wyniku którego grupa operacyjna KBW z OleÊnicy i funkcjonariusze WUBP z Wroc∏awia natkn´li si´ w miejscowoÊci Wiewiórka na cz´Êç oddzia∏u „Rudego”. Partyzanci próbowali si´ broniç. Âmierç na miejscu poniós∏ „Wilczek”, a czterech uczestników napadu na pociàg w Czastarach
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2000, nr 5, s. 5; AOOK, Relacja Idziego Gatnera; K. Jasiak, Z dzia∏alnoÊci podziemia zbrojnego
w latach 1945–1948 na Âlàsku Opolskim..., s. 18; M. Jaworski, Korpus Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego 1945–1965, Warszawa 1984, s. 80. Ubarwionà wersj´ likwidacji „Otta” w Pisarzowicach
przedstawi∏ w swojej relacji funkcjonariusz PUBP w Sycowie, uczestnik owego wydarzenia – Kazimierz Kwiatek (K. Kwiatek, Przeciw bandzie „Ottona” [w:] By inni mogli ˝yç spokojnie. Z dziejów
walk o utrwalenie w∏adzy ludowej na Dolnym Âlàsku, red. M. Orzechowski, Wroc∏aw–Warszawa–Kraków 1967, s. 154–156).
76
AIPN, 0184/1, Charakterystyka bandy „Otto-Rudy” nr 1/78..., k. 13.
77
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 1, Raport specjalny o likwidacji bandy „Tartak” do
MBP, 18 II 1946 r., k. 118; AIPN, 0184/1, Charakterystyka bandy „Otto-Rudy” nr 1/78..., k. 13;
AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/593, t. 1, Protokó∏ ogl´dzin trupa, 10 II 1946 r., k. 26; ibidem,
Protoko∏y rozpoznawcze, 12 II 1946 r., k. 27–29.
78
K. Szwagrzyk, op. cit., s. 333. 4 XII 1999 r. w Pisarzowicach, w miejscu Êmierci Franciszka Olszówki „Otta”, ustawiony zosta∏ pamiàtkowy krzy˝ brzozowy.
79
AIPN ¸d, WUBP w ¸odzi, pf 10/275, Sprawozdanie agenturalno-operatywne PUBP w Wieluniu
za okres od 10 do 20 II 1946 r., k. 20; AIPN ¸d, WUBP w ¸odzi, pf 10/530, t. 2, Pismo do Wydzia∏u Âledczego KW MO w ¸odzi, 24 IV 1946 r., b.p.; AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 1,
Raport specjalny, 18 II 1946 r., k. 55.
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aresztowano80. W dalszym jednak ciàgu „Rudy” pozostawa∏ nieuchwytny dla
bezpieki. Zmieni∏ te˝ taktyk´ dzia∏ania swojego oddzia∏u. Podzieli∏ go na kilka
mniejszych lotnych dru˝yn, które w lutym i marcu dokona∏y w Wieluƒskiem kilkudziesi´ciu napadów na spó∏dzielnie, urz´dy gminne i posterunki MO. W odwecie PUBP z Wielunia i ˝o∏nierze KBW przeprowadzali systematycznie akcje pacyfikacyjne w miejscowoÊciach, gdzie pojawiali si´ ˝o∏nierze „Rudego”.
„Rudy” doskonale zdawa∏ sobie spraw´ z tego, ˝e dzia∏alnoÊç w izolacji i organizacyjnym osamotnieniu w d∏u˝szej perspektywie jest skazana na kl´sk´. Coraz
cz´Êciej dochodzi∏o te˝ do nieuzasadnionych rozbojów z udzia∏em jego ˝o∏nierzy,
a nawet czynów o pod∏o˝u kryminalnym81. Postanowi∏ wi´c zbli˝yç si´ do dzia∏ajàcych w powiecie wieluƒskim struktur Konspiracyjnego Wojska Polskiego – organizacji poakowskiej utworzonej przez kpt. Stanis∏awa Sojczyƒskiego „Warszyca”.
Kontakt zosta∏ nawiàzany przez przebywajàcego w Skomlinie ppor. Alfonsa Olejnika „Babinicza” („Romana”). W koƒcu marca 1946 r. do powiatu wieluƒskiego
przyby∏ kpt. Eugeniusz Tomaszewski „Czarski” – inspektor grup leÊnych KWP
– i dokona∏ przeglàdu partyzantów „Rudego”. By∏ zaskoczony brakiem dyscypliny
i w∏aÊciwej organizacji oddzia∏u. OÊwiadczy∏ „Rudemu”, ˝e w takim stanie rzeczy
nie mo˝e pozostawaç dalej dowódcà i ˝e jego ˝o∏nierzy przejmie „Babinicz”82.
Decyzja „Czarskiego” sta∏a si´ zarzewiem konfliktu mi´dzy „Rudym” a „Babiniczem”. Ostatecznie, po krótkim wahaniu, „Rudy” w koƒcu kwietnia zaproponowa∏ „Babiniczowi” obj´cie dowództwa nad oddzia∏em, co oficjalnie nastàpi∏o 3 maja 1946 r.83 Sam natomiast stworzy∏ niezale˝nà od KWP kilkuosobowà
AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/593, t. 1, Opis walki z bandà „Rudego” w miejscowoÊci Wiewiórka, k. 70; ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Józefa Kubickiego, 18 II 1946 r., k. 71–72; ibidem, Protokó∏
przes∏uchania Czes∏awa Cichoƒskiego, 8 III 1946 r., k. 73 i 73v. Póêniej komendant powiatowy MO
w Wieluniu w raporcie do KW MO w ¸odzi ˝ali∏ si´, ˝e „grupa Wroc∏aw dzia∏a∏a w granicach swoich
mo˝liwoÊci, z niczym nie chcàc si´ dzieliç, ani we wspólnym poÊcigu, ani te˝ w mo˝noÊci udzia∏u [w]
przes∏uchiwania[ch], mimo i˝ teren mordu [w Czastarach] by∏ na tut[ejszym] powiecie” (AIPN ¸d,
WUBP w ¸odzi, pf 10/530, t. 2, Pismo do Wydzia∏u Âledczego KW MO w ¸odzi, 24 IV 1946 r., b.p.).
Proces aresztowanych w Wiewiórce ˝o∏nierzy „Rudego” odby∏ si´ przed WSR we Wroc∏awiu 28–31 V
1946 r. Trzech z nich zosta∏o skazanych na kar´ Êmierci. Byli to: Helena Motyka „Dziuƒka”, Edward
Szemberski „Lwowiak” i Roman Roszowski „Wiarus”. Wyroki wykonano 18 VII 1946 r. Zatrzymana
równie˝ w Wiewiórce Irena Tomaszewicz „Danka”, która w Czastarach mia∏a osobiÊcie rozstrzelaç
trzech Sowietów, a dwóch rannych dobiç, ze wzgl´du na niepe∏noletnoÊç otrzyma∏a jedynie wyrok
15 lat wi´zienia (AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/593, t. 2, Wyrok z 31 V 1946 r., k. 88–90).
81
Na przyk∏ad 13 III 1946 r. jedna z dru˝yn oddzia∏u „Rudego” przeprowadzi∏a rekwizycj´ w spó∏dzielni spo˝ywczej w Praszce (pow. wieluƒski). Po akcji partyzanci udali si´ do miejscowego m∏yna
i tam, b´dàc ju˝ pod wp∏ywem alkoholu, w brutalny sposób zamordowali dwie osoby pochodzenia ˝ydowskiego (AIPN ¸d, WUBP w ¸odzi, pf 12/2107, Raport z 14 III 1946 r., k. 54; AIPN ¸d,
Akta Komendy Wojewódzkiej MO w ¸odzi [dalej: KW MO w ¸odzi], 0121/265, Opis wydarzeƒ do
wykazu przest´pstw za marzec 1946 r., 4 IV 1946 r., k. 36).
82
AIPN ¸d, WSR w ¸odzi, 6/48, Protokó∏ przes∏uchania Alfonsa Olejnika, 29 XII 1946 r., k. 64–65.
83
Ibidem, k. 65 i 65v; AIPN ¸d, WUBP w ¸odzi, pf 12/2114, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Antoniego Grondysa, 14 IX 1946 r., k. 34; AIPN ¸d, Materia∏y archiwalne dotyczàce Konspiracyjnego Wojska Polskiego [dalej: KWP], 4/3, Pismo do dowódcy „Borów”, 17 V 1946 r., k. 16. Oddzia∏ „Babinicza” otrzyma∏ w ramach KWP kryptonim „OÊwi´cim” i dzia∏a∏ do koƒca 1946 r. Sam Alfons Olejnik,
uj´ty przez bezpiek´ w listopadzie 1946 r., za dzia∏alnoÊç w KWP zosta∏ skazany przez WSR w ¸odzi
na kar´ Êmierci. Wyrok wykonano 18 I 1947 r. (AIPN ¸d, WSR w ¸odzi, 6/48, Wyrok z 9 I 1947 r.,
k. 106–108; ibidem, Decyzja prezydenta KRN, 14 I 1947 r., k. 109). Por. A.W. Ga∏a, Niepodleg∏oÊciowe podziemie zbrojne Cz´stochowy i okolic 1944–1956, Cz´stochowa 1993, s. 48–49, 72.
80
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grup´ partyzanckà, z którà przetrwa∏ do 10 sierpnia 1946 r. Tego dnia, otoczony przez grup´ operacyjnà UB, MO i KBW, po krótkiej potyczce zosta∏ Êmiertelnie postrzelony w miejscowoÊci Papiernia. Jego zw∏oki dla przestrogi wystawiono póêniej na widok publiczny w pobliskim Wójcinie84.
Jak zaznaczono wczeÊniej, po Êmierci „Otta” kilku jego partyzantów skupi∏
przy sobie „Waldemar”. Funkcj´ jego zast´pcy poczàtkowo pe∏ni∏ „Grom”. Oddzia∏ liczy∏ siedmiu ˝o∏nierzy. Po przeprowadzeniu pierwszej akcji w lutym w Kobylej Górze, gdzie dokonano rekwizycji u jednego z gospodarzy, „Grom” odszed∏
z oddzia∏u „Waldemara”, zabierajàc ze sobà by∏ych ˝o∏nierzy „Otta”: „Wasyla”,
„Zucha” i „Wichra”85. Wkrótce przy∏àczy∏o si´ do niego kilku innych podkomendnych Olszówki, m.in. Stefan Grzelczyk „Rzeênik”, Mieczys∏aw Sibera „Herakliusz” i Stanis∏aw Gibek „Piekarz”86. Oddzia∏ liczy∏ niespe∏na dziesi´ciu ˝o∏nierzy. Najwi´kszà akcj´ „Grom” przeprowadzi∏ 19 marca 1946 r., kiedy to,
wspó∏dzia∏ajàc prawdopodobnie z oddzia∏em „Rudego”, dokona∏ udanego zamachu na posterunek MO w Wapienicach (powiat oleÊnicki)87. Na prze∏omie maja
i czerwca 1946 r. rozwiàza∏ swój oddzia∏ i zbieg∏ w okolice Ârody Âlàskiej88.
AIPN ¸d, WSR w ¸odzi, 6/39, Fonogram nr 8/46/B z PUBP w Wieluniu do Prokuratury Sàdu Okr´gowego w Cz´stochowie, k. 1; AIPN ¸d, KW MO w ¸odzi, 0121/265, Protokó∏ z wypadku postrzelenia by∏ego milicjanta Edwarda Grygi z posterunku MO w Boles∏awcu, przy likwidacji bandy „Rudego” w miejscowoÊci Papiernia, gm. Dzietrzkowice, pow. Wieluƒ w dniu 10 VIII 1946 r., 4 X 1947 r.,
k. 25. Por. K. J[asiak], „Rudy” kontra UB. Losy ˝o∏nierzy spod znaku AK i NSZ na ziemi wieluƒskiej,
„Przeglàd Wieluƒski” 2003, nr 16, s. 15. Szerzej na temat losów oddzia∏u Stanis∏awa Panka „Rudego”
zob. J. Bednarek, Likwidacja oddzia∏u Stanis∏awa Panka „Rudego” i procesy jego ˝o∏nierzy przed sàdami wojskowymi (artyku∏ uka˝e si´ w publikacji b´dàcej pok∏osiem sesji naukowej dotyczàcej dzia∏alnoÊci WSR w ¸odzi w latach 1946–1955, zorganizowanej w ¸odzi 29 V 2003 r.).
85
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 6, Protokó∏ przes∏uchania Aleksego Zawadki, 4 IX
1946 r., k. 133.
86
W wyniku donosu jednego z tajnych wspó∏pracowników bezpieka z K´pna ju˝ w kwietniu
1946 r. zatrzyma∏a w odst´pie kilku dni we Wroc∏awiu Mieczys∏awa Siber´, a w Pleszewie Stefana
Grzelczyka. Obydwaj zostali przewiezieni do K´pna, gdzie w tym samym miesiàcu WSR w Poznaniu na sesji wyjazdowej w K´pnie skaza∏ ich w trybie doraênym na kar´ Êmierci. Wyroki wykonano. Niestety, do chwili obecnej nie odnaleziono materia∏ów archiwalnych dotyczàcych Êledztwa
i przebiegu rozprawy (ibidem, t. 1, Raport z PUBP w K´pnie do WUBP w Poznaniu, 12 IV 1946 r.,
k. 57). Por. Z. Ziewko, Banda „Otta” – upiór pow. k´piƒskiego rozbita. Wykonanie wyroku na
dwóch dzia∏aczach bandy, „Wola Ludu” 1946, nr 99, s. 3; Likwidacja bandy „Otta” w pow. k´piƒskim, „Trybuna Robotnicza” 1946, nr 112, s. 6. Z kolei Stanis∏aw Gibek zosta∏ zastrzelony 10 VII
1946 r. przez funkcjonariuszy PUBP z K´pna podczas jednej z ob∏aw.
87
AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/1007, Protokó∏ przes∏uchania W∏adys∏awa St´pnia, 25 VI
1946 r., k. 10–15; AIPN Wr, Akta Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego we Wroc∏awiu [dalej: WUBP we Wroc∏awiu], 038/3388, Protokó∏ przes∏uchania W∏adys∏awa St´pnia, b.d.,
k. 21–24; ibidem, Fotokopia sprawozdania KP MO w OleÊnicy z napadu na posterunek MO w Wapienicach, k. 27. 8 IV 1946 r. „Grom” przyby∏ równie˝ ze swoim oddzia∏em do Perzowa (pow. k´piƒski), gdzie bez ˝adnego wystrza∏u rozbroi∏ posterunek MO i przeprowadzi∏ rekwizycj´ w kasie
Zarzàdu Gminnego. WczeÊniej, w drodze do Perzowa, przez przypadek partyzanci „Groma” ostrzelali jadàcy w ich kierunku samochód, w którym zgin´∏o dwóch pracowników gminy (AIPN Po,
WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 1, Raport specjalny z PUBP w K´pnie do WUBP w Poznaniu, 9 IV
1946 r., k. 122; AIPN Wr, WUBP we Wroc∏awiu, 024/5600, Protokó∏ przes∏uchania Czes∏awa Przyby∏ka, 16 III 1948 r., k. 23 i 23v; AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/1007, ZaÊwiadczenie z Zarzàdu Gminy w Perzowie, 21 VIII 1946 r., k. 37).
88
W∏adys∏aw Jasku∏a „Grom”, ur. 20 XII 1916 r. w ¸ukowcu WiÊniowskim na Kresach Wschodnich,
w 1938 r. s∏u˝y∏ w 12. pal w Z∏oczowie. Przed wojnà, wed∏ug jednej z relacji, pracowa∏ w policji.
84
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Nieco d∏u˝ej funkcjonowa∏ oddzia∏ „Waldemara”, który po odejÊciu „Groma”
zwerbowa∏ nowych partyzantów i w kwietniu 1946 r. przeprowadzi∏ kilka rekwizycji w powiecie k´piƒskim. Jego ˝o∏nierze byli umundurowani, bardzo dobrze
uzbrojeni i podlegali surowej wojskowej dyscyplinie. Po rozwiàzaniu oddzia∏u
„Groma” do „Waldemara” powróci∏ „Wasyl” i od razu sta∏ si´ jego najbardziej zaufanym ˝o∏nierzem, pe∏niàc równoczeÊnie funkcj´ ∏àcznika z „Rudym”. Dalsza
dzia∏alnoÊç oddzia∏u stan´∏a jednak pod znakiem zapytania, gdy w czasie Wielkanocy stacjonujàcy w lesie niedaleko Bierzowa „Waldemar” przez przypadek
postrzeli∏ si´ w brzuch z w∏asnej broni. Partyzanci odwieêli go do szpitala w K´pnie, gdzie by∏ operowany. Gdy zosta∏ rozpoznany przez UB, w niewyjaÊnionych
do koƒca okolicznoÊciach zdo∏a∏ zbiec ze szpitala. Od tej pory, z nie zagojonà ranà, cz´sto musia∏ byç transportowany przez partyzantów na prowizorycznych
noszach lub na rowerze, a póêniej te˝ bryczkà, którà w tym celu zarekwirowano
jednemu z gospodarzy89.
By zintensyfikowaç dzia∏ania przeciwko oddzia∏om leÊnym, w kwietniu
1946 r. w rejon K´pna i Ostrzeszowa skierowano 10. pp z 4. Dywizji Piechoty
WP. Do jego podstawowych zadaƒ nale˝a∏o prowadzenie zbrojnych akcji przeciwko oddzia∏owi „Waldemara”90. „Jak ju˝ nas bardzo naciskali – wspomina Józef Âl´k – to »Waldemar« postanowi∏ si´ zemÊciç na tych najbardziej gorliwych”91. Z tego powodu partyzanci uprowadzili 2 czerwca 1946 r. z MyÊlniewa
(powiat k´piƒski) dwóch ˝o∏nierzy 10. pp – ppor. Witolda Karwelisa i kpr. Wac∏awa Arseniego, których po poczàtkowo kurtuazyjnym przes∏uchaniu ostatecznie rozstrzelali w lesie niedaleko Kuênicy MyÊlniewskiej92.
Dopiero w lipcu UB odniós∏ pierwszy znaczàcy sukces w walce z „Waldemarem”. W wyniku prowokacji (do oddzia∏u przenikn´∏o dwóch wspó∏pracowników bezpieki) w nocy z 25 na 26 lipca 1946 r. zatrzymani zostali trzej partyzanci: Jan K´pa „Skrzypek”, Stefan Tyc „Drzyma∏a”, Józef Âl´k „Skóra”, i czterej
wspó∏pracownicy oddzia∏u. Niespe∏na trzy tygodnie póêniej, 14 sierpnia 1946 r.,
w Parzynowie (powiat k´piƒski) w zasadzk´ wpadli Józef Matuszak „Wilk” oraz

W czasie okupacji mieszka∏ w Brze˝anach (województwo tarnopolskie), a po wojnie zosta∏ z rodzinà repatriowany do województwa opolskiego. Do oddzia∏u „Otta” wstàpi∏ we wrzeÊniu 1945 r.
i pe∏ni∏ w nim funkcj´ wywiadowcy. Jego pe∏ne dane identyfikacyjne SB ustali∏a dopiero w latach
siedemdziesiàtych, przy okazji sporzàdzania opracowania dotyczàcego oddzia∏u „Otta”, mimo i˝ ju˝
w 1946 r. brat W∏adys∏awa Jasku∏y – Kazimierz, by∏ sàdzony przez WSR we Wroc∏awiu za wspó∏prac´ z oddzia∏em „Groma” (AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/1007, Protokó∏ rozprawy g∏ównej,
5 XII 1946 r., k. 82; AIPN Wr, WSR we Wroc∏awiu, 21/593, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Ireny Tomaszewicz, 23 II 1946 r., k. 165; AIPN Wr, 049/29, Charakterystyka bandy terrorystyczno-rabunkowej o zabarwieniu NSZ, dzia∏ajàcej w latach 1945–1946 na pograniczu województw: wroc∏awskiego, opolskiego, poznaƒskiego i ∏ódzkiego – pod dowództwem Franciszka Olszówki ps. „Otto”,
k. 9–10, 60, 333; AIPN Po, KW MO w Poznaniu, 158/1920, Pismo z KP MO w K´pnie do komendanta wojewódzkiego MO w Poznaniu, 29 X 1949 r., k. 96).
89
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 6, Protokó∏ przes∏uchania Aleksego Zawadki, 4 IX
1946 r., k. 133. Z kolei wed∏ug Józefa Âl´ka „Skóry”, który s∏u˝y∏ w oddziale „Waldemara” od maja
1946 r., Zawadka zosta∏ odbity ze szpitala przez swoich partyzantów (AOOK, Relacja Józefa Âl´ka).
90
AIPN Po, 05/57, Wielkopolska Samodzielna Grupa..., k. 60.
91
AOOK, Relacja Józefa Âl´ka.
92
Ibidem; AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 6, Protokó∏ przes∏uchania Aleksego Zawadki,
4 IX 1946 r., k. 135; AIPN Po, 05/57, Wielkopolska Samodzielna Grupa..., k. 40.
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Franciszek HadryÊ „Franek” i obydwaj po krótkiej potyczce zgin´li. Wreszcie
31 sierpnia 1946 r. w Bierzowie (powiat k´piƒski) bezpiece przy pomocy wojska
uda∏o si´ zlikwidowaç Eugeniusza Âwitonia „Wojtka” i Edmunda Daszczyka
„Koguta”. Ranny Aleksy Zawadka „Huragan” zosta∏ aresztowany. Wyjàtkowe
szcz´Êcie mieli „Waldemar” i „Wasyl”, którzy wydostali si´ z pu∏apki. Rozbicie
partyzantów w Bierzowie okaza∏o si´ jednak kresem dzia∏alnoÊci oddzia∏u
„Waldemara”93.

***
Trudno oszacowaç, ilu dok∏adnie partyzantów dzia∏a∏o w ramach grupy „Otta”.
Informacje podawane przez wydzia∏y „C” w poszczególnych komendach wojewódzkich MO sà sprzeczne, co wynika przede wszystkim z faktu, ˝e oddzia∏ operowa∏ na terenie wchodzàcym w sk∏ad kilku województw. Wed∏ug danych by∏ego
Wydzia∏u „C” KW MO w Poznaniu przez oddzia∏y „Otta” i „Waldemara” przewin´∏o si´ ∏àcznie 105 partyzantów, a liczb´ wspó∏pracowników oszacowano na
72 osoby. Ponadto w wyniku przeprowadzonych akcji aresztowano 49 partyzantów i 55 wspó∏pracowników, a 15 partyzantów zgin´∏o w walce z UB, MO i KBW.
W czasie lutowej amnestii w 1947 r. ujawni∏o si´ 21 partyzantów z oddzia∏ów
„Otta” i „Waldemara” oraz ich 12 wspó∏pracowników. Wydzia∏ „C” KW MO we
Wroc∏awiu odnotowa∏ 123 cz∏onków oddzia∏ów „Otta” i „Rudego” oraz 31 jego
wspó∏pracowników. Z kolei Wydzia∏ „C” KW MO w Opolu zebra∏ dane
o 104 cz∏onkach oddzia∏ów „Otta” i „Rudego” oraz 10 wspó∏pracownikach.
Opracowanie Wydzia∏u „C” KW MO w ¸odzi podaje liczb´ 79 cz∏onków oddzia∏u „Rudego” oraz 4 pomocników, a w tym 16 osób zabitych podczas akcji grup
operacyjnych, 27 osób skazanych przez sàdy wojskowe i 8 osób, które ujawni∏y
si´ w czasie amnestii z lutego 1947 r.94 Na podstawie zebranych materia∏ów archiwalnych mo˝na sàdziç, i˝ oddzia∏ „Otta” w okresie swojej najwi´kszej aktywnoÊci, czyli od paêdziernika 1945 do lutego 1946 r., liczy∏ oko∏o 50 ˝o∏nierzy.
Dzia∏alnoÊç „Otta” i jego ˝o∏nierzy wymyka si´ jednoznacznym ocenom. Do
dzisiaj te˝ wzbudza emocje i kontrowersje95. Z jednej bowiem strony mamy do
AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 6, Pismo z PUBP w K´pnie do WUBP w Poznaniu,
24 IX 1946 r., k. 43–47; ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Aleksego Zawadki, 4 IX 1946 r., k. 135;
AOOK, Relacja Józefa Âl´ka. Rannemu „Huraganowi” uda∏o si´ wkrótce zbiec z aresztu PUBP
w K´pnie. Razem z „Waldemarem” by∏ od tej pory intensywnie poszukiwany przez bezpiek´, która
dopiero w 1954 r. ostatecznie ustali∏a, ˝e bracia Zawadkowie przebywajà w Niemczech Zachodnich, pod Düsseldorfem (AIPN Po, WUBP w Poznaniu, 0077/14, t. 4, Postanowienie o wy∏àczeniu
z rozpracowania, 21 VIII 1954 r., k. 17–19). Z kolei Tadeusz Durak „Wasyl” ujawni∏ si´ 5 IV 1947 r.
przed Komisjà Amnestyjnà WUBP we Wroc∏awiu, podajàc si´ za dezertera z MO. W marcu 1948 r.
zosta∏ jednak zatrzymany przez funkcjonariuszy UB z Wroc∏awia i przekazany do PUBP w K´pnie.
W czerwcu 1948 r. WSR w Poznaniu na sesji wyjazdowej w K´pnie skaza∏ go na kar´ Êmierci, z∏agodzonà ostatecznie w paêdzierniku 1948 r. przez Najwy˝szy Sàd Wojskowy do 10 lat wi´zienia
(AIPN Po, 05/57, Wielkopolska Samodzielna Grupa..., k. 12).
94
AIPN Po, 05/57, Wielkopolska Samodzielna Grupa..., k. 14–21, 24–72, 67–79, 91–96; AIPN,
0179/29, Charakterystyka nr 29..., k. 13–15; AIPN, 0184/1, Charakterystyka bandy „Otto-Rudy”
nr 1/78..., k. 17–119; AIPN ¸d, 030/277, Charakterystyka nr 277..., k. 8.
95
Zob. krótki komentarz od redakcji „Tygodnika K´piƒskiego” do artyku∏u Jacka Âródki (przewodniczàcego Komitetu Pami´ci Oddzia∏ów LeÊnych „Warta” 1945–1947) pt. Zapomniana rocznica
(„Tygodnik K´piƒski” 2000, nr 5, s. 5).
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Oddzia∏ Franciszka Olszówki „Otta”. Z dziejów powojennej konspiracji
czynienia z oddzia∏em stworzonym przez by∏ych cz∏onków AK, w∏àczonym
w struktury najwa˝niejszej organizacji poakowskiej w Wielkopolsce – WSGO
„Warta”, oddzia∏em, który kontynuowa∏ walk´ o suwerennà Polsk´, z odwagà
i determinacjà pi´tnowa∏ zw∏aszcza zbrodniczà dzia∏alnoÊç funkcjonariuszy k´piƒskiego UB. Z drugiej jednak strony powy˝sze zas∏ugi „Otta” i jego podkomendnych nie mogà do koƒca zrekompensowaç czynów, które z pe∏nà odpowiedzialnoÊcià nale˝y pot´piç, m.in. rozstrzelanie kilkunastu niewinnych osób
w paêdzierniku 1945 r. przy bunkrach w lasach komorzyƒskich, morderstwo pope∏nione na kpt. Tadeuszu Tyrakowskim „Kordziku” czy te˝ masakr´ ˚ydów
w Boles∏awcu w listopadzie 1945 r. Dlatego nie wszyscy dawni ˝o∏nierze AK akceptowali bezkompromisowoÊç Olszówki i jego partyzantów w walce z szeroko
rozumianà „komunà”, a zw∏aszcza cz´sto nieuzasadnione szafowanie wyrokami
Êmierci. „Kilkakrotnie ich ostrzega∏em – mia∏ zwierzyç si´ Józefowi Âl´kowi Jan
Jeziorny „Fryc” – mówi∏em, ˝e tak nie mo˝na post´powaç, bo wed∏ug mojego
zdania zabijamy ludzi niejednych nies∏usznie. Mo˝na by∏o daç im jakieÊ upomnienie, wzgl´dnie jakàÊ ch∏ost´, a »Otto« stosowa∏ bezwzgl´dnie kar´ Êmierci.
Mnie to nie odpowiada∏o i zaczà∏em prac´ z UB w tym kierunku, ˝eby zg∏adziç
»Otta«”96.
Niepodwa˝alny pozostaje jednak fakt, ˝e Franciszek Olszówka i jego ˝o∏nierze wpisali si´ na sta∏e w dramatyczne i skomplikowane losy tej cz´Êci narodu,
która wraz z zakoƒczeniem wojny nie z∏o˝y∏a broni i mia∏a odwag´ w sposób
czynny przeciwstawiç si´ systemowi politycznemu zmierzajàcemu do stworzenia
narodu ubezw∏asnowolnionego, pozbawionego prawa do wolnoÊci. Wielu
z nich, tak jak „Otto”, zap∏aci∏o za to najwy˝szà cen´.
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AOOK, Relacja Józefa Âl´ka.
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