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Ryszard mietanka-Kruszelnicki

PROBLEM BANDYCENIA SIÊ PODZIEMIA
NA PRZYK£ADZIE KIELECCZYZNY

Akty bandyckie czy bandycenie siê podziemnych grup wystêpowa³o w mniejszej lub wiêkszej skali w ka¿dym okresie dziejów, kiedy walka ideologiczna miêdzy zwalczaj¹cymi siê obozami politycznymi lub walka w obronie niepodleg³oci
przybiera³a formê wyst¹pieñ zbrojnych. Skala tego zjawiska jest nierozerwalnie
zwi¹zana z prê¿noci¹ dzia³ania struktur konspiracyjnych i dyscyplin¹ wewn¹trzorganizacyjn¹. Za³amywanie siê struktur centralnych i redniego szczebla sprawia³o, ¿e decyzje by³y podejmowane na coraz ni¿szym poziomie. W takich okolicznociach postawa poszczególnych grup zale¿a³a w du¿ej mierze od charakteru i osobowoci lokalnych dzia³aczy i dowódców.
Problem ten jest szczególnie wa¿ny przy badaniu dziejów zbrojnego podziemia antykomunistycznego po 1945 r. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e by³ on jednym z czynników (choæ mo¿e nie najwa¿niejszym), który spowodowa³, i¿ wy¿si dowódcy Armii Krajowej i innych formacji niepodleg³ociowych z okresu okupacji niemieckiej wzywali do rezygnacji z dzia³añ zbrojnych na szerok¹ skalê przeciwko w³adzy
komunistycznej. Istnia³a bowiem obawa, ¿e coraz bardziej bezwzglêdna walka
wp³ynie na demoralizacjê grup partyzanckich. Jak zauwa¿y³ Andrzej Przemyski
obawiano siê przekszta³cenia siê niektórych oddzia³ów w samodzielne jednostki
i organizacje zbrojne, opanowane przez nie uznaj¹cych nie tylko Rz¹du Tymczasowego, ale i wszelkich innych w³adz, samozwañczych przywódców1. Przytoczy³ tak¿e rozkaz komendanta okrêgu AK Kraków, p³k. Przemys³awa Nakoniecznikoffa-Klukowskiego do obwodów z 18 stycznia 1945 r.: Zwróciæ uwagê na
skrupulatne odebranie, zakonserwowanie i zamelinowanie broni i sprzêtu. Broñ
nie mo¿e pozostaæ w rêkach pojedynczych ¿o³nierzy AK ze wzglêdu na mo¿liwoæ nieodró¿niania ¿o³n[ierzy] powstania od bandytyzmu2.
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Ale sprawa nie by³a taka prosta. ¯o³nierze podziemia zmuszeni terrorem
NKWD i rodzimych si³ represji, czêsto nie maj¹c innego wyjcia spontanicznie
tworzyli zbrojne grupy samoobrony. W³anie wtedy by³o istotne, kto stanie na czele
takich oddzia³ów. Jak wspomina Kazimierz Sty, cz³onek Komendy AK obwodu
kozienickiego: Po kilkunastu wypadkach aresztowañ [...] ch³opcy zaczêli opuszczaæ domy organizuj¹c siê w lune grupy celem samoobrony [...]. W po³owie
kwietnia [1945 r.  R. .-K.] ju¿ tylu ch³opców zosta³o zmuszonych opuciæ domy
i sytuacja sta³a siê tak powa¿na, ¿e lune grupy nale¿a³o zorganizowaæ. W przeciwnym razie grozi³o niebezpieczeñstwo, ¿e grupy te przekszta³c¹ siê w lune
bandy, które bêd¹ dzia³a³y jako jednostki AK3.
Mo¿na tutaj porównaæ losy dwóch grup poakowskich: grupy Tadeusza Bednarskiego, ps. Orze³, która powsta³a wiosn¹ 1945 r., ale podporz¹dkowa³a siê
by³emu dowódcy Kedywu w obwodzie kozienickim W³adys³awowi Molendzie, ps.
Grab, a póniej komendantowi Inspektoratu o kryptonimie Zwi¹zek Zbrojnej
Konspiracji (WiN) i dzia³a³a w 1946 r. jako grupa obwodu kozienickiego tej formacji4, oraz grupy Stanis³awa Dwojewskiego, ps. Pochmurny powsta³ej w 1945 r.
i dzia³aj¹cej prawdopodobnie samodzielnie (byæ mo¿e nie mia³a siê komu podporz¹dkowaæ) w powiatach kieleckim i i³¿eckim, której cz³onkowie byli w 1946 r.
kolejno likwidowani b¹d aresztowani.
Dzia³alnoæ obu tych oddzia³ów w 1945 r. by³a podobna  akcje zaopatrzeniowe, dzia³ania represyjne w stosunku do dzia³aczy PPR. Rónica polega³a jednak
na tym, ¿e w 1946 r. grupa Or³a wykonywa³a polecenia Komendy Zwi¹zku
Zbrojnej Konspiracji (ZZK), natomiast grupa Pochmurnego funkcjonowa³a na
w³asn¹ rêkê. Warto przytoczyæ fragmenty aktu oskar¿enia oraz protoko³ów przes³uchañ cz³onków grupy Pochmurnego. Nale¿y jednak¿e zaznaczyæ, i¿ bardzo
istotny jest problem wiarygodnoci tego typu róde³, tym bardziej ¿e póniej zeznania zosta³y czêciowo odwo³ane. Nie jest pewne, czy wszystkie opisywane
akcje by³y dzie³em grupy. Mimo tych zastrze¿eñ uznajê jednak, ¿e nawet takie
ród³a oddaj¹ atmosferê i opisuj¹ rzeczywiste wydarzenia. Grupê tê oskar¿ono
m.in. o to, ¿e: w ramach dzia³alnoci swej organizacyjnej dopucili siê aktów terroru
oraz szeregu napadów rabunkowych [...] we wsi Brzezie [...] pow. I³¿a [...]
w porozumieniu i po³¹czeniu siê z jakim nieustalonym oddzia³em [...] obrabowali
oraz dotkliwie pobili mieszkañców tej¿e gromady, a byli nimi przewa¿nie cz³onkowie PPR i osoby zapatrywañ demokratycznych [...] we wsi D¹browa pow. I³¿a
dokonali gwa³townego zamachu na osoby partii PPR oraz osoby wspó³dzia³aj¹ce
z Organem Pañstwowym [sic!], które to osoby pod terrorem broni obrabowano
oraz dotkliwie pobito [...]. Czwarty napad dokonany [...] w m-cu padzierniku
3
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1945 r. na szkodê ksiêdza [?  R. .-K.] [...], któremu w celu przyw³aszczenia
zrabowali zegarek kieszonkowy [...]. Za okres dzia³alnoci w 1946 r. cz³onków
grupy oskar¿ono o napady na dwie spó³dzielnie oraz na osoby przechodz¹ce szos¹
KielceBodzentyn w dniu targowym, którym to [...] zrabowali pieni¹dze na ogóln¹ sumê 800 (osiemset) z³, a tak¿e, i¿ w miesi¹cu kwietniu [19]46 r. [...] dokona³a [...] zamachu na funkcjonariuszy Ochrony Kopalni Pirytu [...], gdzie rozbroili pe³ni¹cych wartê dwóch funkcjonariuszy, zabieraj¹c dwa karabiny oraz oko³o
20-tu minut obstrzeliwali broni¹cych siê funkcjonariuszy na placu kopalni [...]5.
Zapytani w ledztwie o przynale¿noæ organizacyjn¹ odpowiadali: Co siê tyczy zabarwienia [politycznego] naszej grupy dok³adnie okreliæ nie mogê, gdy¿
nie by³em ca³kiem wg³êbiony w jej dzia³alnoæ. Wiadomym mi jest natomiast jedno, ¿e wyst¹pienia nasze, które wykonywalimy z polecenia [...] ps. Czesiek
by³y szkodliwe dla ustroju Polski Demokratycznej. Zapatrywania jego równie¿ by³y
wrogie dla teraniejszego ustroju. Nastawienie gdy chodzi o kontaktowanie siê
naszej grupy z jak¹ inn¹ organizacj¹, to te¿ dok³adnie nie wiem [...] w m-cu maju
1945 r. jacy osobnicy przywieli do naszego oddzia³u broñ; Ja nie stwierdzê,
czy to by³a polityczna organizacja czy te¿ banda o pod³o¿u czysto rabunkowym,
gdy¿ siê w to nie wg³êbia³em. Nadmieniam, ¿e dowódca bandy [...] byli nie ujawnionymi cz³onkami organizacji AK pe³ni¹c funkcje komendantów placówek podczas okupacji niemieckiej; Nie przyznajê siê do przynale¿noci do nielegalnej
organizacji ani do bandy. W ¿adnym napadzie udzia³u nie bra³em. Broñ posiada³em  karabin, który dobrowolnie zda³em na posterunku MO w Bodzentynie w maju 1946 r. Zeznania z³o¿one w PUBP w Kielcach odwo³ujê jako na mnie wymuszone; po ka¿dym dokonanym rabunku ja swoj¹ czêæ zabiera³em, a co [...]
robili z reszt¹ zrabowanych przedmiotów tego nie wiem, gdy¿ po ka¿dym rabunku zrabowane towary sz³y do dowódcy [...] co oni z tym robili tego nie wiem6.
W 1945 r. takich samodzielnych grup musia³o byæ du¿o, skoro pod koniec
czerwca tego roku, po raz kolejny, centralne orodki Polskiego Pañstwa Podziemnego w ulotce do ¯o³nierzy polskich oddzia³ów lenych apelowa³y: Nie wierzcie te¿ dzia³aj¹cym samowolnie Polakom lekkomylnym, choæ patriotycznie nastawionym, jeli namawiaj¹ Was na partyzantkê, powo³uj¹c siê na takie rozkazy
W³adz Polskich. Pamiêtajcie, ¿e najpiêkniejsze czyny ¿o³nierskie s¹ bezcelowe,
jeli nie s¹ dokonane we w³aciwym czasie i jeli nie s³u¿¹ celowi wskazanemu
przez w³aciwe w³adze. [...] wracajcie do pracy nad odbudow¹ kraju, zachowuj¹c ostro¿noci potrzebne, by nie naraziæ siê na zdradzieckie przeladowanie7.
Sprawa jednak nie by³a taka prosta i oczywista, poniewa¿ w³anie te grupy
zbrojne, o które obawiano siê, ¿e ulegn¹ demoralizacji, podejmowa³y walkê z po5
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spolitym bandytyzmem. Uwagê na to zwrócili tak¿e przedstawiciele podporz¹dkowanego w³adzy komunistycznej Wojska Polskiego: Ostatnio zyska³y w pewnym stopniu przychylnoæ gospodarzy oraz obywateli mniejszych miasteczek i osad
tzw. Polskie Oddzia³y SS [Samoobrony Spo³ecznej?  R. .-K.]. Oddzia³y te doranie karz¹ wszelkiego rodzaju kradzie¿e, napady rabunkowe [...]8.
Zapewne tak¿e w inny sposób próbowano ukróciæ bandytyzm: na A. wydany by³ wyrok mierci przez nielegaln¹ organizacjê za bandyckie napady na w³asn¹ rêkê, wci¹gaj¹c go [do struktur podziemnych  R. .-K.] by³em tej myli, ¿e
pod naszym nadzorem poprawi siê on i zaprzestanie dalszych rabunków9.
W powiatach radomskim i kozienickim województwa kieleckiego w 1945 r.
dzia³a³y liczne grupy tzw. szabrowników (dokonywa³y napadów na poci¹gi towarowe id¹ce na wschód, prawdopodobnie do ZSRR), które uznawa³y swoj¹ dzia³alnoæ za patriotyczn¹. Podejrzewaj¹c, ¿e przewo¿one towary pochodz¹ z terenów centralnej Polski lub z Ziem Odzyskanych, cz³onkowie tych grup uznawali, i¿ powinny one zostaæ w kraju. Nale¿y zadaæ jednak pytanie: co siê z tymi
rzeczami dzia³o po akcji? Gdzie i na co sz³y rodki finansowe uzyskane po spieniê¿eniu odzyskanego dobra? Sprawa ta jest warta podkrelenia, poniewa¿ wielu
szabrowników podporz¹dkowa³o siê i wchodzi³o póniej w sk³ad oddzia³ów lenych cile zwi¹zanych ze strukturami poakowskimi.
Podobna sytuacja dotyczy akcji odbijania byd³a pêdzonego przez ¿o³nierzy
sowieckich z zachodu na wschód. Przypadków takich w 1945 r. na Kielecczynie by³o co najmniej kilka.
Inny problem zosta³ poruszony przez autorów gazetki Walka o Wolnoæ
(prawdopodobnie z powiatu radomskiego), którzy w sierpniu 1945 r. alarmowali:
By³ taki okres, kiedy Oddzia³y part[yzanckie] wymaszerowa³y z tego terenu. Od
tej chwili w powiecie zaczê³y siê rabunki i napady bandyckie. Czêsto nawet bandyci podszywaj¹ siê pod partyzantów i zabieraj¹ konie, nak³adaj¹ bez powodu
zupe³nie porz¹dnym ludziom kontrybucjê. Wyjaniam raz jeszcze, ¿e w ten sposób postêpuj¹ przeró¿ne szumowiny spo³eczne. Partyzant nikogo nie krzywdzi, a jest
obroñc¹ ludnoci. Napadów i pobierania kontrybucji dokonuj¹ bandyci, a czasem
nawet milicja i funkcjonariusze SB. Takie wypadki stwierdzi³em. Zarz¹dzi³em
patrolowanie dróg i wsi. Ka¿dy spotkany z broni¹ w rêku, nie nale¿¹cy do oddzia³u partyzanckiego bêdzie zabity10.
Akcja ujawniania siê podziemia na Kielecczynie w 1945 r. (latojesieñ) ani
nie zakoñczy³a dzia³alnoci zbrojnego podziemia antykomunistycznego, ani do
koñca nie wyeliminowa³a problemu pospolitego bandytyzmu. wiadcz¹ o tym
ród³a dotycz¹ce funkcjonowania struktur i oddzia³ów podporz¹dkowanych naj8
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wiêkszej formacji podziemnej w 1946 r. na tym terenie, Inspektoratu nosz¹cego
kryptonim Zwi¹zek Zbrojnej Konspiracji, o zabarwieniu winowskim. Komendant ZZK (po aresztowaniu w lipcu 1946 r.) zezna³ przed oficerem ledczym,
¿e: Samoobrona oddzia³ów lenych polega³a na tym, ¿e z chwil¹ aresztowania
przez w³adze bezpieczeñstwa cz³onków naszej organizacji, mieli za zadanie ich
odbiæ wzglêdnie uniemo¿liwiæ przeprowadzenie aresztowañ. Nastêpnie, je¿eli
oddzia³ leny zosta³ bezporednio zaatakowany mia³ prawo broniæ siê. Przy tym
zaznaczam, ¿e niejednokrotnie oddzia³y lene b¹d to indywidualne jednostki oddzia³u wbrew zakazom od w³adz odgórnych dokonywa³y w terenie samowolnych
wyczynów11. Koñcowy fragment wypowiedzi Jerzego Franciszka Jaskulskiego,
ps. Zagoñczyk wiadczy o tym, ¿e nigdy nie uda³o siê do koñca kontrolowaæ
wszystkich akcji dokonywanych przez podporz¹dkowane mu oddzia³y. Zwi¹zane
to by³o niew¹tpliwie z tym, ¿e grupy lene sk³ada³y siê z ludzi, którzy nie mog¹
pogodziæ siê z obecnym stanem politycznym, inni byli przeladowani i poszukiwani przez w³adze bezpieczeñstwa oraz ma³y odsetek ludzi, którzy z jakichkolwiek
przyczyn zdezerterowali z wojska oraz ludzi z warstw przestêpczych, którym
imponowa³o ¿ycie lekkie i beztroskie. Przy tym chcê zaznaczyæ, ¿e tych ostatnich stara³em siê eliminowaæ z szeregów naszej organizacji12.
Rozbudowuj¹cym siê strukturom i oddzia³om podziemia do prowadzenia walki
by³y potrzebne pieni¹dze (¿ywnoæ, ubrania, zapomogi, koszty transportu i kwaterunku). St¹d liczne akcje ekspropriacyjne na urzêdy pocztowe, kasy kolejowe,
nadlenictwa, sklepy pañstwowe czy spó³dzielnie. Grupy przeprowadzaj¹ce eksy
by³y zobowi¹zane do pozostawienia pokwitowania, a nastêpnie rozliczenia siê. Nie
zawsze jednak tego przestrzegano, skoro Zagoñczyk w wydawanych rozkazach zwraca uwagê: 5. Przypominam rozkaz nr 2 punkt 3 z dnia 17 XII 45 r.,
a dotycz¹cy spraw uczciwoci w oddziale, który powtarzam: w wielu wypadkach
stwierdzi³em u poszczególnych dru¿yn czy dowódców a nawet pojedynczych
¿o³nierzy brak uczciwoci. Gdy¿ nie wykazuj¹ w swoich meldunkach zdobyt¹ broñ,
gotówkê czy inn¹ zdobycz. A je¿eli podaj¹ to zawsze zdobycz jest wykazywana
z grubym uszczupleniem i niknie w prywatnych kieszeniach wykonawców. Je¿eli
podobne wypadki bêd¹ mia³y miejsce, wyci¹gnê jak najdalej [id¹ce] konsekwencje. D-ca czy ¿o³nierz bêdzie z miejsca aresztowany i oddany pod s¹d polowy.
Ka¿da zdobycz jaka by nie by³a musi byæ natychmiast przekazana do mojej dyspozycji, z wyliczeniem co do grosza wraz z meldunkiem, inaczej wykonawców
robót bêdê traktowa³ na równi z bandytami. Je¿eli komu siê wydaje, ¿e w ramach naszej organizacji mo¿e dorobiæ siê maj¹tku niech raczej odejdzie od nas
zawczasu. Dla z³odziei, dorobkiewiczów nie ma u nas miejsca. Pracujemy dla
w³asnej idei, której na imiê Wolnoæ i Niepodleg³oæ, Pe³na Suwerennoæ Polski.
11
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Od dnia dzisiejszego bêdê og³asza³ w rozkazie wszystkie kary wyznaczone przeze mnie za upijanie siê i dotycz¹ce przyw³aszczenia ³upu na w³asn¹ rêkê13.
Komendant jednej z placówek obwodu radomskiego ZZK w swoich zeznaniach z³o¿onych w maju 1948 r. (niewykluczone, ¿e zosta³y wymuszone, by oskar¿yæ o pospolite przestêpstwo jego prze³o¿onego) potwierdzi³ opisywan¹ wy¿ej sytuacjê: w 1946 r. zaprzesta³em pracowaæ, gdy¿ da³em sobie za zadanie przyst¹piæ do pracy formalnej, lojalnej widz¹c, ¿e prowadzenie siê [...] nie jest w³aciwe,
gdy¿ dawa³ rozkazy dokonywaæ napady rab[unkowe] co nie mia³o ¿adnego celu,
gdy¿ zdobyte rzeczy czy pieni¹dze by³y dzielone indywidualnie, a nie przekazywane na cel organizacji, gdzie doszed³em do wniosku, ¿e to jest tylko ob³uda [...].
Ale w innym protokole przyzna³, ¿e organizacja, oprócz innych zadañ mia³a za
zadanie têpiæ z³odziei i bandytów14.
Mo¿na jednak domniemywaæ, ¿e niewykazywanie w raportach ca³ej zdobytej broni (archiwum ZZK wpad³o w rêce UB w lipcu 1946 r.) spowodowa³o, ¿e po ujawnieniu Inspektoratu we wrzeniu 1946 r. niektóre oddzia³y, a tak¿e
pojedynczy ¿o³nierze, powracaj¹c do podziemia (pod koniec tego roku
i w 1947 r.), mieli czym walczyæ. Byæ mo¿e niektórzy lokalni dowódcy, zdobywaj¹c dowiadczenie w walce z w³adzami komunistycznymi, zdawali sobie sprawê, ¿e scentralizowane struktury konspiracji niepodleg³ociowej szybko ulegn¹
rozpracowaniu, a d³u¿sz¹ walkê mog¹ prowadziæ tylko w miarê niezale¿ne grupy podziemne.
Po zakoñczeniu akcji amnestyjnej w 1947 r. na Kielecczynie nie istnia³y wiêksze struktury podziemia antykomunistycznego. Zacz¹³ siê okres dzia³alnoci niezale¿nych czêsto od siebie grup podziemnych. Nale¿eli do nich byli cz³onkowie
AK i innych organizacji z okresu okupacji niemieckiej, którzy ujawnili siê w 1945 r.
i póniej, ale z ró¿nych przyczyn powrócili do konspiracji. Ale przy³¹czali siê te¿
nowi, niedowiadczeni m³odzi ludzie. Przede wszystkim tym w³anie grupom i organizacjom, propaganda PRL-u przypisywa³a dzia³ania bandyckie.
Na podstawie zachowanych dokumentów procesowych postaram siê przybli¿yæ dzia³alnoæ dwóch takich grup, które propagandzici komunistycznie okrelali
jako bandyckie.
Pierwsz¹ z nich by³a zlikwidowana w dniu 23 marca 1949 r. na terenie pow.
sandomierskiego w miejscowoci Zawada gm. Tursko-Wielkie [...] banda terrorystyczno-rabunkowa pod nazw¹ »L.C.L.« (Legion Czarnego Lwa) w sile 6-ciu
osób, uzbrojonych w broñ paln¹ oraz pistolety i automaty, która grasowa³a od jesieni
1948 r. pod d-ctwem Pezdy W³adys³awa ps. »Zakatyñ« na terenie pow. sandomierskiego, buskiego oraz tarnobrzeskiego dokonuj¹c licznych napadów terrorystyczno-rabunkowych na Spó³dzielnie Gminne [...], Zarz¹dy Gminne i ludnoæ
13
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cywiln¹, oraz gwa³townych zamachów na funkcjonariuszy UB, MO, ¿o³nierzy WP
i cz³onków partii politycznych15.
Interesuj¹ce s¹ fragmenty protoko³u przes³uchania z kwietnia 1949 r. cz³onka
tej grupy Mieczys³awa Dubiela: Pezda W³adys³aw jako d-ca, gdy po dokonanym jakim napadzie wypisywa³ pokwitowanie na zrabowane przez nas rzeczy
lub pieni¹dze  podpisywa³ siê ppor. »Janosik« lub te¿ »Szef L.C.L. por. Zakatyñ«. Pseudonim »Janosik« to jeszcze wczeniej ja mia³em sobie obraæ a za
»Zakatyñ« to wydaje mi siê, ¿e Pezda wiedz¹c, i¿ w Katyniu pomordowani byli
polscy oficerowie, która to sprawa jeszcze  wed³ug mego mniemania nie zosta³a wyjaniona  i podejrzewam stale o to Rosjan, chcia³ w³anie mieæ taki pseudonim i w organizacji »L.C.L.« mciæ krzywdy polskich oficerów pomordowanych [...] o ile chodzi o sam fakt mego poddania siê i oddania siê w rêce w³adz
polskich, to jednak mimo i¿ mia³em pistolet i przesz³o 100 sztuk amunicji oraz cztery
granaty którymi mog³em siê broniæ, to jednak dziwnym mi siê zdawa³o strzelaæ
do ¿o³nierzy WP. Natomiast gdyby byli w tym miejscu »Sowieci« to na pewno
strzela³bym z ca³¹ bezwzglêdnoci¹, gdy¿ tych poczytujê za wrogów16.
Pozostawi³ on po sobie tak¿e odrêczne zapiski, m.in. Plan naszego dzia³ania:
Za³o¿enia (k[omenda] n[aczelna] Janosika). Nie jest dzisiaj odpowiednia pora
konspirowania na szersz¹ skalê, jednak sytuacja w jakiej znalelimy siê obecnie
zmusza nas niejako o powziêcie powy¿szej decyzji. Dlatego postanawiam utworzyæ Legion Czarnego Lwa, dru¿ynê, w której sk³ad wejd¹ ludzie idei, ludzie straceñcy, których poszukuj¹ ju¿ w³adze bolszewicko-¿ydowskiego bloku. Uwa¿am
powy¿sze przedsiêwziêcie w stu procentach s³uszny[m] gdy¿ ludzie ci wczeniej
czy pó[niej] wyginêliby z rêki pacho³ków rosyj[skich] a ukrywaj¹c siê pojedynczo prêd[ko] [...] zostan¹ wyledzeni i po³apani. Z drugiej strony bior¹c ludzie ci
wyj[êci spod prawa], pozbawieni mo¿noci do ¿ycia ³atwo stoczyæ siê mog¹ nawet do hañbi¹cych czynów i z dawnych bojowników o Wolnoæ i Niepodleg³oæ
Polski, staæ siê bandytami (opryszkami) rabuj¹cymi i grabi¹cymi [na] w³asn¹ rêkê
co i kogo siê uda. A¿eby temu zapobiec tworzê Legion pod znamieniem Czar[nego]
Lwa, do którego wci¹gniêci i zaprzysiê¿ani ludzie, nie tylko nie bêd¹ robiæ tego
co mia³oby charakter rabunku, ale zostan¹ wykorzystani do celów szlachetnych
i godnych powiêcenia. Bêd¹c odpowiednio zakonspirowani i po³¹czeni z sob¹
mog¹ w wypadku daæ opór i zemstê, a jeli zgin¹æ to jak przysta³o na bojowników o Niepodleg³oæ Polski z czystym sumieniem i broni¹ w rêku. Patrz¹c na
psychikê Narodu Naszego w obecny czasie, na barbarzyñstwo s¹dów i terror
stosowany przez Bezpiekê, uwa¿am [za] s³uszne i konieczne zastosowanie walki
nawet z ma³¹ garstk¹ ludzi17.
15
16
17

ASWwK, SR-324/49, k. 107, Notatka sporz¹dzona przez Szefa PUBP w Sandomierzu z
25 czerwca 1949 r.
ASWwK, SR-208/49, t. I, k. 147148.
Ibidem, t. III, k. 30, Koperta z odrêcznymi notatkami Mieczys³awa Dubiela.
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Podobny charakter mia³a prawdopodobnie grupa dzia³aj¹ca przez kilkanacie
miesiêcy na terenie kilku powiatów województwa kieleckiego (m.in. radomskiego i kieleckiego), kierowana przez Aleksandra ¯yciñskiego, ps. Wilczur, a rozbita przez UB w maju 1948 r. W³adze ówczesne zaliczy³y j¹ do band, które
poprzez sw¹ dzia³alnoæ terrorystyczno-rabunkow¹ uzbrojone w broñ paln¹, systematycznie niepokoj¹c ludnoæ okolicznych wsi, przez dokonywanie na ni¹ napadów rabunkowych jak i na miejscowe spó³dzielnie pañstwowe, a nastêpnie
dokonywanie gwa³townych zamachów na organa bezpieczeñstwa publicznego,
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, a nawet ¿o³nierzy Wojska Polskiego, wreszcie
poprzez rozboje na drogach publicznych, konsekwentnie d¹¿y³y do wywo³ania
chaosu, wykazania bezsilnoci w³adzy, wrogiego nastawienia ludnoci do w³adz
pañstwowych zamierzaj¹c w rezultacie do obalenia przemoc¹ ustroju Pañstwa
Polskiego18.
Po dzia³alnoci tej grupy nie pozosta³y tego typu ród³a jak po L.C.L. (cytowane powy¿ej). W zwi¹zku z tym nie ma mo¿liwoci konfrontacji z dokumentami wytworzonymi przez si³y represji i ustalenia, czy wszystkie czyny, o które zostali
oskar¿eni cz³onkowie grupy, nale¿y im rzeczywicie przypisaæ. Nastêpuj¹cy fragment protoko³u przes³uchania pozwala nam w³aciwie spojrzeæ na dzia³alnoæ
grupy:
Pyt.: Jaki by³ wasz plan przed dokonaniem napadu na taksówkê Wojewody
Wilicza [wojewoda kielecki  R. .-K.]?
Odp.: Jest mi wiadomo od »Wilczura« [...], ¿e gdybymy ¿ywego z³apali Wilicza [akcja siê nie uda³a, poniewa¿ wojewody nie by³o w samochodzie  R. .-K.], to
wziêlibymy go na zak³adnika, to znaczy napisalibymy do Woj[ewódzkiego]
Urz[êdu] Bezp[ieczeñstwa] w Kielcach, ¿e o ile nie rozpuszcz¹ czêci wiêniów
z Kielc to my Wilicza zabijemy.
Pyt.: Jakie zabarwienie polityczne by³o waszej bandy pod d-ctwem »Wilczura«?
Odp.: Do tego czasu jeszcze nie mielimy ¿adnego zabarwienia politycznego,
bylimy po prostu band¹ czysto terrorystyczno-rabunkow¹ a dopiero gdybymy
po³¹czyli siê z band¹ »Ig³y« [Tadeusz Zieliñski, d-ca grupy podporz¹dkowanej
Inspektoratowi »ZZK«, w latach 19471948 po ujawnieniu Inspektoratu funkcjonowa³ samodzielnie bez szerszych powi¹zañ organizacyjnych  R. .-K.], wiêc
mielibymy to samo pod³o¿e polityczne czyli winowskie19.
Samowolne przyw³aszczanie zdobytych rodków oraz zasiêg, skala i brutalnoæ akcji odwetowych  to aspekty dzia³alnoci zbrojnego podziemia, w których
granica miêdzy dopuszczalnymi metodami stosowanymi w walce na rzecz niepodleg³ego Pañstwa Polskiego a bandytyzmem jest bardzo cienka. Odwet by³
z regu³y odpowiedzi¹ na masowy terror stosowany przez w³adze komunistyczne.
18
19

ASWwK, SR-568/48, k. 80, Wyrok z 31 lipca 1948 r. (uzasadnienie).
Ibidem, k. 26.
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W okresie okupacji niemieckiej akcje tego typu by³y kontrolowane przez w³aciwe instancje Polski Podziemnej. Od 1945 r. sytuacja sta³a siê bardziej skomplikowana. Dopóki istnia³y struktury kierowane przez dowiadczonych konspiratorów,
wypadków samowolnych akcji odwetowych nie by³o tak du¿o. Sytuacja zmieni³a
siê jednak od 1947 r., kiedy nast¹pi³o za³amanie siê wiêkszoci struktur organizacyjnych. Istniej¹ce jeszcze zbrojne grupy, pozostawa³y niejednokrotnie poza wszelk¹ kontrol¹.
Poczucie beznadziejnoci walki zwi¹zane z narastaj¹c¹ utrat¹ wiary w sukces
w walce z umacniaj¹cym siê systemem (przy jednoczesnym braku szans na ujawnienie siê  wiele osób z grup dzia³aj¹cych w 1947 r. i nastêpnych latach, z wielu
wzglêdów obawia³o siê ujawnienia i nie wierzy³o w przebaczenie), widoczne
ju¿ w okresie okupacji niemieckiej rozlunienie norm obyczajowych, bezustanna
walka o przetrwanie, a tak¿e agresywna propaganda komunistyczna, stawa³y siê
psychologicznym pod³o¿em do dzia³añ, w których zwyk³y cz³onek PPR, czy tylko
sympatyk nowej w³adzy, by³ obiektem odwetu, a to ju¿ w istocie mog³o byæ
odbierane jako czyn bandycki. Nie nale¿y zapominaæ tak¿e o tym, ¿e dzia³alnoæ niektórych grup nosi znamiona partyzantki ch³opskiej. Ich trwanie w walce
by³o zwi¹zane z umi³owaniem wolnoci i niezale¿noci, wbrew wizji pañstwa
totalitarnego. Têpi¹c pospolitych przestêpców, szpiclów, donosicieli, s³u¿alczych
pracowników administracji i sympatyków w³adzy, w jakim sensie zapewnia³o
bezpieczniejsze ¿ycie miejscowej ludnoci. Przy ostatecznej ocenie takich kilkuosobowych grupek, czy nawet pojedynczych osób (prze³om lat czterdziestych
i piêædziesi¹tych) nale¿a³oby skorzystaæ z badañ, za pomoc¹ których moglibymy
okreliæ, jak okoliczna ludnoæ odbiera³a w tamtych czasach ich dzia³alnoæ.
S¹dzê, ¿e warto rozwa¿yæ tezê, która zak³ada³aby, i¿ w wielu przypadkach
mo¿na mówiæ o przekszta³caniu siê podziemnych grup zbrojnych o rodowodzie
akowskim czy narodowym w zbrojny ruch antysystemowy, w ramach którego
jednym z g³ównych celów walki by³o danie wiadectwa sprzeciwu motywowanego pobudkami o pod³o¿u moralnym (np. Legion Czarnego Lwa).
Nale¿y siê tak¿e zastanowiæ, czy grupy Wilczura nie mo¿na okreliæ jako
tzw. grupy przetrwania, której cz³onkowie, dokonuj¹c akcji zaopatrzeniowych i odwetowych, oczekiwali przede wszystkim na wybuch zbrojnego konfliktu pomiêdzy ZSRR a Zachodem. Warto to wzi¹æ pod uwagê wówczas, gdy w ród³ach
spotkamy siê z okreleniem bandy terrorystyczno-rabunkowe.
Nie nale¿y jednak myliæ dwóch spraw. Grupa Wilczura i Legion Czarnego
Lwa zosta³y ju¿ przyporz¹dkowane organizacjom. Wed³ug opracowanego przez
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych w 1964 r. Informatora  L.C.L. by³ grup¹
poakowsk¹, a oddzia³ Wilczura wywodzi³ siê z podziemia o charakterze endeckim20.
20

Informator o nielegalnych antypañstwowych organizacjach i bandach zbrojnych dzia³aj¹cych w Polsce Ludowej w latach 19441956, Lublin 1993, s. 34, 112.
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Natomiast tzw. oddzia³y rabunkowo-terrorystyczne zosta³y zebrane w Informatorze w oddzieln¹ grupê. Wymieniono ich tam 94. Interesuj¹ce jest to, ¿e
dzia³alnoæ 75 z nich przypada na województwo kieleckie21. Warto w tym miejscu zacytowaæ fragment wypowiedzi szefa Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Kielcach z marca 1948 r., który podczas posiedzenia plenum KW PPR w Kielcach stwierdzi³: Reakcja zmieni³a zasadnicz¹ formê walki,
ale pozosta³a na starych pozycjach. W naszym województwie s¹ na przyk³ad
bandy, które przesz³y na dzia³alnoæ grabie¿y. My tu nie mo¿emy mówiæ, ¿e to
tylko grabie¿ gdy¿ to ma i pewny sens polityczny22.
Przysz³e badania powinny daæ odpowied, dlaczego w³anie te grupki zosta³y
wyodrêbnione i umieszczone w Informatorze, pomimo ¿e wojskowe s¹dy rejonowe zajmowa³y siê zapewne znacznie wiêksz¹ liczb¹ spraw podobnego typu.
Jakie kryteria przyjêto?
Pytanie to wi¹¿e siê cile tak¿e z innym problemem. Problem iloci i niezale¿noci róde³ oraz ich wiarygodnoci. Brak mo¿liwoci konfrontacji ród³owej
w wielu przypadkach zmusza nas do stawiania hipotez, a nie do dawania odpowiedzi.
Niezbêdne bêdzie tak¿e skorzystanie z dorobku naukowego historyków rosyjskich, a tak¿e historyków wywodz¹cych siê z narodów, które w okresie istnienia
ZSRR prowadzi³y walkê z totalitarnym ustrojem pañstwa komunistycznego.

21
22

Ibidem, s. 198202.
Archiwum Pañstwowe w Kielcach, Komitet Wojewódzki PPR, sygn. 4, b.p.
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