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Likwidacja zgrupowania
Narodowych Si∏ Zbrojnych
Henryka Flamego „Bartka”

w 1946 roku – próba rekonstrukcji
dzia∏aƒ aparatu bezpieczeƒstwa
Metody stosowane przez w∏adze bezpieczeƒstwa w zwalczaniu podziemia po-

litycznego i zbrojnego stanowià jedno z najwa˝niejszych, a jednoczeÊnie najtrud-
niejszych zagadnieƒ w wyjaÊnianiu mechanizmów funkcjonowania aparatu re-
presji w Polsce w latach 1944–1956. Do tej problematyki niewàtpliwie mo˝na
zaliczyç likwidacj´ zgrupowania NSZ pod dowództwem Henryka Flamego
„Bartka”1, najwi´kszej zbrojnej formacji antykomunistycznej dzia∏ajàcej w latach
1945–1947 na Podbeskidziu2. Termin „likwidacja” u˝yty jest w niniejszym arty-
kule do okreÊlenia ca∏oÊci dzia∏aƒ aparatu bezpieczeƒstwa, g∏ównie o charakte-
rze operacyjnym, zmierzajàcych do rozbicia struktury konspiracyjnej lub oddzia∏u
zbrojnego. Obejmuje on zarówno przygotowanie akcji, fizycznà eksterminacj´,
jak i zatrzymania, procesy karne oraz wydane w ich trakcie wyroki. W przypad-
ku zgrupowania „Bartka” dzia∏ania te polega∏y na zorganizowaniu i przeprowa-
dzeniu prowokacyjnej akcji przerzutów na ziemie zachodnie, w wyniku której
dosz∏o do masowych zabójstw i aresztowaƒ ˝o∏nierzy. 

Likwidacja zgrupowania „Bartka” nastàpi∏a w wyniku tzw. kombinacji opera-
cyjnej, prowadzonej co najmniej od po∏owy 1945 r. przez Departament III Mini-
sterstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego, przy udziale Wojewódzkiego Urz´du Bezpie-
czeƒstwa Publicznego w Katowicach3. Rozbicie oddzia∏ów „Bartka” by∏o jedynie
ubocznym efektem znacznie szerszej gry operacyjnej MBP, prowadzonej przeciw-
ko NSZ i innym strukturom konspiracyjnym podziemia antykomunistycznego.

1 Zgrupowanie pod dowództwem Henryka Flamego „Bartka” w 1945 r. wchodzi∏o w sk∏ad Okr´-
gu Âlàskiego NSZ, a od poczàtku 1946 r. funkcjonowa∏o de facto samodzielnie.
2 Terminem „Podbeskidzie” okreÊlono w niniejszym artykule obszar dzisiejszych powiatów: biel-
skiego, cieszyƒskiego i ˝ywieckiego. Zob. Podziemie niepodleg∏oÊciowe na Podbeskidziu w latach
1939–1947, red. A. Namys∏o, T. Kurpierz, Bielsko-Bia∏a 2002, s. 12.
3 OdnoÊnie do definicji metody dzia∏aƒ w∏adz bezpieczeƒstwa okreÊlanej jako „kombinacja (gra)
operacyjna” zob. np. P. ¸apiƒski, S. Poleszak, Pos∏aƒcy Êmierci. Kombinacje operacyjne aparatu bez-
pieczeƒstwa na Bia∏ostocczyênie 1949–1950, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 1, s. 134–135,
przyp. 4.
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Przedstawienie ca∏oÊci tych dzia∏aƒ wykracza poza ramy niniejszego artyku∏u,
dlatego zagadnienia te zosta∏y jedynie zasygnalizowane. Szerzej omawiam kwe-
stie, które dotyczà wprowadzenia funkcjonariuszy UB do szeregów zgrupowania
„Bartka”. Nale˝y równie˝ zaznaczyç, ˝e na tym etapie badaƒ jest to raczej próba
odtworzenia ni˝ ostateczna prezentacja dzia∏aƒ aparatu bezpieczeƒstwa. Dost´p-
ne dziÊ êród∏a majà charakter fragmentaryczny i nie pozwalajà na pe∏nà rekon-
strukcj´ okolicznoÊci likwidacji oddzia∏ów „Bartka”. Przede wszystkim nie uda∏o
si´ odnaleêç akt sprawy rozpocz´tej pod kryptonimem „Przest´pcy” w po∏owie
kwietnia 1946 r. w Wydziale III Departamentu III MBP i dotyczàcej rozpracowa-
nia tego zgrupowania4.

Dotychczas likwidacja zgrupowania „Bartka” nie by∏a przedmiotem odr´bnego
opracowania. W PRL tematyka ta by∏a przedstawiana k∏amliwie lub zbyt ogólnie5,
po 1989 r. poruszali jà m.in. Danuta Suchorowska, Jacek ˚yrek, Stanis∏aw M. Jan-
kowski, Przemys∏aw Piàtek6. Równie˝ na ∏amach prasy ukaza∏o si´ kilkanaÊcie ar-
tyku∏ów wyjaÊniajàcych okolicznoÊci zbiorowego zabójstwa ˝o∏nierzy „Bartka”7.

Podstaw´ êród∏owà niniejszego opracowania stanowià g∏ównie materia∏y
operacyjne pochodzàce z WUBP w Katowicach, Miejskiego Urz´du Bezpieczeƒ-
stwa Publicznego w Bielsku, Powiatowego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego
w Bielsku oraz PUBP w Cieszynie. Znalaz∏y si´ wÊród nich m.in. orygina∏y rapor-
tów funkcjonariusza MBP ppor. Henryka Wendrowskiego, wyst´pujàcego
w sprawie pod pseudonimem „kpt. Lawina”, który odegra∏ kluczowà rol´ w ca-
∏ej kombinacji operacyjnej. Drugim podstawowym êród∏em sà akta Êledztwa pro-
wadzonego obecnie przez Oddzia∏owà Komisj´ Âcigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu w Katowicach8. Uzupe∏nienie stanowià akta procesowe
Wojskowego Sàdu Rejonowego w Katowicach. Przedstawienie dzia∏aƒ aparatu

4 Oczekiwanych rezultatów nie przynios∏a kwerenda w Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej
w Warszawie [dalej: AIPN], natomiast w Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Kato-
wicach [dalej: AIPN Ka] znajduje si´ adnotacja, ˝e materia∏y te zosta∏y zniszczone.
5 Zob. np. J. Kantyka, Na tropach „Bartka”, „MÊciciela” i „Zemsty”. Z dziejów walki o utrwalenie
w∏adzy ludowej, Katowice 1984, s. 82–85; idem, Na beskidzkich szlakach. Z dziejów walk z oku-
pantem hitlerowskim, Katowice 1984, s. 164–165; J. Zieliƒski, Âlàska Jednostka Korpusu Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego w walce z reakcyjnym podziemiem, Katowice 1966, s. 183–184.
6 S.M. Jankowski, Operacja „Lawina”, „Zeszyty Katyƒskie” 1999, nr 10, s. 117–155; J. ˚yrek,
Zarys dziejów VII Okr´gu Âlàsko-Cieszyƒskiego NSZ (1945–1947), „Bielsko-Bialskie Studia Mu-
zealne” 1993, s. 251–255; D. Suchorowska, Najd∏u˝ej stawiali zbrojny opór. Zbrojne podziemie
na Podbeskidziu 1945–1950, Kraków 1993, s. 56–58; P. Piàtek, Informacja o biegu Êledztw pro-
wadzonych przez Instytut Pami´ci Narodowej – Oddzia∏owà Komisj´ Âcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Katowicach w sprawach dotyczàcych zbrodni komunistycznych wobec
cz∏onków podziemia niepodleg∏oÊciowego na Podbeskidziu [w:] Podziemie niepodleg∏oÊciowe...,
s. 163–171.
7 Np. S. Reƒca, Akcja Lawiny, „Dziennik Zachodni”, 26 VIII 2003; A. Laszczka, Operacja „Lawi-
na”, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 31; J. Picheta, Akowiec najlepszym agentem bezpieki, „Ga-
zeta Czechowicka” 2002, nr 9; P. Lisiewicz, Na tropie „Bartka” i jego ludzi, „Âlàsk” 1999, nr 3;
J. Szarek, Zbrodnia prawie doskona∏a, „Gazeta Polska”, 13 I 1999; W. Niedêwiedê, „Król Podbeski-
dzia”, „Dziennik Zachodni”, 12 XI 1996.
8 IPN-OKÂZpNP w Katowicach przej´∏a dwie sprawy prowadzone wczeÊniej przez: Prokuratur´
Rejonowà w Gliwicach (w sprawie gwa∏townej Êmierci nieustalonej liczby osób z formacji wojsko-
wych i cywilnych prawdopodobnie zamordowanych we wrzeÊniu 1946 r. w okolicy zamku Huber-
tus w gm. WielowieÊ) oraz Prokuratur´ Okr´gowà w Opolu (w sprawie komunistycznej zbrodni
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bezpieczeƒstwa wobec NSZ na Górnym Âlàsku w 1945 r. wymaga∏o równie˝
kwerendy materia∏ów MBP w Warszawie. 

* * *
Lata 1945–1947 to na Podbeskidziu okres najwi´kszego nasilenia dzia∏aƒ

zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Zgrupowanie pod dowództwem
Henryka Flamego „Bartka” by∏o najwi´kszà i najbardziej aktywnà antykomuni-
stycznà formacjà dzia∏ajàcà na tym terenie. Poczàtki oddzia∏u si´gajà maja 1945 r.,
kiedy to wÊród funkcjonariuszy posterunku MO w Czechowicach, którego ko-
mendantem by∏ Henryk Flame, zapad∏a decyzja o powrocie do podziemnej dzia-
∏alnoÊci zbrojnej, prowadzonej w okresie wojny. Poczàtkowo „Bartek” opar∏ si´
na osobach znanych mu jeszcze z czasów konspiracji antyhitlerowskiej, z który-
mi organizowa∏ struktury podziemne w okolicach Bielska. Od po∏owy 1945 r.
oddzia∏ zaczà∏ si´ systematycznie powi´kszaç, a wchodzàce z nim w kontakt in-
ne grupy zbrojne dzia∏ajàce na Podbeskidziu uznawa∏y na ogó∏ zwierzchnictwo
„Bartka”. Najwi´kszà liczebnoÊç osiàgni´to na wiosn´ 1946 r., kiedy ca∏a forma-
cja zbrojna, b´dàca ju˝ wtedy zgrupowaniem kilku oddzia∏ów, liczy∏a ponad trzy-
sta osób. Wtedy to przeprowadzono najbardziej spektakularne akcje, m.in. zlot
oddzia∏ów na Baraniej Górze, zakoƒczony opanowaniem 3 maja 1946 r. miejsco-
woÊci Wis∏a. Szczególne nasilenie dzia∏aƒ zbrojnych nastàpi∏o w okresie poprze-
dzajàcym referendum. Wiosnà 1946 r. ze wzgl´dów organizacyjnych i dla bez-
pieczeƒstwa ca∏oÊç zgrupowania podzielono na kilkanaÊcie mniejszych grup
leÊnych. Rozbudowano równie˝ siatk´ informacyjno-wywiadowczà, która, wraz
z osobami zajmujàcymi si´ aprowizacjà zgrupowania, liczy∏a kilkaset osób. 

W∏adze bezpieczeƒstwa interesowa∏y si´ dzia∏alnoÊcià „Bartka” i jego podko-
mendnych w∏aÊciwie od samego poczàtku formowania si´ oddzia∏u. Ju˝ w maju
1945 r. MUBP w Bielsku (nast´pnie przy udziale WUBP w Katowicach) zaczà∏
rozpracowanie operacyjne grupy. Organy bezpieczeƒstwa stara∏y si´ przede
wszystkim pozyskaç wspó∏pracowników, którzy mieli dostarczaç podstawowych
informacji dotyczàcych sk∏adu i obszaru dzia∏ania tworzàcych si´ oddzia∏ów. Do
jesieni 1945 r. natrafia∏y one jednak w tym zakresie na powa˝ne trudnoÊci wyni-
kajàce poczàtkowo z doÊç s∏abego rozeznania w terenie. Dzia∏anie UB na Podbe-
skidziu utrudnia∏o równie˝ silne poparcie miejscowej ludnoÊci dla partyzantki
antykomunistycznej. Stosunkowo liczne by∏y przypadki likwidowania przez ˝o∏-
nierzy „Bartka” (g∏ównie przez oddzia∏ „Âmiertelni” pod dowództwem Zdzis∏awa
Krausego „Andrusa”) osób wspó∏pracujàcych z w∏adzami bezpieczeƒstwa czy te˝
szczególnie zaanga˝owanych w zwalczanie podziemia. Do paêdziernika 1945 r.
zwerbowano kilkunastu informatorów (m.in.: „Lolka”, „Starego”, „Wacka”,
„Janka”), ich dzia∏ania nie doprowadzi∏y jednak do znacznych post´pów w roz-
pracowaniu zgrupowania. We wrzeÊniu 1945 r. wspó∏prac´ z zast´pcà kierowni-
ka PUBP w Bielsku podjà∏ agent „Wolny”, b´dàcy jednym z ˝o∏nierzy „Bartka”,
który dostarcza∏ – jak si´ wydaje – doÊç precyzyjnych informacji na temat oddzia∏u.
Zorientowano si´ jednak, ˝e pracowa∏ na dwie strony, i przed koƒcem 1945 r.

zabójstwa dokonanej jesienià 1946 r. w okolicach ¸ambinowic przez funkcjonariuszy by∏ego MBP
na cz∏onkach NSZ ze zgrupowania „Bartka” z rejonu Podbeskidzia).
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zosta∏ aresztowany9. W poczàtkowym okresie rozpracowanie prowadzi∏ ówcze-
sny kierownik sekcji VIII MUBP w Bielsku Leon Wajntraub, a nast´pnie przejà∏
je starszy referent MUBP Antoni Pajàk10.

Pierwsze powa˝niejsze osiàgni´cie w∏adze bezpieczeƒstwa odnotowa∏y na po-
czàtku paêdziernika 1945 r., kiedy to zatrzymano m.in. szefa wywiadu NSZ na Biel-
sko Bronis∏awa Smolenia oraz rozbito tworzàcà si´ lokalnie komend´ powiatowà
Narodowej Organizacji Wojskowej, z którà NSZ mia∏y podjàç ÊciÊlejszà wspó∏pra-
c´11. Samo zgrupowanie „Bartka” nie ponios∏o wtedy wi´kszych strat. Istotne dla
jego dalszych losów okaza∏o si´ jednak aresztowanie na poczàtku stycznia 1946 r.
Jerzego Wojciechowskiego „Oma”, przedstawiciela sztabu Okr´gu Âlàskiego NSZ
(b´dàcego ju˝ wtedy pod kontrolà w∏adz bezpieczeƒstwa). Od tego momentu „Bar-
tek” utraci∏ kontakt z jakimikolwiek strukturami regionalnymi NSZ. 

Pogorszenie sytuacji militarnej zgrupowania nastàpi∏o w po∏owie 1946 r., kie-
dy po skierowaniu na Podbeskidzie dodatkowych oddzia∏ów Korpusu Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego partyzanci ponieÊli pewne straty. G∏ówna cz´Êç si∏ „Bartka”
zosta∏a jednak nienaruszona, a u˝yte przez w∏adze Êrodki i si∏y okaza∏y si´ nie-
wspó∏mierne do uzyskanych efektów. Faktyczny kres zgrupowania nastàpi∏ w dru-
giej po∏owie 1946 r., kiedy wi´kszoÊç ˝o∏nierzy pad∏a ofiarà prowokacyjnej akcji
przerzutowej. Likwidacja ta odby∏a si´ bez udzia∏u lokalnych si∏ MUBP i PUBP,
które w czasie niespe∏na dwuletniego okresu dzia∏ania zgrupowania „Bartka” oka-
za∏y si´ nieskuteczne w zwalczaniu tej formacji. Pozosta∏oÊci zgrupowania wraz
z dowódcà, który uniknà∏ prowokacji zorganizowanej przez w∏adze bezpieczeƒ-
stwa, trwa∏y w podziemiu do koƒca 1946 r. Amnestia w lutym 1947 r. umo˝liwi∏a
im zakoƒczenie dzia∏alnoÊci.

Fikcyjny okr´g
NieskutecznoÊç podstawowych metod pracy operacyjnej UB, polegajàcych je-

dynie na werbowaniu agentów i informatorów, a stosowanych od maja 1945 r.
do po∏owy 1946 r. przeciwko zgrupowaniu „Bartka”, spowodowa∏a, i˝ jego likwida-
cja sta∏a si´ mo˝liwa dopiero przy wykorzystaniu kombinacji (gry) operacyjnej,
uznawanej przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeƒstwa za najwy˝sze stadium
pracy operacyjnej w terenie z u˝yciem agentury. Dzia∏ania tego typu, prowadzo-
ne na Górnym Âlàsku i Podbeskidziu od 1945 r., polega∏y nie tylko na wprowa-
dzaniu agentury do kierownictwa istniejàcych ju˝ struktur konspiracyjnych, ale
zmierza∏y do tworzenia nowych, ca∏kowicie fikcyjnych organizacji, w pe∏ni kon-
trolowanych przez UB. Warto zwróciç uwag´, ˝e w przypadku likwidacji zgrupo-
wania „Bartka” akcja przygotowana zosta∏a przy u˝yciu minimalnej liczby agen-
tów w terenie. Ca∏a mistyfikacja by∏a przeprowadzona na tyle sprawnie, ˝e

9 Brak bli˝szych danych dotyczàcych aresztowania agenta „Wolnego”. Zob. AIPN Ka, 08/3369,
VII Okr´g NSZ. „Bartek”. Rozpracowanie kontrolne, t. 1, Spis agentów-informatorów rozpraco-
wujàcych band´ NSZ w Bielsku, k. 91; ibidem, Doniesienia agenta „Wolnego” [wrzesieƒ – paêdzier-
nik 1945 r.], k. 96–102. 
10 AIPN Ka, 015/4, Streszczenie materia∏ów dotyczàcych walki UB w pow. Bielsko-Bia∏a, k. 2. 
11 Ibidem, 015/1, t. 1, Sprawozdanie z agenturalno-operatywnej dzia∏alnoÊci MUBP w Bielsku za
okres od 1 do 9 X 1945 r., b.p.
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nawet po dokonaniu rzekomych przerzutów cz´Êç zatrzymanych osób nie zda-
wa∏a sobie sprawy, i˝ uczestniczy∏a w prowokacji zorganizowanej przez UB.

Masowe aresztowania, które dotkn´∏y dowództwo NSZ latem 1945 r., wpro-
wadzi∏y znaczny chaos organizacyjny i niewàtpliwie u∏atwi∏y w∏adzom bezpie-
czeƒstwa dalsze rozpracowanie struktur podziemia narodowego. Po rozbiciu
w czerwcu 1945 r. NSZ w Wielkopolsce i aresztowaniu latem inspektora Obszaru
Wschodniego NSZ ci´˝ar pracy konspiracyjnej przeniesiony zosta∏ na po∏udnie,
g∏ównie na Górny Âlàsk. Podczas zebrania w Katowicach pod koniec wrzeÊnia
1945 r. dosz∏o do powstania nowego Obszaru Âlàskiego (z Okr´gami DolnoÊlà-
skim i GórnoÊlàskim) z komendantem Piotrem Abakanowiczem. Na czele Okr´-
gu GórnoÊlàskiego stanà∏ „mjr Górny-¸amig∏owa”, w rzeczywistoÊci agent UB
N.N. o pseudonimie „RR”12. Pod koniec paêdziernika 1945 r. dosz∏o do rozbicia
organizacji Êlàskiej NSZ. Aresztowania, podczas których zatrzymani zostali wszy-
scy czo∏owi dzia∏acze okr´gu, przyspieszy∏ fakt, ˝e w trakcie rozpracowania w∏a-
dze bezpieczeƒstwa wykry∏y w WUBP w Katowicach agentur´ NSZ, co grozi∏o
dekonspiracjà dzia∏aƒ UB13.

Po ostatniej, jesiennej fali aresztowaƒ agent „RR”, wyst´pujàcy nadal jako
„mjr Górny-¸amig∏owa”, przystàpi∏ do odtwarzania organizacji, tym razem ju˝
pod kontrolà w∏adz bezpieczeƒstwa. Niewàtpliwie korzystnym dla UB by∏ fakt,
˝e po aresztowaniach lub wyjazdach czo∏owych dzia∏aczy NSZ „RR” móg∏ wy-
st´powaç jako jedyny niezdekonspirowany przedstawiciel dowództwa okr´gu14.
Jego dzia∏ania poczàtkowo przebiega∏y w dwóch kierunkach: odnowi∏ kontakty
z pozostajàcymi na wolnoÊci dzia∏aczami narodowymi i podjà∏ próby zwerbowa-
nia nast´pnych cz∏onków, przez których móg∏ mieç dost´p do nowych Êrodo-
wisk. Jako komendant Êlàskiego obszaru NSZ rozpoczà∏ tworzenie fikcyjnej or-
ganizacji Âlàskie Si∏y Zbrojne, w której wyst´powa∏ równie˝ pod pseudonimem
„in˝ynier Borowski”. Wspierany przez kilku pracowników resortu bezpieczeƒ-
stwa, powo∏a∏ fikcyjne dowództwo, a sam zaczà∏ wyst´powaç przed innymi dzia-
∏aczami podziemnymi jako organizator pracy konspiracyjnej15. 

12 L. Kuliƒska, Narodowcy. Z dziejów obozu narodowego w Polsce w latach 1944–1947, Warsza-
wa–Kraków 1999, s. 137–138. Wed∏ug Micha∏a Pobochy, inspektora Obszaru Po∏udnie NSZ, „¸a-
mig∏owa” ju˝ w marcu 1945 r. uczestniczy∏ w spotkaniu Komendy G∏ównej NSZ w Brwinowie pod
Warszawà, gdzie przyjecha∏ wraz ze Stanis∏awem Salskim (pe∏niàcym wówczas funkcj´ komendanta
Okr´gu Âlàskiego NSZ) jako „cz∏onek NSZ-tu w Cz´stochowie”. Pobocha zezna∏ m.in.: „»¸amig∏o-
wa« przedstawi∏ si´ jako kapitan przedwojenny i NSZ-u – »Bogucki« awansowa∏ go do stopnia ma-
jora i wyznaczy∏ go na komendanta Okr[´gu] Katowice, zwalniajàc jednoczeÊnie z tego stanowiska
Salskiego. »Bogucki« poleci∏ Salskiemu przekazaç wszelkie kontakty »¸amig∏owie«. Po raz drugi
z »¸amig∏owà« spotka∏em si´ w sierpniu 1945 r. w Katowicach, gdzie wys∏a∏ mnie »Bogucki«. Zor-
ganizowa∏em wtedy […] zebranie, na którym przekaza∏em ustnie rozkaz »Boguckiego« mianujàcy
Abakanowicza […] na kom[endanta] Âlàska NSZ, a »¸amig∏ow´« na kom[endanta] Okr´gu Katowi-
ce. […] Do obj´cia tych stanowisk jednak nie dosz∏o wskutek aresztowaƒ” (AIPN, 00231/274, t. 7,
Protokó∏ przes∏uchania Micha∏a Pobochy z 9 II 1953 r., k. 69). 
13 AIPN, 00231/234, t. 11, Pismo zast´pcy dyrektora I Departamentu mjr. Czaplickiego do dyrek-
tora I Departamentu p∏k. Romana Romkowskiego, b.d., k. 288–289; ibidem, 0259/68, t. 4, Wyciàg
z materia∏ów Êledczych i agenturalnych w sprawie rozpracowania Komendy G∏ównej NSZ, k. 160.
14 AIPN Ka, 04/1775, t. 5, Plan realizacji opracowaƒ „RR” z 29 VII 1948 r., k. 26.
15 Ibidem. Zob. tak˝e A. Dziurok, Wilhelm Polnik (1917–1994) [w:] Konspiracja i opór spo∏eczny
w Polsce 1944–1956. S∏ownik biograficzny, t. 2, Kraków–Warszawa–Wroc∏aw 2004, s. 408–410.
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W lutym 1946 r. „RR” nawiàza∏ kontakt ze Êrodowiskiem dzia∏aczy narodo-
wych na Górnym Âlàsku i w Krakowie. Za poÊrednictwem Wojciecha Grochol-
skiego, studenta geologii na Uniwersytecie Wroc∏awskim, w po∏owie kwietnia
spotka∏ si´ w Krakowie z kpt. Franciszkiem Wàsem („Warmiƒskim”, „Wàsow-
skim”, „Frankiem”), by∏ym szefem Wydzia∏u I Organizacyjnego Okr´gu Krakow-
skiego NSZ16. W∏aÊnie kontakt z „Warmiƒskim”, który jeszcze w 1944 r. wraz
z Jerzym Wojciechowskim „Omem” organizowa∏ struktury NSZ m.in. w okoli-
cach Bielska i Cieszyna, pozwoli∏ funkcjonariuszom bezpieczeƒstwa bezpoÊred-
nio przeniknàç do zgrupowania „Bartka”. Jeszcze przed wkroczeniem Armii
Czerwonej w styczniu 1945 r. „Warmiƒski” wys∏any zosta∏ przez komendanta
Okr´gu Krakowskiego w okolice Bielska, Wadowic i Cieszyna w celu przygoto-
wania kwater na wypadek ewakuacji dowództwa Okr´gu Krakowskiego NSZ. Po
reorganizacjach okr´gu „Warmiƒski” przystàpi∏ wraz z „Omem” do ponownego
tworzenia struktur NSZ w Bielsku i okolicach17. „Om” mia∏ wtedy bezpoÊredni
kontakt z „Bartkiem”, który rozpoczà∏ organizowanie grup leÊnych18. Wed∏ug
niepotwierdzonych informacji, w maju lub czerwcu 1945 r. „Warmiƒski” wyco-
fa∏ si´ z pracy organizacyjnej na Górnym Âlàsku i Podbeskidziu. Przeniós∏ si´ do
Wroc∏awia, utrzymywa∏ jednak sta∏y kontakt ze Êrodowiskiem krakowskim19. Ze
znanych obecnie raportów wynika, ˝e prawdopodobnie w drugiej po∏owie maja
1946 r. zg∏osi∏ si´ do niego kolejny (po „mjr. Górnym”) funkcjonariusz UB
– Henryk Wendrowski, który równie˝ poda∏ si´ za „przedstawiciela Okr´gu
NSZ”, wyst´pujàc jako „kpt. Lawina”. Ju˝ podczas pierwszego spotkania „War-
miƒski” zobowiàza∏ si´ – jak to okreÊli∏ Wendrowski w jednym ze swoich rapor-
tów – „ponawiàzywaç kontakty i przekazaç je nam [tj. UB – T.K.] z pow. Bielsko,
mo˝liwe, ˝e Cieszyn i do grupy leÊnej w okolicy ˚ywca”20. Wydaje si´, i˝ w∏aÊnie

16 „RR” uzyska∏ kontakty m.in. za poÊrednictwem Zygmunta Zi´tka, Tadeusza Krzemiƒskiego (pra-
cowników kopalni Siemianowice) i Zygmunta Grocholskiego (pracownika Biura Planowaƒ w Cho-
rzowie). Byli to dzia∏acze narodowi dysponujàcy szerokimi kontaktami w Êrodowiskach konspira-
cyjnych, które przekazali „mjr. Górnemu” jako rzekomemu organizatorowi podziemia. „WyjÊcia”
dotyczy∏y zarówno stosunków na terenie Górnego Âlàska, jak i Krakowa oraz Wroc∏awia (AIPN Ka,
04/1775, t. 5, Plan realizacji opracowaƒ „RR” z 29 VII 1948 r., k. 26–27, 41–42; ibidem, t. 2, Ra-
port „RR” z 12 IV 1946 r., k. 152–153; ibidem, t. 2, Raporty „RR” z 18 II–21 VI 1946 r.,
k. 183–190; T. Biedroƒ, Okr´g Krakowski Narodowych Si∏ Zbrojnych w latach 1945–1946, „Zeszy-
ty Historyczne WIN-u” 1993, nr 3, s. 53).
17 AIPN, MBP, NSZ, 93, Stenogram rozprawy przeciwko Stanis∏awowi Kasznicy i towarzyszom
z 17 II 1948 r. (zeznania Lecha Neymana), k. 7. Zob. T. Biedroƒ, Okr´g Krakowski..., s. 54–55;
M. Korkuç, Zostaƒcie wierni tylko Polsce... Niepodleg∏oÊciowe oddzia∏y partyzanckie w Krakow-
skiem (1944–1947), Kraków 2002, s. 101.
18 Stanis∏aw Salski zezna∏, i˝ „Oma” pozna∏ na odprawie 1 V 1945 r. „Om” mia∏ z∏o˝yç mu sprawoz-
danie, „˝e posiada w lesie ko∏o Dziedzic oddzia∏ partyzancki [„Bartka”], poniewa˝ nie mia∏em [tzn.
Salski – T.K.] ˝adnych danych o tych ludziach i w ogóle o pracy »Oma« w terenie – poleci∏em (jako
pewnego rodzaju egzamin) Frankowi (»Warmiƒskiemu«) objazd terenu »Oma« i przedstawienie mi
stanu faktycznego”. Brak informacji, czy do tego objazdu w ogóle dosz∏o, niemniej jednak nie mo˝-
na wykluczyç bezpoÊrednich kontaktów „Warmiƒskiego” z cz∏onkami zgrupowania „Bartka”
w 1945 r. (AIPN, 0259/68, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Stanis∏awa Salskiego z 27 IX 1946 r., k. 199). 
19 AIPN, 0259/68, t. 1, Doniesienie „Olecha” z 6 X 1946 r., k. 218.
20 AIPN Ka, 04/1665, Raport Henryka Wendrowskiego nr 7 z 27 V 1946 r., k. 64. W raportach
Wendrowskiego „Warmiƒski” wyst´puje jako „Wàsowski”. Brak informacji na temat roli, jakà odegra∏
„Warmiƒski” ju˝ w trakcie samej likwidacji zgrupowania. Bez odpowiedzi pozostaje równie˝ pytanie,
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od tego momentu rozpocz´∏a si´ gra operacyjna, która bezpoÊrednio dotyczy∏a
zgrupowania „Bartka”21.

Wendrowski22, który odegra∏ w niej kluczowà rol´, zosta∏ w∏àczony do gry
operacyjnej organów bezpieczeƒstwa na Górnym Âlàsku przypuszczalnie jesienià
1945 r.23. Jako by∏y ˝o∏nierz AK, mia∏ znaczne doÊwiadczenie w pracy konspira-
cyjnej. Po przejÊciu na stron´ komunistów formalnie pracowa∏ w PUBP w Olec-
ku, jego dzia∏alnoÊç by∏a jednak ju˝ w tym czasie zwiàzana z akcjami prowadzo-
nymi bezpoÊrednio przez MBP. Prawdopodobnie w po∏owie kwietnia 1946 r.
rozpoczà∏ dzia∏ania operacyjne w Gliwicach, gdzie podajàc si´ za organizatora
pracy konspiracyjnej, wprowadzony zosta∏ w miejscowe Êrodowiska opozycyj-
ne24. Jego dzia∏ania, nastawione zarówno na werbowanie nowych cz∏onków, jak
i uzyskiwanie kontaktów z ju˝ aktywnymi dzia∏aczami NSZ, by∏y ÊciÊle powiàza-
ne z tworzeniem przez w∏adze bezpieczeƒstwa fikcyjnego okr´gu NSZ – „nasze-
go sztabu” – jak to okreÊli∏ w jednym z kolejnych raportów25. Baz´ stanowi∏y Gli-
wice, ale Wendrowski uczestniczy∏ równie˝ w spotkaniach m.in. we Wroc∏awiu
(gdzie skontaktowa∏ si´ z „Warmiƒskim”), Poznaniu, Koêlu, Rybniku. Dla uwiary-
godnienia swoich dzia∏aƒ w Gliwicach poleci∏ np. kradzie˝ amunicji i telefonów
z portu gliwickiego26. Uczestniczy∏ równie˝ w tworzeniu wspomnianej ju˝ fikcyj-
nej organizacji Âlàskie Si∏y Zbrojne, której cz∏onków informowano, ˝e jest to lo-
kalna struktura NSZ, prowadzàca dzia∏alnoÊç w pionie cywilnym i wojskowym27. 

Warto wspomnieç nieco szerzej o dokonanej przy wspó∏udziale Wendrowskie-
go na poczàtku sierpnia 1946 r. likwidacji grupy sk∏adajàcej si´ z oÊmiu ˝o∏nierzy

jaki charakter mia∏y wczeÊniejsze kontakty „Warmiƒskiego” z „¸amig∏owà”. Salski po otrzymaniu
rozkazu dotyczàcego organizowania komendy Okr´gu Âlàskiego, zasi´ga∏ informacji dotyczàcych
„¸amig∏owy” równie˝ u „Warmiƒskiego”, który wyda∏ o nim opini´ „bardzo dobrà, dodatnià, ˝e »¸a-
mig∏owa« jest nasz cz∏owiek, ̋ e mia∏ z nim kontakty w czasie okupacji […] wspó∏pracowa∏ z nim i na-
le˝y go natychmiast braç. Zameldowa∏em [Salski – T.K.] o tym w Komendzie G∏ównej. Przekaza∏em
funkcje komendanta Okr´gu Âlàskiego” (AIPN, MBP, NSZ, 93, Stenogram z rozprawy przeciwko
Stanis∏awowi Kasznicy i towarzyszom z 19 II 1948 r. – zeznania Stanis∏awa Salskiego, k. 66). 
21 Kontrolne rozpracowanie zgrupowania „Bartka” pod krypt. „Przest´pcy” zosta∏o formalnie za-
∏o˝one 13 IV 1946 r. w Wydziale III Departamentu III MBP (AIPN Ka, 08/3369, VII Okr´g NSZ.
„Bartek”. Rozpracowanie kontrolne, t. 1, Postanowienie o zaprowadzeniu kontrolnego opracowa-
nia na grup´ z 13 IV 1946 r., k. 27). 
22 Henryk Wendrowski (1916–1997), w latach 1941–1942 szef legalizacji w komendzie Okr´gu VIII
(Bia∏ystok) Polskiej Organizacji Zbrojnej („Rac∏awice”), nast´pnie w AK; po aresztowaniu przez
NKWD we wrzeÊniu 1944 r. przeszed∏ na stron´ komunistów, dekonspirujàc znacznà cz´Êç sk∏adu
sztabów okr´gu i Obwodu AK Bia∏ystok-miasto; od 25 IX 1945 r. formalnie st. referent PUBP
w Olecku, od 1 IV 1946 r. p.o. szef tego urz´du, choç sam mia∏ stwierdziç, ˝e w Olecku „by∏ go-
Êciem” (H. Piecuch, Akcje specjalne, Warszawa 1996, s. 216). Ju˝ w trakcie bezpoÊrednich kontak-
tów z „Bartkiem” formalnie przeniesiony 19 VIII 1946 r. do Wydzia∏u III Departamentu III MBP
(jako st. referent w Sekcji 2). Zob. tak˝e Operacja „Cezary” – ubecka analiza „gry” z WiN-em,
oprac. W. Frazik, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2001, nr 15, s. 188, przyp. 16; M. Piotrowski, Lu-
dzie bezpieki w walce z Narodem i KoÊcio∏em, Lublin 2000, s. 483.
23 14 X 1945 r. pod ps. „Kos” zosta∏ wprowadzony do Rady Politycznej NSZ Okr´gu Âlàskiego
(AIPN, 0259/68, t. 2, Raport Henryka Wendrowskiego z 15 X 1945 r., k. 393–395).
24 AIPN Ka, 04/1665, Raport Henryka Wendrowskiego nr 1 z 12 IV 1946 r., k. 76.
25 Ibidem, Raport Henryka Wendrowskiego nr 6 z 25 V 1946 r., k. 63.
26 Ibidem, Raport Henryka Wendrowskiego nr 3 [po 13 IV 1946 r.], k. 80.
27 Zob. A. Dziuba, Franciszek Dziuba (1912–1993) [w:] Konspiracja i opór spo∏eczny..., t. 2,
s. 100–102. W ÂSZ Wendrowski wyst´powa∏ jako „mjr Lawina”.
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z oddzia∏u Józefa Zadzierskiego „Wo∏yniaka”, dzia∏ajàcego na Rzeszowszczyênie.
Przeprowadzono jà w sposób bardzo zbli˝ony do póêniejszej o ponad miesiàc i za-
krojonej na o wiele wi´kszà skal´ akcji wymierzonej w zgrupowanie „Bartka”.
W lipcu 1946 r. Wendrowski nawiàza∏ w Gliwicach kontakt z grupà „spalonych”
cz∏onków oddzia∏u „Wo∏yniaka”. Podajàc si´ za „kpt. Lawin´ z Centrali”, poleci∏
dokonanie przerzutu na ziemie zachodnie broni i ludzi. Za stron´ organizacyjnà tej
akcji odpowiada∏ WUBP w Katowicach, choç Wendrowski równie˝ zajmowa∏ si´
stronà technicznà dzia∏aƒ UB, m.in. przygotowaniem samochodów do przerzutu28.
Likwidacja grupy nastàpi∏a 5 sierpnia w jednym z majàtków administrowanych
przez WUBP w Katowicach w okolicach Nysy, gdzie mia∏ byç zorganizowany noc-
leg przed dalszà drogà do Wroc∏awia. Partyzanci zostali przywiezieni do majàtku
oko∏o pó∏nocy. Tam po kolacji z wódkà umieszczono ich po dwóch w osobnych
pokojach. Oko∏o godz. 3 nad ranem budynek zosta∏ otoczony. Do ka˝dego po-
mieszczenia wkroczyli funkcjonariusze UB, którzy rozbroili zaskoczonych ˝o∏nie-
rzy. Jeden ze stawiajàcych opór zosta∏ zastrzelony na miejscu, drugi zginà∏ podczas
próby ucieczki, tak wi´c w∏adze bezpieczeƒstwa zatrzyma∏y ostatecznie szeÊç osób29.
W tym wypadku nie dokonano fizycznej likwidacji ca∏ej grupy, lecz „jedynie”
aresztowaƒ, z ofiarami Êmiertelnymi niejako „przy okazji”, i na tym polega∏a pod-
stawowa ró˝nica w przebiegu obu operacji. W ten sam sposób, bez fizycznej eks-
terminacji ludzi – jeÊli wierzyç póêniejszym zeznaniom Wendrowskiego – mia∏a
przebiegaç likwidacja zgrupowania „Bartka”. Warto zwróciç uwag´, ̋ e w pierwszej
akcji Wendrowski zajmowa∏ si´ tak˝e bezpoÊrednio organizowaniem przerzutu.
Ma∏o wiarygodne wydajà si´ wi´c jego zeznania, ˝e w trakcie drugiej „nie zosta∏
poinformowany o miejscu, terminie i sposobie likwidacji”30.

Przygotowanie likwidacji
Na poczàtku lipca 1946 r. w∏adze bezpieczeƒstwa zdoby∏y pierwsze konkret-

ne informacje, które umo˝liwi∏y im bezpoÊredni dost´p do cz∏onków zgrupowa-
nia „Bartka”. Kluczowe okaza∏y si´ kontakty Franciszka Wàsa „Warmiƒskiego”
pochodzàce jeszcze z 1944 r. W trakcie spotkania, do którego dosz∏o 1 lipca
1946 r. w Gliwicach, „Warmiƒski” przekaza∏ funkcjonariuszowi UB Wendrow-
skiemu „kpt. Lawinie” aktualne dane dwóch osób, które zna∏ z okresu dzia∏alno-
Êci antyhitlerowskiej: Karola Krybelta oraz Jana Kwicza∏y „Emila”, pe∏niàcego
w 1946 r. funkcj´ jednego z ∏àczników „Bartka”31. „Warmiƒski” uzyska∏ te dane
w czasie podró˝y odbytej po pierwszym spotkaniu z Wendrowskim na prze∏omie
maja i czerwca m.in. w rejon Podbeskidzia. Najbardziej cenne dla UB okaza∏y si´
informacje dotyczàce „Emila”, który jeszcze pod koniec 1944 r. zosta∏ wprowa-

28 AIPN Ka, 04/1665, Raporty Henryka Wendrowskiego: nr 12 z 2 VII 1946 r., k. 70; nr 14 z 7 VII
1946 r., k. 71; nr 15 z 17 VII 1946 r., k. 72.
29 Ibidem, 08/3369, VII Okr´g NSZ. „Bartek”. Rozpracowanie kontrolne, t. 1, Raport specjalny
kpt. Marka Finka, zast´pcy szefa WUBP w Katowicach, do p∏k. Czapliƒskiego, dyrektora III Depar-
tamentu MBP z 7 VIII 1946 r., k. 132; ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Henryka Helona z 9 VIII
1946 r., k. 182.
30 Instytut Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Katowicach [dalej: IPN Ka], Akta Êledztwa S 74/01/Zk,
t. 2, Protokó∏ przes∏uchania Henryka Wendrowskiego z 18 X 1993 r., k. 303–304.
31 AIPN Ka, 04/1665, Raport Henryka Wendrowskiego nr 12 z 2 VII 1946 r., k. 69.
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dzony w struktury NSZ i w∏aÊnie przed „Warmiƒskim” z∏o˝y∏ w Krakowie przy-
si´g´ organizacyjnà32. 

4 lipca 1946 r. w Tarnowskich Górach dosz∏o do spotkania „Warmiƒskiego”
z Krybeltem oraz ˝onà „Emila”. Za jej poÊrednictwem „Warmiƒski” poleci∏ „mjr.
Górnego” (czyli agenta „RR”), który 12 lipca dotar∏ do przebywajàcego w Dzie-
dzicach „Emila”. W raporcie „RR” stwierdzi∏, ˝e „Emil” „zna doskonale stosunki
i wiele osób w tamtejszym terenie [Dziedzice, Bielsko, Cieszyn – T.K.]. Przy jego
pomocy mo˝na b´dzie skontaktowaç si´ z wszystkimi wybitniejszymi przywódca-
mi tamtejszej organizacji sta∏ej jak i band leÊnych, a przede wszystkim bandy
»Bartka«. […] »Emil« twierdzi, ˝e »Bartek« pragnà∏by bardzo nawiàzaç kontakt
z komendà NSZ-u, a to dlatego aby opinia nie pot´pia∏a go póêniej jako bandy-
t´”33. W ocenie ∏àcznika zgrupowania „Bartek” znajdowa∏ si´ w ci´˝kim, ale nie
beznadziejnym po∏o˝eniu. Ostatecznie ustalono, ˝e w najbli˝szym czasie do „Emi-
la” zg∏osi si´ „kpt. Lawina”. JednoczeÊnie „mjr Górny” przekaza∏ pismo, w któ-
rym wzywa∏ „Bartka” do zg∏oszenia si´ do „komendanta obszaru celem omówie-
nia jego sytuacji, kwestii organizacyjnych i politycznych”34. 

W ten sposób w po∏owie lipca rozpoczà∏ si´ kolejny etap gry operacyjnej, od
tego momentu ju˝ z bezpoÊrednim udzia∏em cz∏onków zgrupowania „Bartka”.
Nie mo˝na wykluczyç, ˝e w∏aÊnie wtedy opracowany zosta∏ plan i skonkretyzo-
wane szczegó∏y dotyczàce likwidacji oddzia∏ów na Podbeskidziu. Wendrowski,
podajàcy si´ za „Henryka Kosowskiego”, kontrolera w kopalniach, 17 lipca wy-
najà∏ w Gliwicach kolejne mieszkanie35. By∏a to cz´Êç prywatnego lokalu jedne-
go z urz´dników zarzàdu miejskiego, który mia∏ si´ zgodziç na zakwaterowanie
Wendrowskiego po jego zapewnieniach, ˝e jest „cichym i spokojnym lokato-
rem”. W mieszkaniu tym „Kosowski-kpt. Lawina” zakwaterowany by∏ co naj-
mniej do 15 wrzeÊnia. Osoby, które w tym czasie przebywa∏y w lokalu (chodzi
zarówno o ˝o∏nierzy „Bartka”, jak i prawdopodobnie o funkcjonariuszy UB),
przedstawiane by∏y w∏aÊcicielowi mieszkania jako „cz∏onkowie rodziny” lub
ewentualnie „zale˝ni kontrolerzy kopalni”, z którymi „Kosowski” mia∏ przepro-
wadzaç odprawy s∏u˝bowe36. 

Do pierwszego spotkania pomi´dzy „kpt. Lawinà” a „Emilem” dosz∏o 15 lip-
ca 1946 r. w Dziedzicach. Funkcjonariusz UB wr´czy∏ mu kolejne pismo, w któ-
rym „mjr Górny” ponagla∏ „Bartka” do kontaktu z „okr´giem NSZ”. Ustalono,

32 Niewykluczone, ˝e za poÊrednictwem „Emila” w drugiej po∏owie 1944 r. formalnie w struktury
organizacyjne NSZ w∏àczony zosta∏ sam „Bartek”. Brak informacji, czy „Bartek” mia∏ wtedy bezpo-
Êredni kontakt z „Warmiƒskim”.
33 AIPN Ka, Wojskowy Sàd Rejonowy w Katowicach [dalej: WSR Ka], 7 (Rd 39/46), Protokó∏ prze-
s∏uchania Jana Kwicza∏y z 12 XI 1946 r., k. 50.
34 Ibidem, 08/3369, VII Okr´g NSZ. „Bartek”. Rozpracowanie kontrolne, t. 1, Raport „RR”
z 12 VII 1946 r., k. 122; ibidem, WSR Ka, 7 (Rd 39/46), Protokó∏ przes∏uchania Jana Kwicza∏y
z 12 XI 1946 r., k. 50. 
35 Wed∏ug zeznaƒ jednego z ˝o∏nierzy „Wo∏yniaka” „kpt. Lawina” mia∏ zajmowaç w Gliwicach pod
ró˝nymi nazwiskami cztery mieszkania (ibidem, 08/3369, VII Okr´g NSZ. „Bartek”. Rozpracowa-
nie kontrolne, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Henryka Helona z 9 VIII 1946 r., k. 177).
36 Ibidem, WSR Ka, t. 1, 68 (Sr 436/47), Protokó∏ przes∏uchania Józefa WaÊniowskiego z 7 XI 1946 r.,
k. 21–22; ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Józefa WaÊniowskiego z 3 I 1947 r., k. 66. Kwestià otwar-
tà pozostaje, czy w∏aÊciciel mieszkania wiedzia∏, ˝e przebywajàce w nim osoby nale˝à do nielegalnych
organizacji. Zob. ibidem, Protokó∏ przes∏uchania W∏adys∏awa Matjasa z 11 II 1947 r., k. 124.
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˝e w najbli˝szych dniach „kpt. Lawina” zjawi si´ w Dziedzicach razem z „Warmiƒ-
skim” i przeprowadzi odpraw´ miejscowych cz∏onków NSZ z udzia∏em samego
dowódcy zgrupowania lub jego przedstawiciela, na której poleci przeniesienie od-
dzia∏u na inny teren37. Za poÊrednictwem „Emila” funkcjonariusz UB zapropono-
wa∏ równie˝ „Bartkowi” przewiezienie go do Gliwic i operacj´ zranionej podczas
walk nogi38. Zorganizowanie potajemnego zabiegu i leczenia chirurgicznego
w Zabrzu mia∏o dodatkowo uwiarygodniç dzia∏ania „kpt. Lawiny”. 22 lipca Wen-
drowski pojecha∏ do Wroc∏awia po „Warmiƒskiego”, aby ten w terenie u∏atwi∏ mu
bezpoÊrednie kontakty z cz∏onkami zgrupowania „Bartka”39. Dwa dni póêniej
Wendrowski uda∏ si´ do Dziedzic, gdzie mia∏a odbyç si´ przygotowana przez
„Emila” odprawa cz∏onków NSZ. Do spotkania nie dosz∏o jednak z powodu wy-
cofania si´ zgrupowania w wy˝sze partie gór40. Kolejne spotkanie „Emila” z funk-
cjonariuszem UB mia∏o miejsce 28 lipca. „Bartek” przekaza∏ informacj´, ˝e w naj-
bli˝szym czasie wyÊle ∏àcznika, który doprowadzi „przedstawiciela okr´gu” do
obozowiska. Prawdopodobnie po tym spotkaniu „Emil” na rozkaz „Bartka” wy-
jecha∏ i zakwaterowa∏ si´ wraz z „kpt. Lawinà” w Gliwicach41.

Ponad trzy tygodnie po nawiàzaniu kontaktu z „Emilem” dosz∏o do pierwszej
wizyty funkcjonariusza UB w g∏ównym obozowisku zgrupowania na Baraniej
Górze oraz do bezpoÊredniego spotkania z „Bartkiem”. 7 sierpnia 1946 r. Wen-
drowski wraz z „Emilem” przyjechali do Dziedzic, gdzie spotkali si´ w umówio-
nym miejscu z ∏àcznikiem, synem kierownika szko∏y w Dziedzicach. We trzech
dotarli do schroniska na Baraniej Górze, którego gospodarz by∏ informatorem
„Bartka”, a ponadto zajmowa∏ si´ zaopatrzeniem oddzia∏ów. O zmroku „kpt. La-
wina” wraz z „Emilem”, góralem przewodnikiem oraz eskortà z∏o˝onà z siedmiu
partyzantów wyruszyli bezpoÊrednio do obozowiska42.

W nocy dosz∏o do pierwszego spotkania funkcjonariusza UB podajàcego si´
za oficera NSZ z dowódcà zgrupowania oraz jego sztabem. Spotkanie poczàtko-
wo mia∏o doÊç gwa∏towny przebieg. „Bartek” wystàpi∏ z listà skarg, ˝alów i pre-
tensji pod adresem Êlàskiej organizacji NSZ z powodu dotychczasowego post´-
powania z nim i traktowania – jak to okreÊli∏ – „przez nog´ jego i jego ludzi”.
„Kpt. Lawina” zareagowa∏ na nieprzychylne powitanie tak˝e ostro. Zapowie-
dzia∏ „Bartkowi”, ˝e je˝eli ten nie b´dzie „czu∏ si´ ˝o∏nierzem” i nie podporzàd-

37 O „Warmiƒskiego” dopomina∏ si´ „Emil”, twierdzàc, ˝e u∏atwi to kontakty z oddzia∏ami leÊnymi.
38 AIPN Ka, 04/1665, Raport Henryka Wendrowskiego nr 17 z 17 VII 1946 r. (pisany w Gliwicach),
k. 94; ibidem, WSR Ka, 7 (Rd 39/46), Protokó∏ przes∏uchania Jana Kwicza∏y z 12 XI 1946 r., k. 50.
39 Brak informacji dotyczàcych wyjazdu „Warmiƒskiego” z Wendrowskim. W raporcie z 22 VII
1946 r. Wendrowski, relacjonujàc przebieg spotkania z „Warmiƒskim”, stwierdzi∏: „Co do »Bartka«,
to »Wàsowski« [„Warmiƒski” – T.K.] widzi jedynie wyjÊcie w likwidacji ca∏ej bandy. Przez »likwida-
cj´« rozumie on ka˝dy sposób, który prowadzi do unicestwienia grupy. MyÊli, które stara∏em [si´]
mu podsunàç, o przerzuceniu bandy w innà okolic´ nie wysunà∏, a ja znowu nie chcia∏em zdradziç
si´ z naszymi faktycznymi zamiarami, bo on mo˝e wpaÊç na t´ myÊl dopiero póêniej” (ibidem,
04/1665, Raport Henryka Wendrowskiego nr 18 z 22 VII 1946 r., k. 95).
40 Ibidem, Raport Henryka Wendrowskiego nr 20 z 24 VII 1946 r., k. 78. Odprawa zosta∏a prze-
suni´ta o kilka dni. „Emil” stwierdzi∏, „˝e »Bartek« jest obecnie bardzo wystraszony naciskiem UB
i ch´tnie przejdzie z ca∏à grupà w inne okolice”.
41 Ibidem, Raport Henryka Wendrowskiego nr 21 z 30 VII 1946 r., k. 79; AIPN Ka, WSR Ka,
7 (Rd 39/46), Protokó∏ przes∏uchania Jana Kwicza∏y z 12 XI 1946 r., k. 50–51.
42 Ibidem, 04/1665, Raport Henryka Wendrowskiego nr 23 z 9 VIII 1946 r., k. 82.
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kuje si´ instrukcjom, poniesie wszelkie tego konsekwencje. Doda∏ tak˝e, ˝e jego
wizyta w obozowisku jest zwiàzana z jednym okreÊlonym celem. Dalsze rozmo-
wy przeniesione zosta∏y na dzieƒ nast´pny43.

8 sierpnia rano „kpt. Lawina” odby∏ rozmow´ z „Bartkiem”, w której po raz
pierwszy zaproponowa∏ dowódcy przeniesienie zgrupowania w rejon Jeleniej
Góry, gdzie zamierzano kontynuowaç „robot´ dywersyjnà oraz akcj´ przeciw
Wehrwolfowi”44. Podsumowujàc doÊç obszernà przemow´, stwierdzi∏: „Argu-
menty poda∏em po to, aby przekonaç, a obecnie daj´ rozkaz jako w∏adza prze∏o-
˝ona, aby go wykonano”. Relacjonujàc to spotkanie swoim prze∏o˝onym w MBP,
Wendrowski zwróci∏ uwag´ na fakt, ˝e „zdaje si´, ˝e najbardziej »Bartka« prze-
kona∏o owo s∏owo: rozkaz”45. Dowódca zgrupowania wysunà∏ poczàtkowo licz-
ne zastrze˝enia do przedstawionych propozycji. Za najpowa˝niejszà przeszkod´
uzna∏ opór miejscowych partyzantów górali, spoÊród których wielu, jak stwier-
dzi∏, „za nic nie odejdzie z tego miejsca”46. „Kpt. Lawina” zaproponowa∏
w zwiàzku z tym utworzenie z ludzi pozosta∏ych na miejscu oddzia∏u pod rozka-
zami wyznaczonego przez „Bartka” dowódcy, który b´dzie z nim w kontakcie
i pod jego „Êcis∏à opiekà”47. 

Podczas pierwszej wizyty Wendrowskiego w obozowisku ustalono wst´pnie
kwestie organizacyjne dotyczàce przerzutu oddzia∏ów. „Bartek” oceni∏ liczb´ ˝o∏-
nierzy do transportów na oko∏o 180 osób. Pierwotny plan przewidywa∏, ˝e ak-
cja odb´dzie si´ etapami: najpierw przewieziony zostanie sprz´t, a nast´pnie
ludzie zaopatrzeni w fa∏szywe dokumenty ze zdj´ciami. W porozumieniu z do-
wódcami poszczególnych grup „Bartek” mia∏ opracowaç szczegó∏y, a nast´pnie
20 sierpnia przedstawiç plan do zaakceptowania. Na ten dzieƒ przewidziano
koncentracj´ oddzia∏ów, na którà, jak ustalono, „kpt. Lawina” przyb´dzie osobi-
Êcie. Po tych wst´pnych uzgodnieniach funkcjonariusz UB poleci∏ rozpocz´cie
przygotowaƒ do wyjazdu, sporzàdzenie raportu dotyczàcego liczebnoÊci zgrupo-
wania, stanu sprz´tu technicznego i amunicji oraz podanie wyró˝niajàcych si´
ludzi do awansu (!). Wendrowski wyda∏ równie˝ rozkaz zaprzestania wszelkich
akcji w terenie. „Bartek” przyjà∏ to polecenie pod warunkiem, ˝e dowództwo
NSZ, w zwiàzku z trudnà sytuacjà aprowizacyjnà, wyp∏aci mu ekwiwalent pie-
ni´˝ny na utrzymanie oko∏o 300 ˝o∏nierzy. Prosi∏ równie˝ o dostarczenie amuni-
cji i pieni´dzy. „Kpt. Lawina” wst´pnie przysta∏ na t´ propozycj´, zaznaczajàc, ˝e
wysokoÊç zasi∏ku ustalona zostanie przez „dowództwo Obszaru Zachód”48. 

Warto zwróciç uwag´ na fakt, ˝e „Bartek”, pomimo zastrze˝eƒ, od poczàtku
– jak si´ wydaje – zaakceptowa∏ przedstawiony plan przerzutu. Niewàtpliwie zna-
czàcy wp∏yw na jego decyzj´ mia∏a szybko pogarszajàca si´ sytuacja militarna zgru-
powania. W po∏owie 1946 r. powo∏ana zosta∏a specjalna grupa operacyjna do wal-
ki z podziemiem zbrojnym na terenie powiatów cieszyƒskiego i bielskiego, na czele

43 Ibidem, k. 83–84; AIPN Ka, WSR Ka, 7 (Rd 39/46), Protokó∏ przes∏uchania Jana Kwicza∏y
z 12 XI 1946 r., k. 51.
44 Ibidem, 04/1665, Raport Henryka Wendrowskiego nr 23 z 9 VIII 1946 r., k. 84.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Ibidem, k. 85.
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której stanà∏ Leon Wajntraub, naczelnik Wydzia∏u III WUBP w Katowicach, od
1 czerwca 1946 r. kierownik PUBP w Cieszynie. Przydzielone zosta∏y do niej m.in.
stacjonujàce w Bielsku jednostki KBW49. W lipcu zgrupowanie „Bartka” ponios∏o
powa˝ne straty, rozbity zosta∏ m.in. dzia∏ajàcy na terenie powiatów bielskiego i cie-
szyƒskiego oddzia∏ „Âmiertelni” pod dowództwem Zdzis∏awa Krausego, areszto-
wano 32 jego cz∏onków na czele z dowódcà grupy. Ca∏e zgrupowanie zacz´∏o od-
czuwaç powa˝ne trudnoÊci aprowizacyjne. Rozkaz „okr´gu NSZ” o przeniesieniu
na inny teren, mimo niewàtpliwie branego pod uwag´ ryzyka, móg∏ wydawaç si´
dowództwu zgrupowania jedynym wyjÊciem z coraz trudniejszej sytuacji.

Z pewnoÊcià na powodzenie akcji „kpt. Lawiny” wp∏ynà∏ równie˝ fakt, ˝e
przez ponad pó∏ roku „Bartek” pozbawiony by∏ kontaktu z jakàkolwiek w∏adzà
zwierzchnià. Ostatni rozkaz otrzyma∏ bowiem od przedstawiciela sztabu Jerzego
Wojciechowskiego „Oma” – w styczniu 1946 r.50. Zachowanie „Bartka” podczas
spotkania z funkcjonariuszem UB Êwiadczy o tym, ˝e „przedstawiciel okr´gu” by∏
ju˝ od d∏u˝szego czasu oczekiwany, co naturalnie os∏abi∏o czujnoÊç dowództwa
zgrupowania w momencie przybycia „kpt. Lawiny”. Wed∏ug relacji osób z naj-
bli˝szego otoczenia dowódcy, na decyzj´ „Bartka” du˝y wp∏yw mia∏ równie˝ jego
zast´pca Jan Przewoênik „RyÊ”, który stwierdzi∏, ˝e „nie sà ˝adnà bandà, muszà
si´ podporzàdkowaç rozkazom prze∏o˝onych”51. ˚adnych podejrzeƒ nie wzbu-
dzi∏y równie˝ dokumenty przedstawione przez „kpt. Lawin´”52. 

Wendrowski w∏aÊciwie oceni∏ nastroje panujàce wÊród cz∏onków zgrupowania.
Od jednego z zast´pców „Bartka” uzyska∏ informacj´, ˝e wÊród partyzantów pa-
nuje znaczna demoralizacja, a wielu ˝o∏nierzy ma osobiste pretensje do dowódcy
za niew∏aÊciwe traktowanie oficerów i nieobyczajne zachowanie. Zmniejszenie dys-
cypliny w oddziale oraz os∏abienie autorytetu „Bartka” potwierdzi∏ równie˝ ks. Ru-
dolf Marsza∏ek, ukrywajàcy si´ przed w∏adzami bezpieczeƒstwa w oddziale od lip-
ca 1946 r.53 Sytuacja ta niewàtpliwie dawa∏a Wendrowskiemu szersze pole do
dzia∏ania, poniewa˝ w przypadku oporu „Bartka” i ewentualnych trudnoÊci w or-
ganizowaniu akcji przerzutowej istnia∏a mo˝liwoÊç wykorzystania niezadowolenia
podkomendnych i odsuni´cia dotychczasowego dowódcy od w∏adzy. Wendrowski
bra∏ t´ mo˝liwoÊç pod uwag´, ale ju˝ po pierwszej wizycie w obozie stwierdzi∏
w raporcie, ˝e plan przerzutu przeprowadzi „bez specjalnych trudnoÊci”54.

14 sierpnia 1946 r. „kpt. Lawina” za poÊrednictwem „Emila” przekaza∏ „Bart-
kowi” pismo z kolejnymi instrukcjami, pieniàdze oraz paczk´ z lekarstwami. Po
powrocie „Emil” relacjonowa∏ Wendrowskiemu, ˝e po jego wizycie w obozowi-
sku nastàpi∏o wyraêne polepszenie nastrojów. „Bartek” przedstawi∏ szczegó∏owà
list´ ˝yczeƒ dotyczàcych aprowizacji, pieni´dzy, lekarstw itp., które „kpt. Lawina”

49 AIPN Ka, 08/3369, VII Okr´g NSZ. „Bartek”. Rozpracowanie kontrolne, t. 1, Plan rozpracowa-
nia i likwidacji bandy „Bartka” na dzieƒ 1 VII 1946 r., k. 201; IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk,
t. 1, Protokó∏ przes∏uchania J.T. z 8 XII 1993 r., k. 320.
50 AIPN Ka, 08/3369, VII Okr´g NSZ. „Bartek”. Rozpracowanie kontrolne, t. 2, OÊwiadczenie
„Bartka” z 1947 r., k. 52.
51 IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania A.S. z 15 XI 1991 r., k. 91.
52 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Tadeusza Przewoênika z 26 III 1991 r., k. 10.
53 J. ˚urek, Marsza∏ek Rudolf [w:] Leksykon duchowieƒstwa represjonowanego w PRL w latach
1945–1989, t. 1, red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 175.
54 AIPN Ka, 04/1665, Raport Henryka Wendrowskiego nr 24 z 18 VIII 1946 r., k. 90
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obieca∏ spe∏niç podczas swojej nast´pnej wizyty55. Organizowanie zaopatrzenia
by∏o jeszcze jednym elementem uwiarygodnienia funkcjonariusza UB. W tym sa-
mym dniu, tj. 14 sierpnia, do Gliwic sprowadzony zosta∏ ksiàdz Marsza∏ek. Wen-
drowski obieca∏ mu dostarczenie dokumentów i pomoc w wyjeêdzie do Warsza-
wy w celu odszukania „Centrali NSZ”, do której – jak stwierdzi∏ w rozmowie
z ksi´dzem – „sam szuka dojÊcia, b´dàc w ca∏kowitej od niej izolacji”56. 16 sierp-
nia odby∏o si´ spotkanie z udzia∏em „kpt. Lawiny”, ks. Marsza∏ka oraz „mjr. Gór-
nego”, na którym zapad∏a decyzja o wys∏aniu ksi´dza na Zachód jako przedstawi-
ciela obszaru NSZ w celu uzyskania z zagranicy pomocy technicznej i pieni´˝nej
oraz nawiàzania sta∏ego kontaktu radiowego57. Wyjazd ksi´dza Marsza∏ka do Re-
gensburga zosta∏ zorganizowany w porozumieniu z wiceministrem MBP Roma-
nem Romkowskim58. Potwierdza to w pewnym stopniu zeznania Wendrowskiego,
˝e jednym z odpowiedzialnych za przeprowadzenie ca∏ej akcji likwidacji zgrupo-
wania „Bartka” by∏ w∏aÊnie wiceminister Romkowski59. 

Prawdopodobnie przed drugà wizytà Wendrowskiego w obozie „Bartka”, czy-
li przed 20 sierpnia, opracowany zosta∏ „Plan likwidacji »B«”, obejmujàcy zamie-
rzone dzia∏ania w∏adz bezpieczeƒstwa od 24 sierpnia do 7 wrzeÊnia, kiedy mia∏y
byç przeprowadzone60. W zachowanych materia∏ach brak informacji dotyczàcych
autora tego dokumentu, jednak zarówno u˝yte sformu∏owania, jak i dalszy prze-
bieg akcji mogà wskazywaç na decydujàcà rol´ Wendrowskiego w powstaniu tego
planu. W pierwszej kolejnoÊci przewidywa∏ on przewiezienie 24 sierpnia do Gli-
wic zast´pców „Bartka”. 30 sierpnia mia∏ tam udaç si´ sam dowódca zgrupowa-
nia. Szczegó∏owy plan przerzutu zak∏ada∏ cztery transporty: 1, 3, 5 i 7 wrzeÊnia.
Pierwszy mia∏ objàç najmniejszà liczb´ ˝o∏nierzy „Bartka” – oko∏o 16–18, pozo-
sta∏e – po oko∏o 40, czyli ∏àcznie oko∏o 140 osób. Ci´˝ka i d∏uga broƒ mia∏a byç
przewieziona w osobnych ci´˝arówkach. Plan przewidywa∏ zorganizowanie na
„punkcie w opolskim” obstawy „z naszych ludzi [uzbrojonych w przypadku
pierwszego transportu w pi´ç pepesz – T. K.], którzy b´dà wyst´powaç pod p∏asz-
czykiem ludzi wyznaczonych przez Okr´g Opolski NSZ dla ochrony punktu”.
Ostatni etap likwidacji mia∏ nastàpiç w czasie snu, po kolacji z alkoholem. Sche-
mat ten mia∏ si´ odnosiç do wszystkich czterech planowanych transportów. Póêniej
zamierzano stopniowo rozbroiç pozosta∏ych cz∏onków zgrupowania (oko∏o 80),
którzy nie uczestniczyli w akcji przerzutowej61.

Zasadniczy problem w interpretacji tego dokumentu dotyczy poj´cia likwida-
cji. Sformu∏owanie, i˝ „na punkcie likwidacyjnym b´dzie sta∏a jedna maszyna
[ci´˝arówka] w ukryciu s∏u˝àca do przewo˝enia aresztowanych, ewentualnie
[podkreÊlenie – T. K.] trupów” mo˝e wskazywaç, ˝e celem przedstawionego pla-
nu by∏o raczej zatrzymanie cz∏onków zgrupowania, przy czym liczono si´

55 Ibidem, k. 89.
56 AIPN Ka, 04/1665, Raport Henryka Wendrowskiego nr 23 z 9 VIII 1946 r., k. 86.
57 Ibidem, Raport Henryka Wendrowskiego nr 24 z 18 VIII 1946 r., k. 91.
58 Ibidem, Raport Henryka Wendrowskiego nr 25 z 22 VIII 1946 r., k. 93. 
59 IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t. 2, Protokó∏ przes∏uchania Henryka Wendrowskiego
z 18 X 1993 r., k. 303.
60 Zachowany dokument stanowi odpis nieodnalezionego orygina∏u.
61 AIPN Ka, 08/3369, VII Okr´g NSZ. „Bartek”. Rozpracowanie kontrolne, t. 1, Plan likwidacji
„B”, k. 169–170. Pe∏ny tekst planu [w:] S.M. Jankowski, Operacja „Lawina”..., s. 134–136.
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z ewentualnymi ofiarami Êmiertelnymi. Wydaje si´, ˝e dokument nie odnosi si´
do planowej eksterminacji (masowego zabójstwa). Nie mo˝na wi´c wykluczyç, i˝
plan ten uleg∏ zasadniczej zmianie ju˝ w trakcie akcji. PodkreÊliç nale˝y, ˝e wspo-
mniana jest tutaj kolejna fikcyjna struktura – „Okr´g Opolski NSZ” – na którà
powo∏ywa∏ si´ Wendrowski w spotkaniach z dzia∏aczami konspiracyjnymi na
Górnym i Dolnym Âlàsku.

Zgodnie z wczeÊniejszymi ustaleniami, 20 sierpnia dosz∏o do drugiej wizyty
Wendrowskiego w obozowisku, podczas której „z polecenia obszaru NSZ” prze-
kaza∏ dla oddzia∏ów pieniàdze, ˝ywnoÊç oraz papierosy. „Bartek” oczekiwa∏ na
niego wraz z ˝o∏nierzami w uformowanym szeregu, „co naturalnie – jak zanoto-
wa∏ w raporcie Wendrowski – wprawi∏o mnie od razu w dobry humor, gdy˝ wi-
dzia∏em z tego, ˝e wszystko jest w najlepszym porzàdku i zadanie swoje lekko
osiàgn´”62. W obecnoÊci dowódców poszczególnych oddzia∏ów „kpt. Lawina”
przedstawi∏ w oko∏o dwugodzinnym przemówieniu sytuacj´ politycznà, podkre-
Êlajàc szczególnie niekorzystnà sytuacj´ NSZ i koniecznoÊç przegrupowania si∏63. 

Po ostatecznej zgodzie „Bartka” na przerzut zgrupowania przystàpiono do
opracowania szczegó∏ów operacji. Ustalono, ˝e transporty trwaç b´dà od 1 do
8 wrzeÊnia i obejmà ∏àcznie oko∏o 130 osób, co dwa dni podstawiane b´dà dwie
ci´˝arówki, które osobno przewiozà sprz´t. Dowódcy poszczególnych oddzia-
∏ów zobowiàzani zostali do przygotowania wybranych osób (okreÊlonych jako
„najlepsze elementy”) do przerzutu oraz zgromadzenia sprz´tu technicznego. Po-
lecenia „kpt. Lawiny” przyj´te zosta∏y na ogó∏ z zadowoleniem. Jedynie „Bartek”
wysunà∏ zastrze˝enie co do w∏asnej osoby. Zaproponowa∏, ˝e zostanie z grupà,
która nie zdecyduje si´ na przerzut. Ostatecznie przysta∏ jednak na plan Wen-
drowskiego, ˝e najpierw zatrzyma si´ w Gliwicach na operacj´ nogi, a nast´pnie
odb´dzie rekonwalescencj´ poza miastem. Po kuracji „Bartek” mia∏ na krótki
okres wróciç do grupy, a nast´pnie zostaç wys∏any „do Norymbergi na kurs”64.
Powy˝sze ustalenia, podj´te podczas wizyty Wendrowskiego w obozie 20 sierp-
nia, na tym etapie w zasadniczej cz´Êci nie odbiega∏y od przygotowanego wcze-
Êniej przez w∏adze bezpieczeƒstwa „Planu likwidacji »B«”.

Po doprecyzowaniu szczegó∏ów przerzutu, 31 sierpnia 1946 r. „Bartek” prze-
kaza∏ komend´ jednemu ze swych dotychczasowych zast´pców, Józefowi Ko∏o-
dziejowi „Wichurze”, a nast´pnie wraz z „Emilem” wyjecha∏ podstawionym sa-
mochodem do Zabrza. „Wichura”, który równie˝ zamierza∏ uczestniczyç
w transportach, przyjà∏ powierzone mu dowództwo bez wi´kszego entuzjazmu.
Jeszcze tego samego dnia wieczorem „Bartek” znalaz∏ si´ w Gliwicach w miesz-
kaniu wynajmowanym przez Wendrowskiego, a w dniu nast´pnym, tj. 1 wrze-
Ênia, zakwaterowa∏ si´ w specjalnie przygotowanym lokalu w Zabrzu. Podczas
prowadzonych w tym czasie rozmów dowódca zgrupowania próbowa∏ dokonaç
zmian w ustalonym wczeÊniej planie. Zaczà∏ przede wszystkim nalegaç na „kpt.
Lawin´”, aby ten zorganizowa∏ tylko dwa transporty po 60 osób. „Bartek” oba-
wia∏ si´, ˝e trwajàca przez kilka dni akcja mo˝e zwróciç uwag´ miejscowych in-
formatorów UB. Za˝àda∏ równie˝, aby „kpt. Lawina” dostarczy∏ mu 100 tys. z∏

62 AIPN Ka, 04/1665, Raport Henryka Wendrowskiego nr 25 z 22 VIII 1946 r., k. 92.
63 Ibidem.
64 Ibidem, k. 93.
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potrzebnych na utrzymanie ˝o∏nierzy podczas trwajàcych przez kilka dni prze-
rzutów. Funkcjonariusz UB, po uprzednim porozumieniu si´ z kierownictwem
WUBP w Katowicach, zgodzi∏ si´ na warunki finansowe „Bartka”, jednoczeÊnie
zaÊ ustali∏ definitywnie liczb´ osób w poszczególnych transportach na 30 ˝o∏nie-
rzy, motywujàc to „wzgl´dami czysto konspiracyjnymi”. Spory wzbudzi∏a rów-
nie˝ kwestia przewiezienia ci´˝kiej broni, którà „kpt. Lawina” w ca∏oÊci zamie-
rza∏ przetransportowaç do dnia 5 wrzeÊnia. „Bartek” nalega∏ natomiast, aby tego
typu sprz´t wys∏aç dopiero po ostatnim przerzucie. Ostatecznie ustalono, i˝ broƒ
przewieziona zostanie w trzech etapach65.

Podczas rozmów, prowadzonych na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia w Gliwi-
cach oraz Zabrzu, do gry operacyjnej w∏àczony zosta∏ jeszcze jeden funkcjona-
riusz UB – m∏odszy referent Wydzia∏u III Departamentu III MBP – Czes∏aw Kru-
powies. Wendrowski przedstawi∏ go „Bartkowi” jako „por. Korzenia”, który
mia∏ osobiÊcie uczestniczyç w organizowaniu wyjazdów66. Wprowadzenie kolej-
nego funkcjonariusza UB rozpocz´∏o – jak si´ wydaje – koƒcowy etap przygoto-
waƒ do przeprowadzenia akcji przerzutu zgrupowania „Bartka”. Zwraca uwag´
fakt, ˝e Wendrowskiemu wystarczy∏y zaledwie dwa bezpoÊrednie spotkania
z „Bartkiem” w obozie, aby przekonaç dowództwo zgrupowania o koniecznoÊci
przemieszczenia oddzia∏ów.

Âmiertelne transporty
Przebieg transportów oraz bezpoÊrednie okolicznoÊci zabójstwa cz∏onków

zgrupowania „Bartka” mo˝na dziÊ odtwarzaç jedynie na podstawie szczàtkowych
i bardzo fragmentarycznych informacji, przede wszystkim relacji w niektórych
przypadkach nadal niemo˝liwych do zweryfikowania. Nieznany jest bowiem ˝a-
den dokument s∏u˝b bezpieczeƒstwa opisujàcy faktyczny przebieg akcji. Zezna-
nia Êwiadków doÊç zgodnie potwierdzajà, ˝e zorganizowano trzy transporty,
istniejà jednak znaczne rozbie˝noÊci dotyczàce miejsc i dat wyjazdów. Mo˝na
przyjàç z du˝à dozà prawdopodobieƒstwa, ˝e nie by∏o jednego, g∏ównego punk-
tu koncentracji zgrupowania, a za∏adunek sprz´tu i ludzi odbywa∏ si´ w ró˝nych
miejscach. Wydaje si´, ˝e owe trzy transporty nale˝y raczej traktowaç jako trzy
etapy tego samego przerzutu ni˝ jako oddzielne wyjazdy. Samochody ci´˝arowe
kursowa∏y na pewno wi´cej ni˝ trzy razy, do tego dochodzà równie˝ przypadki,
kiedy auta wraca∏y puste, poniewa˝ z ró˝nych przyczyn nie dochodzi∏o do za∏a-
dunku. Nie mo˝na równie˝ wykluczyç, ˝e ci´˝arówki w ramach „jednego trans-
portu” kierowa∏y si´ w ró˝ne strony. 

Dwa pierwsze etapy przerzutu odby∏y si´ w czasie, kiedy „Bartek” przebywa∏
w Gliwicach i Zabrzu, czyli w okresie do 15 wrzeÊnia. Przed wyjazdem cz∏on-
kowie zgrupowania zdawali karabiny, zabierajàc ze sobà tylko broƒ krótkà67.
Jeszcze przed rozpocz´ciem akcji do Gliwic i Zabrza wys∏ano kilku cz∏onków

65 AIPN Ka, 04/1665, Raport Henryka Wendrowskiego z 1 IX 1946 r., k. 98.
66 Ibidem, k. 97; P. Piàtek, Informacja o biegu Êledztw..., s. 164; AIPN Ka, 03/1390, Relacja doty-
czàca przes∏uchania W∏adys∏awa Matjasa z 10 IX 1947 r., k. 38.
67 IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Tadeusza Przewoênika z 26 III
1991 r., k. 12.
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zgrupowania, którzy zostali oddani „do dyspozycji kpt. Lawiny” i mieli pe∏niç
rol´ ∏àczników68. BezpoÊrednio przed transportami, do Gliwic mia∏ byç te˝ wy-
s∏any zast´pca „Bartka” – Jan Przewoênik „RyÊ”, z poleceniem nadzorowania
prawid∏owego przebiegu akcji. Po wyjeêdzie zaginà∏ jednak bez Êladu69. Jednym
z przygotowujàcych grupy do transportu by∏ „Wichura”, wyznaczony na zast´p-
c´ „Bartka” na czas jego nieobecnoÊci. 

Pierwsza próba wyjazdu mia∏a miejsce 5 wrzeÊnia 1946 r., kiedy to w okoli-
ce Brennej przyjecha∏ z Gliwic samochodem ci´˝arowym „por. Korzeƒ”. „Wichu-
ra”, s∏yszàc jakieÊ strza∏y, nie zdecydowa∏ si´ jednak na za∏adunek przygotowanej
przez siebie grupy. Zaplanowany wyjazd odby∏ si´ wieczorem dnia nast´pnego,
tj. 6 wrzeÊnia. „Wichura” osobiÊcie odprowadzi∏ grup´ 30 osób70. Wed∏ug Tade-
usza Przewoênika „Kuby”, brata „Rysia”, którego wyznaczono do doprowadze-
nia partyzantów na miejsce zgrupowania, oko∏o 80 pierwszych osób wyjecha∏o
ze Szczyrku71. Wed∏ug innych êróde∏ miejscem wyjazdu by∏a Wis∏a Malinka72,
a jeden z za∏adunków nastàpi∏ w nocy z 8 na 9 wrzeÊnia73. Dane te nie pozwala-
jà na ostateczne i precyzyjne okreÊlenie daty pierwszego transportu, niemniej
jednak mo˝na przyjàç z du˝à dozà prawdopodobieƒstwa, ˝e odby∏ si´ on mi´dzy
5 a 10 wrzeÊnia.

Przy wyjeêdzie pierwszej grupy „Wichura” umówi∏ si´ z „por. Korzeniem”,
˝e nast´pny za∏adunek przygotowanych przez niego ludzi odb´dzie si´ 9 wrzeÊ-
nia. Samochody jednak nie dojecha∏y i grupa wycofa∏a si´ na gór´ B∏atnià. We-
d∏ug „Wichury” drugi transport odby∏ si´ w po∏owie wrzeÊnia. Jego przebieg
obieca∏ równie˝ nadzorowaç „kpt. Lawina”. Dwa wyjazdy mia∏y nastàpiç dzieƒ
po dniu74. Oko∏o 10 wrzeÊnia na za∏adunek mi´dzy Wapienicà a Jaworzem przy
Olszynkach oczekiwa∏a oko∏o pi´tnastoosobowa grupa, jednak wed∏ug relacji
jednego z niedosz∏ych uczestników wyjazdu, zamiast samochodu ci´˝arowego
spotkali „por. Korzonka” [chodzi o „por. Korzenia” – T.K.], ale „do wyjazdów
nie dosz∏o, bo êle si´ umówili, gdy˝ samochód mia∏ si´ zatrzymaç, a jadàcy szofer
widocznie nie rozpozna∏ znaku umówionego i wszyscy pozostaliÊmy na miejscu”75.
Zgodnie z umowà, grupa ta oczekiwa∏a na samochody do 12 wrzeÊnia. Wed∏ug
jednej relacji samochody nie przyby∏y i ludzie rozeszli si´ w ró˝ne strony76, we-

68 Np. Ernest Kozubek wyjecha∏ do Zabrza pod koniec sierpnia (AIPN Ka, WSR Ka, 7 (Rd 39/46),
Protokó∏ przes∏uchania Ernesta Kozubka z 15 XI 1946 r., k. 71; ibidem, 03/1165, Protokó∏ prze-
s∏uchania Ernesta Kozubka z 5 XII 1946 r., k. 34).
69 IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Tadeusza Przewoênika z 26 III
1991 r., k. 10. Rozpatrywana jest równie˝ wersja, ˝e „RyÊ” nie od razu zginà∏ i jeszcze na poczàtku
grudnia 1946 r. znajdowa∏ si´ w r´kach UB. Zob. ibidem, List Ireny Hruszczak z 1 VI 1990 r.,
k. 135; D. Suchorowska, Najd∏u˝ej..., s. 57.
70 AIPN Ka, WSR Ka, 7 (Rd 39/46), Protokó∏ przes∏uchania Józefa Ko∏odzieja z 7 XI 1946 r., k. 18.
71 IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Tadeusza Przewoênika z 26 III
1991 r., k. 10.
72 T́  wersj´ poda∏ Stanis∏aw W∏och, jeden z ˝o∏nierzy „Bartka”. Nie mo˝na wykluczyç, ˝e transport
ze Szczyrku przeje˝d˝a∏ równie˝ przez Wis∏´ Malink´ (ibidem, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania A.W.
z 25 X 1991 r., k. 58).
73 Ibidem, t. 9, Protokó∏ przes∏uchania W.F. z 18 IV 2002 r., k. 3.
74 AIPN Ka, WSR Ka, 7 (Rd 39/46), Protokó∏ przes∏uchania Józefa Ko∏odzieja z 7 XI 1946 r., k. 18.
75 Ibidem, 8 (Rd 43/46), t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Jana Sapiƒskiego z 29 XI 1946 r., k. 10.
76 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Alojzego K∏ósko z 13 XII 1946 r., k. 71.
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d∏ug innych informacji cz´Êç tej grupy odjecha∏a ostatecznie z okolic gajówki
w Brennej77. Zdaniem Tadeusza Przewoênika, drugi transport odszed∏ z Brennej
po up∏ywie oko∏o tygodnia od pierwszego i liczy∏ oko∏o 60–70 osób78. Kolejna
grupa zrezygnowa∏a z wyjazdu w Brennej i przenios∏a si´ do Jaworza, gdzie na-
stàpi∏ za∏adunek79. Wed∏ug Stanis∏awa W∏ocha, jednego z ˝o∏nierzy „Bartka”,
w drugim transporcie odbywajàcym si´ mi´dzy 10 i 15 wrzeÊnia nie zosta∏a za-
brana oko∏o trzydziestoosobowa grupa, która oczekiwa∏a na samochód w pobli-
˝u Skoczowa. Jak si´ póêniej okaza∏o, oczekujàcy pomylili miejsce zbiórki80. Inni
Êwiadkowie zeznali, ˝e cz´Êç ludzi za∏adowano w miejscowoÊci Wis∏a Czarne81,
a kolumna sk∏ada∏a si´ prawdopodobnie z trzech samochodów82. Na podstawie
powy˝szych danych mo˝na przyjàç, i˝ drugi etap przerzutu odby∏ si´ prawdopo-
dobnie mi´dzy 10 a 15 wrzeÊnia. 

Trzeci transport, jak zapami´ta∏ Tadeusz Przewoênik, liczy∏ minimum 60 osób.
Odszed∏ „po up∏ywie nied∏ugiego czasu” równie˝ z Brennej i prawdopodobnie
25 wrzeÊnia wieczorem dotar∏ do miejscowoÊci Barut na Opolszczyênie. Nie
mo˝na jednak wykluczyç, ˝e trzeci wyjazd odby∏ si´ kilka dni wczeÊniej. Do
czwartego, planowanego etapu przerzutu ju˝ nie dosz∏o83. Wed∏ug relacji Êwiad-
ków samochody ci´˝arowe, którymi wywo˝eni byli ˝o∏nierze pochodzi∏y „z ko-
palni lub innego przedsi´biorstwa”84. „Plan likwidacji »B«” wspomina zarówno
o aucie „Przemys∏u W´glowego z naszym [pracownikiem UB? – T.K.] szoferem”,
jak i maszynie pochodzàcej z wojska85.

Ca∏a akcja, która wed∏ug dotychczasowych ustaleƒ trwa∏a od 5 do 25 wrzeÊnia,
przeprowadzona zosta∏a wi´c z opóênieniem i odbiega∏a od za∏o˝eƒ „Planu likwi-
dacji »B«”. Liczba osób wyje˝d˝ajàcych w poszczególnych transportach ró˝ni∏a si´
od planowanej. Problemy natury organizacyjnej dotyczy∏y przede wszystkim za∏a-
dunku ludzi. Jeden z uczestniczàcych w przygotowaniu transportów ∏àczników
wyrazi∏ nawet obawy, aby go „kpt. »Emil« [tj. Jan Kwicza∏a – T.K.] nie zastrzeli∏
o wyjazdy NSZ-owców, które nie idà wed∏ug umówionego planu”86. Wi´kszoÊç ̋ o∏-
nierzy wyjecha∏a z okolic Brennej, nie by∏o to jednak g∏ówne miejsce za∏adunku.

Decyzji „Bartka” o przerzucie zgrupowania nie podporzàdkowa∏ si´ Antoni
Biegun „Sztubak”, dowódca oddzia∏u dzia∏ajàcego g∏ównie na terenie powiatu

77 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Juliana Laszczaka z 7 XII 1946 r., k. 116.
78 IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Tadeusza Przewoênika z 26 III
1991 r., k. 12.
79 AIPN Ka, WSR Ka, 8 (Rd 43/46), t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Antoniego Przyby∏y z 12 XII
1946 r., k. 141.
80 IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Stanis∏awa W∏ocha z 15 XI
1991 r., k. 79–80; D. Suchorowska, Najd∏u˝ej..., s. 5.
81 IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t. 1, List A.W. do Prokuratury Wojewódzkiej z 2 XI 1990 r., k. 14.
82 AIPN Ka, 08/3369, VII Okr´g NSZ. „Bartek”. Rozpracowanie kontrolne, t. 4, Protokó∏ przes∏u-
chania Józefa Olszara z 10 X 1946 r., k. 117. Olszar zezna∏, ˝e cz∏onkowie zgrupowania odje˝d˝a-
li z okolic Wis∏y Czarne w kierunku Wis∏y i „by∏o to wszystkiego trzy wozy”.
83 IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Tadeusza Przewoênika z 26 III
1991 r., k. 12.
84 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Tadeusza Przewoênika z 26 III 1991 r., k. 12.
85 AIPN Ka, 08/3369, VII Okr´g NSZ. „Bartek”. Rozpracowanie kontrolne, t. 1, Plan likwidacji „B”,
k. 169.
86 Ibidem, WSR Ka, 8 (Rd 43/46), t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Jana Sapiƒskiego z 29 XI 1946 r., k. 12.

Likwidacja zgrupowania Narodowych Si∏ Zbrojnych

123

06 Kurpierz  2/6/04  13:08  Page 123



˝ywieckiego i bielskiego. Formalnie podlega∏ on „Bartkowi”, ale równoczeÊnie
utrzymywa∏ odr´bne kontakty ze Êrodowiskami konspiracyjnymi z województwa
krakowskiego87. Stamtàd te˝ mia∏ otrzymaç informacj´, i˝ „wywiad z WiN-u do-
wiedzia∏ si´, ˝e prawdopodobnie ta wiadomoÊç [o planach przerzutu „Bartka”
– T.K.] przedosta∏a si´ do rzàdowego wywiadu i fakt ten postanowiono wyko-
rzystaç do likwidacji si∏ NSZ”88. Informacja ta zosta∏a przekazana „Bartkowi”,
który jednak nie zmieni∏ rozkazu. Dowódca zgrupowania zarzuci∏ Biegunowi, ˝e
„jest przeczulony”, i nie zgodzi∏ si´ na propozycj´ przes∏uchania „przedstawicie-
li okr´gu NSZ”89. „Sztubak” dwukrotnie odmówi∏ wykonania rozkazu, po czym
wycofa∏ si´ ze swoim oddzia∏em spod Baraniej Góry w rejon Zawoi. Podczas ak-
cji przerzutowej wraz ze swoimi ludêmi podjà∏ nawet nieudanà prób´ uj´cia
„por. Korzenia”90. W rezultacie z jego oddzia∏u pojecha∏o prawdopodobnie tyl-
ko kilkanaÊcie osób91. Zdarza∏y si´ równie˝ przypadki, ˝e ˝o∏nierze z innych od-
dzia∏ów rezygnowali bezpoÊrednio przed wyjazdem92. Bez wàtpienia opór cz´-
Êci ˝o∏nierzy „Bartka” wobec wyjazdu móg∏ wp∏ynàç na fakt, ˝e za∏adunki nie
odbywa∏y si´ wed∏ug wczeÊniejszego planu i mia∏y du˝e opóênienia.

Nie znaleziono dotychczas jednoznacznych informacji na temat bezpoÊred-
nich okolicznoÊci fizycznej likwidacji cz∏onków zgrupowania. Kluczowe w ca-
∏ej sprawie jest ustalenie miejsc, gdzie mia∏y nastàpiç rzekome prze∏adunki
(ewentualnie noclegi) ˝o∏nierzy „Bartka”, które prawdopodobnie sta∏y si´
miejscami zabójstw. „Emil” w trakcie prowadzonego przeciwko niemu Êledz-
twa w listopadzie 1946 r., powo∏ujàc si´ na s∏owa „kpt. Lawiny”, twierdzi∏, ˝e
„przerzut odbywa∏ si´ w ten sposób, ˝e przyje˝d˝a∏o pod góry auto ci´˝arowe,
∏adowa∏o [si´] ludzi, nast´pnie jechali na autostrad´ za Gliwice, gdzie si´ prze-
siadali, i jechali w dalszà drog´”93. Równie˝ w rozmowie z „Bartkiem” „kpt. La-
wina” wskazywa∏ jako miejsce prze∏adunku bli˝ej nie sprecyzowane okolice
szosy Katowice–Wroc∏aw94.

Z ca∏ej akcji prawdopodobnie ocala∏ zaledwie jeden cz∏onek zgrupowania
– Andrzej Bujak „J´drek”, który by∏ uczestnikiem pierwszego lub drugiego trans-
portu. Dotar∏ on do „Bartka” ju˝ po trzecim przerzucie (prawdopodobnie na
prze∏omie wrzeÊnia i paêdziernika). Wed∏ug jego relacji uczestnicy wyjazdu na
punkcie prze∏adunkowym umieszczeni zostali w jakimÊ budynku (myÊliwskim
zameczku lub poniemieckiej szkole) w pobli˝u lasu nad jeziorem. Atak nastàpi∏
w nocy, po kolacji suto zakrapianej alkoholem. Do pomieszczeƒ najpierw wrzu-
cono granaty, nast´pnie wywiàza∏a si´ strzelanina, podczas której dobito ran-
nych. Bujak ukry∏ si´ na strychu w trocinach i tam przeczeka∏ trzy dni, a po kil-

87 M. Korkuç, Zostaƒcie..., s. 588–589.
88 IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania A.B. z 15 XI 1991 r., k. 85; ibi-
dem, t. 9, Protokó∏ przes∏uchania I.M. z 18 IV 2002 r., k. 5.
89 „»Sztubak« stwierdzi∏, ˝e je˝eli to »nasi« – to nam przebaczà. Ale »Bartek« nie chcia∏ go s∏uchaç”
(ibidem, t. 9, Protokó∏ przes∏uchania I.M. z 18 IV 2002 r., k. 5).
90 Ibidem, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania A.B. z 15 XI 1991 r., k. 85.
91 D. Suchorowska, Najd∏u˝ej..., s. 57.
92 IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t. 9, Protokó∏ przes∏uchania W.J. z 2 X 2002 r., k. 4. 
93 AIPN Ka, WSR Ka, 7 (Rd 39/46), Protokó∏ przes∏uchania Jana Kwicza∏y z 12 XI 1946 r.,
k. 50.
94 Ibidem, 04/1665, Raport Henryka Wendrowskiego z 1 IX 1946 r. (pisany w Gliwicach), k. 98.
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ku lub kilkunastu dniach wróci∏ do „Bartka”. Nie potrafi∏ jednak precyzyjnie
okreÊliç miejsca oraz sprawców zabójstwa. Jego pe∏na niejasnoÊci relacja wzbu-
dzi∏a od razu wiele podejrzeƒ w otoczeniu „Bartka”. Ocala∏emu – jak wspomina
„Sztubak” – „te˝ nie do koƒca wierzyliÊmy, uwa˝ajàc go za prowokatora”95. 

Dotychczasowe ustalenia wskazujà na co najmniej dwa miejsca masowych
mordów ˝o∏nierzy „Bartka” na Opolszczyênie: okolice tzw. zameczku Hubertus,
po∏o˝onego mi´dzy miejscowoÊciami Dàbrówka i Barut (obecnie na granicy po-
wiatów gliwickiego i strzeleckiego) oraz okolice ¸ambinowic (obecnie powiat
nyski). Nie mo˝na wykluczyç, ˝e by∏o ich wi´cej.

Pewne elementy relacji Bujaka sà zbie˝ne z przebiegiem wydarzeƒ, które ro-
zegra∏y si´ pod koniec wrzeÊnia 1946 r. w pobli˝u miejscowoÊci Barut96. Z ze-
znaƒ mieszkaƒców tej wioski wynika, ˝e 25 wrzeÊnia wieczorem w okolice tzw.
zameczku Hubertus po∏o˝onego w lesie nad jeziorem w pobli˝u wioski przyje-
cha∏o kilka (3–5) samochodów ci´˝arowych przewo˝àcych bli˝ej nieustalonà
liczb´ osób. Kolumna przeje˝d˝a∏a przez wiosk´. Mieszkaƒcy przez nieszczelne
plandeki zauwa˝yli ludzi ubranych zarówno w mundury wojskowe jak i odzie˝
cywilnà. Transport by∏ doÊç silnie strze˝ony przez wojskowych z nieustalonej for-
macji, wed∏ug niektórych Êwiadków mogli wÊród nich byç Rosjanie. Osoby przy-
wiezione ci´˝arówkami umieszczone zosta∏y w murowanym budynku ko∏o Hu-
bertusa, który nast´pnie wysadzono w powietrze. Wybuch nastàpi∏ wczesnym
rankiem 26 wrzeÊnia. Po detonacji us∏yszano strza∏y z broni maszynowej. Pozo-
sta∏e po wybuchu szczàtki ludzi zakopano lub spalono wraz z resztkami odzie˝y.
Zrobili to m´˝czyêni ubrani w bluzy wojskowe podobne do tych, jakie nosili
funkcjonariusze UB. Miejsce strze˝one by∏o przez dwa, trzy dni. Jeszcze w kilka
dni po detonacji okoliczni mieszkaƒcy znajdowali w lesie resztki ubraƒ, nadpa-
lone koÊci, a prawdopodobnie nawet szczàtki cia∏97. 

Nie ma pewnoÊci, czy wydarzenia w Barucie rzeczywiÊcie mia∏y zwiàzek z li-
kwidacjà zgrupowania z Podbeskidzia. Niemniej jednak „Bartek” ju˝ w 1947 r.,
po ujawnieniu si´, podjà∏ prób´ odszukania w∏aÊnie w okolicach Hubertusa miej-
sca egzekucji swoich ˝o∏nierzy. Informacji dostarczy∏ mu leÊniczy z Barutu, któ-
ry wczeÊniej pracowa∏ jako gajowy na Baraniej Górze i zna∏ dowódc´ zgrupowa-
nia. „Bartek”, po d∏ugim spacerze po lesie z leÊniczym, wróci∏ (wed∏ug Anny
Szwedy „Anuszki”, która towarzyszy∏a mu w czasie wyjazdu) bardzo przej´ty,

95 IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Tadeusza Przewoênika z 26 III
1991 r., k. 12; ibidem, List A.W. do Prokuratury Wojewódzkiej z 2 XI 1990 r., k. 15; ibidem, Pro-
tokó∏ przes∏uchania J.F. z 14 XI 1991 r., k. 71; ibidem, Protokó∏ przes∏uchania J.M. z 14 XI 1991 r.,
k. 75; ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Stanis∏awa W∏ocha z 15 XI 1991 r., k. 81; ibidem, Protokó∏
przes∏uchania A.S. z 15 XI 1991 r., k. 91; D. Suchorowska, Najd∏u˝ej..., s. 57. Cz´Êç cz∏onków
zgrupowania uzna∏a Andrzeja Bujaka za agenta UB. Wed∏ug niepotwierdzonych informacji z trans-
portu mia∏ ocaleç równie˝ niejaki Staszek „Brzoza” (IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t. 9, Proto-
kó∏ przes∏uchania M.M. z 9 IV 2002 r., k. 2–3).
96 Je˝eli Andrzej Bujak rzeczywiÊcie uczestniczy∏ w likwidacji, która mia∏a miejsce 26 IX 1946 r.
w Barucie, to nale˝y wziàç pod uwag´ wersj´, ˝e by∏ to dopiero drugi transport lub przyjàç, i˝ Bu-
jak uczestniczy∏ w trzecim transporcie.
97 Ibidem, t. 1, Protokó∏ ogl´dzin akt z 5 IX 1991 r., k. 20–21. Zob. M. Siembieda, Podwieczorek
oprawców, Warszawa 2003, s. 52–66; artyku∏y prasowe, np. P. Bernat, Zatarty Êlad, „Tak i nie”
1989, nr 8; H. Wolna, E. MiÊ, CoÊ si´ o tym milczy, „Katolik” 1990, nr 7; M. Fiszer, Tajemnicza
Êmierç, „Dziennik Zachodni”, 9 X 1998.
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jednak nie podzieli∏ si´ ˝adnymi informacjami. W tym czasie w g∏´bi lasu znaj-
dowa∏y si´ jeszcze resztki zabudowaƒ, wczeÊniej prawdopodobnie wysadzonych
lub rozebranych98.

Drugie domniemane miejsce zabójstwa to okolice miejscowoÊci Wierzbie
w pobli˝u ¸ambinowic, wskazane w szczegó∏owym, jednak niepotwierdzonym
przez ˝adne inne êród∏a, zeznaniu Jana Fryderyka Zieliƒskiego, od czerwca
1946 r. referenta sekcji III PUBP w Cieszynie99. Mia∏ on byç bezpoÊrednim, acz-
kolwiek, jak sam zezna∏, biernym uczestnikiem eksterminacji ˝o∏nierzy „Bartka”.
Wed∏ug jego informacji w okolice ¸ambinowic dotar∏y w odst´pach kilkudnio-
wych (nie sprecyzowa∏ daty) dwa transporty ˝o∏nierzy. W likwidacji pierwszej
grupy, której ˝o∏nierze zostali wysadzeni w powietrze lub rozstrzelani, oprócz
funkcjonariuszy UB udzia∏ bra∏o oko∏o czterdziestu Rosjan w cywilnych ubra-
niach. BezpoÊrednio po pierwszym transporcie zastrzelono tam równie˝ za-
st´pc´ „Bartka”, Jana Przewoênika „Rysia”, który przyjecha∏ z mieszkania kon-
taktowego w Gliwicach. ˚o∏nierzy z drugiego transportu, wed∏ug zeznaƒ
Zieliƒskiego, wysadzono w powietrze razem z podminowanym barakiem znaj-
dujàcym si´ na terenie poniemieckiego lotniska, niedaleko miejsca fizycznej li-
kwidacji pierwszej grupy100. Powy˝sze informacje, nie potwierdzone nowymi
êród∏ami, nie pozwalajà jednak na jednoznacznà ocen´ wiarygodnoÊci zeznaƒ
Zieliƒskiego.

FragmentarycznoÊç informacji nadal uniemo˝liwia precyzyjne okreÊlenie licz-
by ofiar prowokacyjnego przerzutu. Szacunkowe dane wskazujà, ˝e w ramach
akcji dosz∏o do zamordowania oko∏o 100–200 osób. Sam „Bartek” mia∏ stwier-
dziç, ˝e straci∏ blisko 90 najlepszych ludzi101. Nie liczy∏ wtedy jeszcze prawdopo-
dobnie tych, którzy nie uczestniczyli w trzech transportach, ale zagin´li w innych
okolicznoÊciach, jak np. „RyÊ”. Wed∏ug Szwedy w pierwszych dwóch transpor-
tach pojecha∏o oko∏o 60 osób102. „Sztubak” okreÊli∏ liczb´ ofiar na 167, z kolei
zdaniem Przewoênika ∏àcznie wyjecha∏o oko∏o 200 osób103.

Z ustaleniem bezpoÊrednich okolicznoÊci oraz wykonawców akcji wià˝e si´
kolejny problem, dotyczàcy udzia∏u WUBP w Katowicach w organizacji przerzu-
tów. I w tym wypadku mamy do czynienia jedynie ze szczàtkowymi êród∏ami ar-
chiwalnymi, a wi´kszoÊç informacji pochodzi z zeznaƒ samych funkcjonariuszy
aparatu bezpieczeƒstwa. Wed∏ug Wendrowskiego w∏aÊnie z WUBP w Katowicach
wysz∏a propozycja zorganizowania pozorowanej ewakuacji na ziemie zachodnie

98 IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania A.S. z 15 XI 1991 r., k. 92; ibi-
dem, t. 1, List A.W. do Prokuratury Wojewódzkiej z 2 XI 1990 r., k. 15; ibidem, t. 6, Protokó∏ prze-
s∏uchania A.S. z 30 IV 1990 r., k. 547–548.
99 Poczàtkowo Zieliƒski wskazywa∏ wy∏àcznie na miejscowoÊç Wierzbie w pobli˝u ¸ambinowic,
w trakcie dalszych zeznaƒ nie wykluczy∏ jednak, ˝e do zabójstw mog∏o dojÊç równie˝ w okolicach
Grodkowa.
100 Ibidem, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Jana F. Zieliƒskiego z 11 XII 1990 r., k. 3–7; ibidem, t. 8,
Protokó∏ ogl´dzin rzeczy z 8 XI 2001 r. (kserokopia akt osobowych Jana F. Zieliƒskiego z Archi-
wum Âlàskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 6774/V). Zeznania Zieliƒskiego szerzej
cytuje S.M. Jankowski, Operacja „Lawina”..., s. 141–145.
101 AIPN Ka, WSR Ka, 61 (Sr 64/47), Protokó∏ przes∏uchania Ireny Hruszczak z 29 XII 1946 r., k. 13.
102 IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania A.S. z 15 XI 1991 r., k. 91.
103 Ibidem, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Tadeusza Przewoênika z 26 III 1991 r., k. 10–12.
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˝o∏nierzy „Bartka”, którzy tam mieli zostaç zatrzymani104. Niewàtpliwie jednà
z kluczowych ról w przygotowaniu (i przeprowadzeniu?) likwidacji odegra∏ kpt.
Marek Fink, od 20 stycznia 1946 r. zast´pca szefa WUBP w Katowicach, okre-
Êlany jako zast´pca do spraw operacyjnych. Fink, który mia∏ skontaktowaç Wen-
drowskiego ze swoim agentem (prawdopodobnie by∏ to „RR”), wskazywany jest
przez by∏ych funkcjonariuszy UB jako osoba bezpoÊrednio kierujàca technicznà
stronà likwidacji zgrupowania105. Potwierdza to jeden z raportów Wendrowskie-
go, który otrzyma∏ od Finka wyraêne zalecenia, aby poszczególne przerzuty
˝o∏nierzy „Bartka” liczy∏y maksymalnie do 30 osób, gdy˝ „wi´kszà grup´ o wie-
le trudniej by∏oby spacyfikowaç”106. To w∏aÊnie Fink jako zast´pca szefa WUBP
bezpoÊrednio nadzorowa∏ tak˝e akcj´ likwidacji grupy z oddzia∏u „Wo∏yniaka”,
której przebieg by∏ w wielu punktach identyczny z przerzutami ˝o∏nierzy „Bart-
ka”. Kwestià niewyjaÊnionà pozostaje, jaki by∏ udzia∏ tego funkcjonariusza
w nadzorowaniu dzia∏aƒ operacyjnych „kpt. Lawiny”. Sam Wendrowski zezna∏,
˝e pisemne raporty z uzyskanych informacji sk∏ada∏ tylko w MBP, niemniej jed-
nak zachowa∏y si´ sprawozdania Finka, w których to w∏aÊnie on informuje Dy-
rektora III Departamentu MBP o dzia∏aniach Wendrowskiego, np. w sprawie
rozmów prowadzonych w Gliwicach z przedstawicielami WiN107. Mia∏ on rów-
nie˝ bezpoÊredni udzia∏ w przygotowaniu wyjazdu do Regensburga ks. Marsza∏-
ka, którego zaopatrzy∏ w odpowiednie dokumenty108.

W zeznaniach funkcjonariuszy UB pojawia si´ „specjalna grupa”, której zada-
niem by∏a likwidacja zgrupowania „Bartka”. Wed∏ug Wendrowskiego, powo∏ujà-
cego si´ na informacje uzyskane od mjr. W∏adys∏awa Âliwy, kierownika Wydzia-
∏u III Departamentu III MBP, stanowi∏y jà osoby spoza WUBP w Katowicach.
Z kolei Antoni Pajàk, funkcjonariusz MUBP w Bielsku, zezna∏, ˝e grupa ta sk∏a-
da∏a si´ z pracowników WUBP. Wspomniany Zieliƒski szczegó∏owo opisa∏ zor-
ganizowanà w Katowicach odpraw´ z udzia∏em szefa WUBP i doradcy radziec-
kiego; uczestniczy∏y w niej „same zaufane osoby (oko∏o 70 osób), które
poinformowano, ˝e jadà na specjalnà akcj´ i w zwiàzku z tym nie wolno [...]
si´ z nikim w tej sprawie kontaktowaç ani oddalaç z miejsca póêniejszego
zakwaterowania”109. Odprawa mia∏a zostaç zorganizowana przed opisanà powy-
˝ej akcjà specjalnà w ¸ambinowicach. W trakcie dotychczasowej kwerendy ma-
teria∏ów WUBP w Katowicach nie natrafiono jednak na jakikolwiek dokument,
który móg∏by potwierdziç istnienie takiej grupy. 

Ustalenie faktycznego przebiegu fizycznej likwidacji zgrupowania i okreÊlenie
odpowiedzialnoÊci za zbiorowe zabójstwo nie sà mo˝liwe bez odtworzenia dzia∏aƒ
Wendrowskiego w trakcie przeprowadzania transportów. Niestety i w tym wypad-
ku dost´pne informacje sà bardzo fragmentaryczne i szczàtkowe. Niewàtpliwie

104 Ibidem, t. 2, Protokó∏ przes∏uchania Henryka Wendrowskiego z 18 X 1993 r., k. 303.
105 Ibidem, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania A.P. z 6 XI 1992 r., k. 186; ibidem, t. 2, Protokó∏ przes∏u-
chania Henryka Wendrowskiego z 18 X 1993 r., k. 303. Zob. M. Piotrowski, Ludzie..., s. 412.
106 AIPN Ka, 04/1665, Raport Henryka Wendrowskiego z 1 IX 1946 r., k. 98.
107 Zob. np. ibidem, 08/3369, VII Okr´g NSZ. „Bartek”. Rozpracowanie kontrolne, t. 1, Pismo za-
st´pcy szefa WUBP w Katowicach do dyrektora III Departamentu MBP z 4 VII 1946 r., k. 115.
108 Ibidem, 04/1665, Raport Henryka Wendrowskiego nr 25 z 22 VIII 1946 r., k. 93. 
109 IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Jana F. Zieliƒskiego z 11 XII
1990 r., k. 4.
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ma∏o wiarygodne wydajà si´ wspomniane ju˝ wczeÊniej zeznania tego kluczowe-
go w ca∏ej sprawie funkcjonariusza UB, ˝e „nie zosta∏ poinformowany o miejscu,
terminie i sposobie likwidacji”110. Podczas ca∏ej akcji we wrzeÊniu 1946 r. „kpt.
Lawina” przebywa∏ g∏ównie w Gliwicach i Zabrzu, organizujàc tam m.in. pobyt
„Bartka” i innych cz∏onków zgrupowania. W tym czasie podejmowa∏ równie˝
próby rozszerzenia kontaktów na krakowskie Êrodowiska konspiracyjne111. Dwa
ró˝ne êród∏a potwierdzajà jednak, ˝e „kpt. Lawina” uczestniczy∏ równie˝ osobi-
Êcie w za∏adunkach. Wed∏ug „Wichury” Wendrowski mia∏ byç obecny podczas
drugiego transportu (czyli prawdopodobnie mi´dzy 10 a 15 wrzeÊnia) i mia∏
wtedy otrzymaç od „Sztubaka”, za jego poÊrednictwem, znacznà sum´ pieni´dzy.
Szczegó∏y dotyczàce tej sprawy pozostajà jednak nieznane112. Z kolei „Emil”,
który od koƒca lipca przebywa∏ z Wendrowskim w Gliwicach, potwierdzi∏, ˝e ra-
zem udawali si´ do „Bartka” trzy lub cztery razy113. Konfrontujàc to z zachowa-
nymi raportami Wendrowskiego, wed∏ug których do dwóch wizyt u „Bartka”
dosz∏o jeszcze w sierpniu, nie mo˝na wykluczyç, ˝e tak˝e we wrzeÊniu funkcjo-
nariusz UB, sam lub razem z „Bartkiem”, przebywa∏ na Podbeskidziu, uczestni-
czàc w organizacji przerzutów. Ju˝ po przeprowadzeniu trzeciego transportu i re-
lacji Bujaka „Bartek” wstrzyma∏ planowany czwarty transport i jednoczeÊnie
wys∏a∏ przebywajàcego u niego w tym czasie „Emila”, aby sprowadzi∏ „kpt. La-
win´” do obozowiska wraz z sumà 200 tys. z∏. Wed∏ug relacji „Emila”, zdener-
wowany „kpt. Lawina” odmówi∏, proponujàc, aby dowódca zgrupowania przy-
s∏a∏ kogoÊ zaufanego „i ta sprawa wyÊwietli si´ na miejscu”. Na obawy „Emila”,
˝e „Bartek” mo˝e go pozbawiç ˝ycia za niewykonanie rozkazu, „kpt. Lawina”
kaza∏ „jechaç, nic si´ nie baç, w razie incydentu […] wziàç pierwszy lepszy pisto-
let i […] »Bartka« zastrzeliç”114.

Wspomniana powy˝ej próba sprowadzenia „kpt. Lawiny” wià˝e si´ z kolej-
nym zasadniczym pytaniem, kiedy „Bartek” zaczà∏ zdawaç sobie spraw´, ˝e pad∏
ofiarà prowokacji. Z pobytu w Gliwicach i Zabrzu, gdzie poddany zosta∏ lecze-
niu chirurgicznemu nogi, powróci∏ pod Baranià Gór´ po prawie dwóch tygo-
dniach od momentu wyjazdu, czyli oko∏o 15 wrzeÊnia, a niewykluczone, ˝e
w tym czasie przynajmniej raz na krótko z Wendrowskim odwiedzi∏ oddzia∏.
Z relacji „Bartka” wynika∏o, ˝e czu∏ si´ w Gliwicach niepewnie, dlatego pod po-
zorem dopilnowania pozosta∏ych transportów oraz zabrania z∏ota, rzekomo
ukrytego w górach, uda∏o mu si´ powróciç pod Baranià Gór´115. Powrót „Bart-
ka” nastàpi∏ prawdopodobnie po przeprowadzeniu dwóch transportów. Bez od-
powiedzi pozostaje pytanie, dlaczego, majàc ju˝ du˝e wàtpliwoÊci w Gliwicach,
nie wstrzyma∏ kolejnego, trzeciego przerzutu? 

Pod koniec wrzeÊnia rozpoczà∏ si´ ostatni etap likwidacji zgrupowania, po-
legajàcy na zatrzymaniu osób nie uczestniczàcych w transportach. „Por. Ko-

110 Ibidem, t. 2, Protokó∏ przes∏uchania Henryka Wendrowskiego z 18 X 1993 r., k. 303–304.
111 Zob. np. AIPN Ka, WSR Ka, 7 (Rd 39/46), Protokó∏ przes∏uchania Stanis∏awa Wojcikiewicza
z 28 X 1946 r., k. 97–98. 
112 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Józefa Ko∏odzieja z 7 XI 1946 r., k. 18.
113 Ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Jana Kwicza∏y z 12 XI 1946 r., k. 51.
114 Ibidem.
115 IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Stanis∏awa W∏ocha z 15 XI
1991 r., k. 80.
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rzeƒ” kilka razy przyjecha∏ samochodem osobowym pod Baranià Gór´, skàd
zabra∏ cz∏onków zgrupowania do przygotowanych przez w∏adze bezpieczeƒ-
stwa mieszkaƒ na terenie Gliwic, Zabrza i Chorzowa. Wywiezieni zostali m.in.
wyznaczony na zast´pc´ „Bartka” Józef Ko∏odziej „Wichura” z ˝onà Emilià
„Milkà” oraz kilka innych osób. Wed∏ug niektórych relacji „por. Korzeƒ”
przeprowadza∏ t´ akcj´ jeszcze w czasie, gdy „Bartek” przebywa∏ w Gliwicach
i Zabrzu116. 

Wi´kszoÊç osób wczeÊniej sprowadzonych przez „kpt. Lawin´” oraz „por. Ko-
rzenia”, g∏ównie do Gliwic i Zabrza, zatrzymano na poczàtku paêdziernika. „Wi-
chura” aresztowany zosta∏ 4 paêdziernika w mieszkaniu w Chorzowie. Uda∏ si´
tam z polecenia „kpt. Lawiny”, który wyda∏ mu rozkaz przygotowania „miesz-
kania dla »Sztubaka«”117. „Emil”, jako jeden z ostatnich, wpad∏ w r´ce funkcjo-
nariuszy WUBP 19 paêdziernika w Zabrzu. Wobec tych wszystkich osób prze-
prowadzono post´powanie w trybie doraênym, które 14 grudnia 1946 r.
zakoƒczy∏o si´ procesem przed WSR w Katowicach na sesji wyjazdowej w B´dzi-
nie. Kar´ Êmierci orzeczono w stosunku do siedmiu osób (szeÊç wyroków wyko-
nano 31 grudnia 1946 r. w Katowicach, w wi´zieniu przy ul. Miko∏owskiej, jed-
na osoba zosta∏a u∏askawiona), w pozosta∏ych przypadkach wymierzono kary
wi´zienia od 10 lat do do˝ywocia118. 

Niewàtpliwie zastanawiajàce jest, ˝e cz´Êç ˝o∏nierzy zgrupowania zosta∏a wy-
wieziona i stracona bez wyroków, natomiast inna, znacznie mniejsza grupa sta-
n´∏a przed sàdem. Byç mo˝e decydujàcy wp∏yw mia∏y tutaj mo˝liwoÊci organiza-
cyjne i techniczne organów bezpieczeƒstwa, którym – jak si´ wydaje – ∏atwiej
by∏o pope∏niç masowe zabójstwo ni˝ dokonaç operacji zatrzymania i osàdzenia
tak du˝ej liczby osób. Mo˝na przypuszczaç, ˝e nawet przy ówczesnej organizacji
i funkcjonowaniu WSR w Katowicach niemo˝liwe by∏o jednorazowe wydanie a˝
tak du˝ej liczby wyroków Êmierci. Eksterminacja, bez jakiegokolwiek post´po-
wania sàdowego, z punktu widzenia w∏adz bezpieczeƒstwa by∏a rozwiàzaniem
szybkim i ostatecznym119.

Transporty, w których zgin´∏a wi´kszoÊç czynnych wówczas cz∏onków zgru-
powania, wyznaczy∏y praktycznie jego kres, choç szczàtkowà dzia∏alnoÊç prowa-
dzi∏o do koƒca 1946 r. Bez wi´kszych strat z ca∏ej akcji wyszed∏ w∏aÊciwie tylko
oddzia∏ pod dowództwem Antoniego Bieguna „Sztubaka”, który zim´ z 1946 na
1947 r. sp´dzi∏ w trzech bunkrach leÊnych na Baraniej Górze120. Jednà z wi´k-
szych operacji wojskowych przeciwko niedobitkom zgrupowania przeprowadzo-
no na podstawie danych agenturalnych w nocy z 2 na 3 grudnia 1946 r. na gó-
rze Klimczok. W wyniku akcji zatrzymano szeÊciu partyzantów oraz dziewi´ciu
∏àczników. Ogó∏em od koƒca listopada do 10 grudnia aresztowano siedemnastu

116 Ibidem. Wed∏ug innych zeznaƒ „»Korzeƒ« by∏ w osobistym kontakcie z »Bartkiem« […] zapew-
nia∏ go, ˝e ca∏a akcja przebiega zgodnie z planem, a nast´pnie po relacji Bujaka uciek∏ i ju˝ wi´cej
si´ nie pokaza∏” (IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t, 1, Zeznanie Tadeusza Przewoênika z 26 III
1991 r., k. 13).
117 AIPN Ka, WSR Ka, 7 (Rd 39/46), t. 1, Protokó∏ przes∏uchania Józefa Ko∏odzieja z 7 XI 1946 r.,
k. 18–19; ibidem, Wyrok WSR Ka z 14 XII 1946 r., k. 156–157. 
118 AIPN Ka, 03/1165, Arkusz streszczenia, k. 9.
119 Zob. P. Piàtek, Informacja o biegu Êledztw..., s. 168–169.
120 M. Korkuç, Zostaƒcie..., s. 593.
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cz∏onków zgrupowania121. „Bartek” wraz z cz´Êcià ocala∏ych podkomendnych
ujawni∏ si´ 11 marca 1947 r. w PUBP w Cieszynie. Likwidacja zgrupowania nie
oznacza∏a bynajmniej ograniczenia czy te˝ zakoƒczenia prowadzonej na szerszà
skal´ kombinacji operacyjnej. Wendrowski jako przedstawiciel „okr´gu NSZ”
w grudniu 1947 r. kilkakrotnie spotka∏ si´ ponownie z ks. Marsza∏kiem, który
pod koniec listopada powróci∏ z Niemiec i przekaza∏ cenne dla w∏adz bezpie-
czeƒstwa informacje122. Podró˝ ksi´dza za granic´ zapoczàtkowa∏a kolejny etap
rozpracowania, do którego w∏àczone zosta∏y Êrodowiska NSZ na Zachodzie123.
Dalsza gra operacyjna odbywa∏a si´ jednak ju˝ w czasie, kiedy na Podbeskidziu
podziemie zbrojne praktycznie zakoƒczy∏o dzia∏alnoÊç. 

* * *
Do tej pory nie uda∏o si´ odnaleêç akt tzw. kontrolnego rozpracowania zgru-

powania „Bartka”, dlatego nie mo˝na jednoznacznie ustaliç faktycznych celów
przedstawionej kombinacji operacyjnej. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy od
samego poczàtku brano pod uwag´ likwidacj´ zgrupowania polegajàcà na zbioro-
wym zabójstwie, czy te˝ organizatorzy i wykonawcy jako likwidacj´ rozumieli uj´-
cie i osàdzenie wszystkich cz∏onków zgrupowania (tak jak to mia∏o miejsce np.
w przypadku procesu Józefa Ko∏odzieja „Wichury” i innych), liczàc si´ z ewentu-
alnymi ofiarami Êmiertelnymi. BezpoÊrednio wià˝e si´ z tym zasadnicze pytanie,
kto wyda∏ rozkaz zamordowania ˝o∏nierzy. Czy by∏o to z góry zaplanowane dzia-
∏anie, czy te˝ decyzj´ podj´to ju˝ w trakcie akcji? Kto by∏ bezpoÊrednim sprawcà
masowego zabójstwa? Wendrowski, do którego zeznaƒ trzeba podejÊç wyjàtkowo
uwa˝nie, a jednoczeÊnie krytycznie, jako prawdopodobnych sprawców, odpowie-
dzialnych za rozkaz zabicia ˝o∏nierzy „Bartka”, poda∏ swych prze∏o˝onych – wi-
ceministra Romkowskiego oraz kierownika Wydzia∏u III Departamentu III MBP
mjr. Âliw´, a szefostwo WUBP w Katowicach uzna∏ za wykonawców ich poleceƒ.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e w przebieg gry operacyjnej bezpoÊrednio zaanga˝owa-
ny by∏ wiceminister, który wyda∏ np. dyspozycje dotyczàce wyjazdu ksi´dza Mar-
sza∏ka na Zachód124. Charakterystyczny jest fakt, i˝ w kwestii odpowiedzialnoÊci
za przeprowadzonà akcj´ Wendrowski nie wskaza∏ na p∏k. Józefa Czaplickiego,
ówczesnego dyrektora Departamentu III MBP, który poleci∏ mu nawiàzanie kon-
taktu ze zgrupowaniem „Bartka”125. Bez wàtpienia Wendrowski niejednokrotnie
kontaktowa∏ si´ z Czaplickim podczas pobytów w Warszawie, studiujàc m.in.
schematy organizacyjne struktur podziemnych126. Nie bez znaczenia jest fakt, ˝e

121 AIPN Ka, 08/3369, VII Okr´g NSZ. „Bartek”. Rozpracowanie kontrolne, t. 1, Raport specjal-
ny o przebiegu operacji przeciwko bandzie „Bartka” na terenie pow. bielskiego z 14 XII 1946 r.,
k. 211–213.
122 J. ˚urek, Marsza∏ek Rudolf, s. 175.
123 Zob. AIPN Ka, 04/1775, t. 5, Plan realizacji opracowaƒ „RR”, k. 3. Rozpracowanie Êrodowisk
NSZ na Zachodzie rozpocz´to pod krypt. „Dziady”.
124 Ibidem, 04/1665, Raport Henryka Wendrowskiego nr 25 z 22 VIII 1946 r., k. 93. 
125 IPN Ka, Akta Êledztwa S 74/01/Zk, t. 2, Protokó∏ przes∏uchania Henryka Wendrowskiego
z 18 X 1993 r., k. 302.
126 AIPN Ka, 04/1665, Raport Henryka Wendrowskiego nr 2 z 13 IV 1946 r., k. 78. Sam Wendrow-
ski mia∏ stwierdziç, ˝e w 1946 r. „jeêdzi∏ g∏ównie do Czaplickiego”. Zob. H. Piecuch, Akcje specjal-
ne..., s. 217.
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zeznania z∏o˝one przez niego w latach dziewi´çdziesiàtych, nie potwierdzajà si´
w konfrontacji ze êród∏ami z roku 1946. Z drugiej jednak strony znane do tej po-
ry êród∏a nie upowa˝niajà do postawienia tezy, i˝ Wendrowski by∏ bezpoÊrednio
odpowiedzialny za masowe zabójstwo ˝o∏nierzy „Bartka”. Niewykluczona jest
wersja, ˝e decyzja o ich zamordowaniu, mog∏a zostaç podj´ta w ostatniej chwili
i by∏a ona sprzeczna z przygotowanym wczeÊniej prawdopodobnie przez Wen-
drowskiego planem aresztowaƒ („Plan likwidacji »B«”)127.

Przedstawiona w niniejszym artykule próba odtworzenia udzia∏u UB w likwi-
dacji zgrupowania „Bartka” mo˝e prowadziç do kilku wniosków. Przede wszyst-
kim bez wàtpienia mamy do czynienia z przypadkiem masowych zabójstw. Ze
wzgl´du na liczb´ ofiar prowokacyjnego przerzutu sprawa ta jest wyjàtkowa
w skali Górnego Âlàska i Podbeskidzia, poniewa˝ od 1945 r. nigdy nie dosz∏o na
tym terenie do jednorazowej eksterminacji tak wielkiej liczby osób zaanga˝owa-
nych w dzia∏alnoÊç antykomunistycznà. Do szerokiego repertuaru metod stoso-
wanych przez w∏adze bezpieczeƒstwa w zwalczaniu podziemia politycznego
i zbrojnego na tym terenie nale˝y dodaç wi´c najbardziej drastycznà – zbiorowe
zabójstwo, dokonane w wyniku kombinacji operacyjnej. Osób odpowiedzialnych
za te dzia∏ania nale˝y szukaç przede wszystkim w MBP, gdzie zapada∏y kluczowe
decyzje, niemniej jednak bezpoÊredni udzia∏ w zabójstwach mia∏ WUBP w Kato-
wicach, którego kierownictwo (lub jego cz´Êç) odpowiada∏o g∏ównie za technicz-
nà stron´ operacji. Jednoznaczne okreÊlenie indywidualnej odpowiedzialnoÊci
poszczególnych funkcjonariuszy UB za przeprowadzonà akcj´ na tym etapie ba-
daƒ, bez poznania nowych êróde∏, wydaje si´ niemo˝liwe. 

Zlikwidowanie najwi´kszego zgrupowania zbrojnego na Podbeskidziu by∏o bez
wàtpienia znacznym osiàgni´ciem aparatu bezpieczeƒstwa. UB bardzo umiej´tnie
wykorzysta∏o informacje, uzyskane ju˝ w 1945 r., ˝e zarówno Komenda G∏ówna
NSZ, jak i dowództwo Okr´gu Âlàskiego NSZ jeszcze przed ich rozbiciem mia∏y
plany przerzutów poszczególnych grup na ziemie zachodnie, a stamtàd za granic´.
Jeszcze w paêdzierniku 1945 r. Jerzy Wojciechowski „Om” na naradzie z „Bart-
kiem” poleci∏ poczyniç przygotowania do przerzutu do Niemiec, na teren amery-
kaƒskiej strefy. Nieudana próba wyjazdu podj´ta zosta∏a na poczàtku lutego
1946 r., kiedy to w Katowicach grupa pod dowództwem „Wichury” bezskutecznie
oczekiwa∏a na transport kolejowy. Wyjazd ten odbywa∏ si´ jednak bez wyraênego
rozkazu „Bartka”, który nie majàc ju˝ bezpoÊredniego kontaktu z „Omem”, nie
dowierza∏ informacjom przekazanym przez ∏àczników i da∏ swoim podkomend-
nym wolny wybór128. W∏adze bezpieczeƒstwa wykorzysta∏y pogarszajàcà si´ od po-
∏owy 1946 r. sytuacj´ militarnà zgrupowania oraz fakt, ˝e „Bartek” pozbawiony
by∏ przez ponad pó∏ roku kontaktu z jakàkolwiek w∏adzà zwierzchnià. Wendrow-
ski, który w czasie tej akcji wykaza∏ si´ bardzo dobrym zmys∏em operacyjnym i by∏
g∏ównym organizatorem akcji przerzutowej, umiej´tnie to wykorzysta∏, s∏usznie
przypuszczajàc, i˝ „Bartek” podporzàdkuje si´ rozkazowi przegrupowania.

Warto zwróciç uwag´ na fakt, ˝e likwidacja zgrupowania nie by∏a jedynym
skutkiem gry operacyjnej, polegajàcej na wprowadzaniu agentury do podziemnych

127 P. Piàtek, Informacja o biegu Êledztw..., s. 169.
128 AIPN Ka, WSR Ka, 7 (Rd 39/46), Protokó∏ przes∏uchania Józefa Ko∏odzieja z 7 XI 1946 r., k. 14.
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organizacji i tworzeniu nowych struktur konspiracyjnych, w pe∏ni kontrolowa-
nych przez UB, jakimi by∏y w 1946 r. „sztab Okr´gu Âlàskiego NSZ” czy te˝
wspomniane ca∏kowicie fikcyjne Âlàskie Si∏y Zbrojne. Ca∏a kombinacja operacyj-
na prowadzona by∏a na znacznie szerszà skal´ i likwidacja grup zbrojnych, w tym
zgrupowania „Bartka”, by∏a zaledwie jednym z celów dzia∏aƒ UB. Wydaje si´
równie˝, ˝e metoda prowokacji w zwalczaniu podziemia politycznego i zbrojne-
go stosowana by∏a na Górnym Âlàsku i Podbeskidziu w latach 1945–1947
w znacznie wi´kszym zakresie, ni˝ mogà na to wskazywaç dotychczasowe wst´p-
ne badania. DoÊwiadczenia zdobyte w czasie likwidacji zgrupowania „Bartka”
UB niewàtpliwie wykorzysta∏ w przeprowadzaniu kolejnych gier operacyjnych.
Henryk Wendrowski, który odegra∏ kluczowà rol´ w likwidacji zgrupowania
„Bartka”, sta∏ si´ w nast´pnych latach jednym z najwa˝niejszych rozgrywajàcych
w opanowaniu przez w∏adze bezpieczeƒstwa krajowych struktur Zrzeszenia
„WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”.
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