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Niedoszła ucieczka 
„Zagończyka”
Szymon Nowak

Uczciwi ubecy, odważne kobiety 
i determinacja, by uciec śmierci.
Niewiele brakowało, by Franciszek 
Jaskulski „Zagończyk” wymknął się 
komunistom z kielec kiego 
więzienia.
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KKoniec października 1946 
roku, późny wieczór. Czter-
dziestojednoletnia nauczy-
cielka Eugenia Prauss usły-

szała w swoim kieleckim mieszkaniu 
głośne pukanie do drzwi. Kiedy otwo-
rzyła, na progu stał młody człowiek 
w mundurze i uśmiechał się rozbraja-
jąco. Jego jasne oczy powinny budzić 
zaufanie, ale komunistyczny uniform 
już niekoniecznie. Prawdziwą grozą 
powiało, kiedy przybysz się przedsta-
wił. Nazywał się Adam Jagiełło i był 
strażnikiem w kieleckim UB. Sprawa, 
z którą przychodził, była niezwykle 
poważna. Przyniósł ze sobą gryps od 
zamkniętego w areszcie Franciszka Ja-
skulskiego „Zagończyka”. Partyzancki 
dowódca prosił o pomoc w uwolnie-
niu go z komunistycznego więzienia.

W ubeckiej pułapce
Porucznik Franciszek Jaskulski „Zagoń-
czyk”, „Zagon” w czasie okupacji niemie-
ckiej działał w Armii Krajowej. I chyba 
tylko za to został aresztowany przez ko-
munistów jesienią 1944 roku. Wyrok 10 
lat więzienia odsiadywał we Wronkach, 
skąd udało mu się uciec. Powrócił na Lu-
belszczyznę i związał się z antykomuni-
styczną konspiracją Mariana Bernaciaka 
„Orlika”. Jako zaufany człowiek dowód-
cy „Zagończyk” dostał rozkaz przejścia 
na lewy brzeg Wisły i stworzenia na no-
wym terenie struktur podziemnych. Wy-
ruszył na początku 1946 roku, mając 
pod sobą około stu żołnierzy. Ale działał 
na tyle prężnie, że wkrótce zgromadził 
ponad tysiąc konspiratorów – należą-
cych do Związku Zbrojnej Konspiracji 
(ZZK) – i stworzył struktury rozloko-
wane w czterech powiatach. Organizo-
wał akcje na posterunki MO, na fabrykę 
prochu w Pionkach, walczył z wojskami 
NKWD, Korpusu Bezpieczeństwa We-
wnętrznego i funkcjonariuszami Urzędu 
Bezpieczeństwa. Podczas jednej z takich 
potyczek pod Skaryszewem zginął płk 
Alfred Wnukowski, dowódca KBW na 
województwo rzeszowskie. Najsłynniej-
szym starciem Jaskulskiego i jego party-
zantów była bitwa z czerwonoarmistami 
pod Zwoleniem 15 czerwca 1946 roku.

Pętla wokół podziemia antykomuni-
stycznego zaciskała się coraz bardziej. 
W lipcu 1946 roku, miesiąc po śmierci 
„Orlika”, ubekom udało się zatrzymać 
„Zagończyka”. Odznaczony w kielec-
kim więzieniu, chyba początkowo wie-
rzył, że uda się znaleźć wyjście z tra-
gicznego położenia. Myślał nawet, że 
odzyska wolność za wydany z więzie-
nia rozkaz ujawnienia się konspiracji 
ZZK. Kiedy pod koniec września 1946 
roku zrozumiał, że to tylko ubecka gra 
i obietnice bez pokrycia, postanowił 
uciec. Podczas jednej z bezsennych 
więziennych nocy zaryzykował i za-
czepił ubeckiego strażnika. Podał mu 
mały zwitek zapisanego papieru i zakli-
nając go na wszelkie świętości, błagał, 
aby wysłał jego gryps do Radomia, do 
Jadwigi Kołodziejskiej.

Z pomocą kobiet
Koniec września był wyjątkowo cie-
pły. Nic więc dziwnego, że na pl. Par-
tyzantów w centrum Kielc kręciło się 
mnóstwo ludzi. Mało kto jednak przy-
stawał przed skromnymi straganami. 
Było gwarno i tłoczno, ale czujne oko 
mogło wyłowić z tłumu kręcącą się 
zdenerwowaną młodą kobietę z bukie-
tem żółtych kwiatów w ręku. Była to 

Jadwiga Kołodziejska, która przybyła 
na umówione spotkanie z Adamem Ja-
giełłą. Kiedy ubecki strażnik wreszcie 
przyszedł, usiedli na ławce i zaczęli po 
cichu rozmawiać. Mężczyzna dyskret-
nie podał kobiecie gryps od Jaskulskiego 
oraz krótko przedstawił sytuację. „Za-
gończyk” spodziewał się kary śmierci 
i dlatego należało działać jak najpilniej. 
Więzienny strażnik nakreślił kobiecie 
ogólny zarys akcji planowanej przez 
„Zagończyka”. Umówili się na spotka-
nie za dwa dni i rozeszli.

28 września Kołodziejska ponownie 
kręciła się po kieleckim rynku. Tym ra-
zem była spokojniejsza. Kiedy usiadła ze 
strażnikiem, dyskretnie przekazała mu 
5 tys. zł, dwie paczki papierosów oraz 
grypsy napisane do „Zagończyka” od 
podkomendnych. Jagiełło podał jej ka-
wałek mydła z odbitym kształtem klu-
cza więziennej bramy i zobowiązał, aby 
kobieta jak najprędzej dorobiła kopię. 
Do ostatniego spotkania doszło 2 paź-
dziernika. Kołodziejska przekazała dwa 
dorobione klucze i wojskowe buty dla 
„Zagończyka”. Jagiełło podał naszkico-
wany przez Jaskulskiego plan ucieczki 
oraz jego gryps do partyzantów. Konspi-
racyjny dowódca dopominał się w nim 
o pistolet maszynowy Sten, dwa krót-

  Fałszywa legitymacja studencka „Zagończyka” wystawiona na nazwisko Jerzego 
Jana Zygiera
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kie pistolety i dwa granaty. Broń miała 
posłużyć do rozpoczęcia akcji wewnątrz 
aresztu i rozbrojenia strażników. Termin 
akcji zaplanowano na noc z 5 na 6 paź-
dziernika. Kolejny ruch miał należeć do 
partyzantów „Zagończyka”.

Gdy wydawało się, że całość jest już 
dopięta na ostatni guzik, nagle wszyst-
ko zaczęło się psuć. Na początku z ope-
racji wycofała się grupa partyzantów 
dowodzona przez Czesława Niedba-
łę „Marka”. „Marek” bardzo chciał 
oswobodzić swojego komendanta, ale 
kiedy spotkał się z Jagiełłą, nabrał po-
ważnych podejrzeń. Dość powiedzieć, 
że po tym jednym spotkaniu zabronił 
swoim ludziom dalszych kontaktów 
ze strażnikiem, przeczuwając ubecką 
prowokację. I właśnie dlatego akcja 
uwolnienia „Zagończyka” zatrzymała 
się w martwym punkcie i stanęła pod 
znakiem zapytania.

Najbardziej rozczarowany był Jaskul-
ski, który nie mógł uwierzyć w brak do-
świadczenia swoich żołnierzy w kon-
spiracyjnej robocie. Nie dość że zbyt 
opornie organizowali operację, to jesz-
cze jakby zapadli się pod ziemię i nie 
było z nimi kontaktu. Takie niewesołe 
wiadomości przekazał mu Adam Jagieł-
ło. Zastanawiając się, co robić dalej, „Za-
gończyk” przypomniał sobie o Jadwi-
dze Hałubek „Fidze”, która siedziała 
w tym samym areszcie kilka cel dalej. 
Wiedział, że należała do AK i po wojnie 
również konspirowała. Postanowił dzia-
łać. Przez strażnika podał „Fidze” gryps 

z prośbą o pomoc. Po godzinie przyszła 
odpowiedź. Na małej karteczce ledwo 
odczytał niewyraźny ślad ołówka: „Eu-
genia Prauss, Kielce, ul. Dąbrowskiej 37. 
Osoba dobrze znana i pewna. Załatwi 
wszystko”. Na drugim skrawku papieru 
„Figa” poprosiła Eugenię Prauss, żeby 
ta uczyniła wszystko, co możliwe, aby 
ułatwić ucieczkę „Zagończyka”.

Wymienione dolary, 
dorobione klucze
Eugenia Prauss od najmłodszych lat była 
związana z harcerstwem. Rok przed wy-
buchem wojny ukończyła szkolenie sani-
tarne PCK. We wrześniu 1939 roku poma-
gała ofi arom niemiec kich bombardowań 
i uciekinierom. Już drugiego dnia wojny 
rozpoczęła pracę sanitariuszki w woj-
skowym szpitalu. Natychmiast wstąpiła 
również do konspiracyjnej Służby Zwy-
cięstwu Polski i rozpoczęła we własnym 
domu tajne nauczanie. Jej mieszkanie 
stało się wkrótce miejscem nie tylko nie-
legalnej nauki, lecz także punktem kon-
taktowym i skrzynką do rozprowadzania 
podziemnej prasy. Po zakończeniu wojny 
z niemieckiej niewoli wrócił mąż Eugenii, 

Stanisław. W Niemczech stracił nogę i te-
raz jako inwalida sam potrzebował opie-
ki. Eugenia ponownie rozpoczęła pracę 
w kieleckich szkołach. Wróciła także do 
działalności harcerskiej.

Dzięki Praussowej sprawa „Zagończy-
ka” ruszyła z miejsca, w akcję zostały 
wtajemniczone kolejne osoby. Kielecka 
nauczycielka dobrze znała „Figę” i wie-
działa, kim jest „Zagończyk”. Zaufała 
ubeckiemu strażnikowi, gdy ten już od 
siebie dodał, że należy zorganizować 
dużą sumę pieniędzy. Trudna akcja wy-
magała dużych nakładów, również fi nan-
sowych. Przez znajomą Prauss pozyska-
ła 100 dol., bezzwłocznie wymieniła je 
na bazarze i przekazała 50 tys. zł Jagiel-
le, który ciągle dopominał się o broń 
potrzebną do przeprowadzenia akcji.

Później znów zaczęło zgrzytać. Raptem 
urwał się kontakt z Jagiełłą, a przybyli 
do Kielc partyzanci „Zagończyka” (jego 
brat Ignacy i Jan Stepanoff „Orbis”) nie 
mogli zastać Praussowej w domu. Wte-
dy „Zagończyk” zaryzykował ponownie. 
Zaczepił innego strażnika – Henryka Koł-
tuńskiego. Kiedy dowiedział się od niego, 
że Jagiełłę zatrzymano, poprosił o pomoc. 

  Karta więzienna 
aresztowanej 
Eugenii Prauss
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Chciał w ostatniej chwili ostrzec osoby 
zaangażowane w jego ucieczkę. Do końca 
nie wiadomo, czy zatrudniony w UB Koł-
tuński w ogóle nie planował zawiadomić 
konspiratorów o niebezpieczeństwie, czy 
po prostu nie zdążył.

Pierwszy wpadł Jagiełło. W jego ku-
ferku znaleziono dwa dorobione klucze 
do bramy aresztu oraz 24,5 tys. zł. Po 
nim aresztowania nastąpiły lawinowo. 
Po Praussową ubowcy przyszli 19 listo-
pada i znaleźli w jej mieszkaniu prze-
kazane z aresztu grypsy. Tego samego 
dnia UB zatrzymał drugiego strażnika, 
a 5 grudnia – Jadwigę Kołodziejską, 
Jana Stepanoffa oraz Jadwigę Wierzbi-
cką i Zofi ę Janiszewską, zaangażowane 
w pozyskanie dolarów.

Śmierć i amnestia
Cały misternie przygotowywany plan 
ucieczki „Zagończyka” legł w gruzach. 
Chyba w obawie przed akcją z zewnątrz 
lub ponowieniem próby ucieczki, ko-
mendanta ZZK szybko osądzono i skaza-
no na karę śmierci. Komuniści spieszyli 
się i rozstrzelali Franciszka Jaskulskie-
go 19 lutego 1947 roku, trzy dni przed 
uchwaleniem ustawy o amnestii.

14 kwietnia 1947 roku przed Wojsko-
wym Sądem Rejonowym w Kielcach 
stanęło osiem osób oskarżonych o udział 
w spisku mającym na celu uwolnienie 

„Zagończyka”. Sądzono dwóch ube-
ckich strażników – Jagiełłę i Kołtuńskie-
go. Oprócz nich na ławie zasiadło pięć 
kobiet (Eugenia Prauss, Jadwiga Hałubek, 
Jadwiga Kołodziejska, Jadwiga Wierz-
bicka i Zofi a Janiszewska) oraz Jan Ste-
panoff „Orbis”. Dowodami w sprawie, 
oprócz zarekwirowanych przy Jagielle 
kluczy i pieniędzy, były grypsy znalezio-
ne w mieszkaniu Eugenii Prauss.

Tę ostatnią oskarżono o to, że 
„w zamiarze ułatwienia ucieczki aresz-
towanemu »Zagończykowi« weszła 
w porozumienie z wartownikiem WUBP 
w Kielcach, Jagiełło Adamem, któremu 

w dniu 31 października 1946 r. podała 
50 tys. zł, tytułem nagrody za ułatwie-
nie ucieczki”.

Ogłoszone następnego dnia przez sąd 
wyroki mogły zadziwiać opinię publicz-
ną i samych oskarżonych swą łagodnoś-
cią. Być może komunistyczny werdykt 
był wyjątkowo łaskawy, ponieważ głów-
ny winowajca „Zagończyk” już nie żył. 
A może na całą sprawę duży wpływ 
miała świeżo uchwalona ustawa amne-
styjna? Jedynym surowo skazanym był 
Jagiełło, któremu zasądzono pięć lat wię-
zienia (odsiedział cały wyrok).

Uniewinniono Wierzbicką i Janiszew-
ską. Drugiego strażnika skazano na trzy 
lata więzienia, Kołodziejską – na dwa 
lata, wyroki jednego roku więzienia do-
stali Prauss, „Figa” i „Orbis”, ale wszy-
scy zostali uwolnieni na mocy amnestii.

Życie po „Zagończyku”
Po zakończeniu sprawy „Zagończyka” 
i ogłoszeniu amnestii mogło się zdawać, 
że Prauss ma już spokój. Że może zająć 
się pracą w szkole i opieką nad mężem. 
Niestety, przez kolejne lata komunistycz-
ne służby systematycznie interesowały 
się skromną kielecką nauczycielką. We 
wrześniu 1954 roku jeszcze raz została 
aresztowana, tym razem w związku ze 
śledztwem w sprawie innego żołnierza 
AK, Kazimierza Załęskiego „Bończy”. 
Po kilku przesłuchaniach została zwol-
niona i wróciła do pracy jako nauczy-
cielka i w harcerstwie. Potem jednak, za 
przynależność do AK i kontakty z „ban-
dytami”, została w harcerstwie odsu-
nięta na margines. Dopiero na początku 
lat osiemdziesiątych, w czasie solidar-
nościowej odwilży, ponownie zaczęła 
współpracować z Komendą Chorągwi. 
Niestety, w tym czasie stan zdrowia nie 
pozwalał jej już na udział w aktywnoś-
ciach harcerskich. W 1981 roku została 
mianowana harcmistrzynią, a dwa lata 
później otrzymała Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski. Zmarła 21 li-
stopada 1987 roku i została pochowa-
na na Cmentarzu Starym w Kielcach.

Szymon Nowak – historyk, autor m.in. książki 
Oddziały wyklętych (2014) oraz dwóch tomów 
Dziewczyny wyklęte (2015 i 2016)
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