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Jarosław Durka
Myszków

Patriotyzm czy zdrada? Spory wokół postaw
Polaków w Polsce Ludowej

Współczesność powoduje, że mamy niemal na co dzięń zdętzęnię z histo-
rią, Powiedzenie ,,osądzi historia" dzieje się często na naszych oczach. Odkry-
wanie kolejnych kart ,,niechcianej historii" Polski Ludowej powoduje polemiki,
staje się argumentem w sporze politycznyffi, & często tez jest powodem proce-

sów sądołvych. Mimo tego, ze odpowiedź na pytanie: ,,czy współpraca z apa,
ratem bezpieczeństwa mogła być wyrazem patriotyzmu?", btzmi jednoznacznie:

,,taka postawa była naganna", to jednak nie brakuje zdań, będących usprawied-
liwieniem takiego postgpowania.

Sytuacja była ekstremalna, a zachowanie lronoru wymagało niemałego boha-
terstwa - ttzeba było poświęcić karierę zawodow1, & w okresie stalinizmu czę-
sto kosztowało życie. Skomplikowane realia podpowiadaĘ różne rozwiązania.
Część niezłomnych, walczących do końca w imię ideałów, zginęła. Inni wojen-
ni bohaterowie tracili blask, a chęć przettwania w nowym systemie powodo-
wńa, że stawali się częścią Polski Ludowej, budowali nowy system, albo tez
byli skazani na Ęcie w nieakceptowanych przez siebie realiach. Dziś niejedno-

krotnie trudno pojąć takie zachowania młodemu pokoleniu Polaków, które rrie

stawiane przed koniecznością tragicznych wyborów, rozumuje często według
prostych zestawień _ z jednej strony zdrada, a z drugiej patriotyzm.- 

Iakżę rcżne bywaĘ zyciorysy Polaków po II wojnie światowej, takŻe łch,
ktorych biografia do stycznia 1945 r. mówiła o ich niekwestionowanym boha-

terstwie. PrŻeśledźmy losy czterech polskich paĘzantów, którzy w okresie

okupacji niemieckiej wa\czyli ,,ramię w ramię".
Pierwsry z nich to Mieczysław Filipczak ,,Mietek" (1912-1984) urodził się

w Przybynowie. IJkończył 7 klas szkoĘ powszechnej. Do 1927 r. wychowy-
wał się w gospodarstwie wiejskim swoich rodzicow, a poźniej podjął pracę
w fabryce papieru ,,Natalin" w Masłońskiem. W 1932 r. został powołany do

słuzby wojskowej w 6 pułku piechoty w Samborze. Pózniej wrocił do pracy
w fabryce i rozpoczął się okres jego działalności politycznej, kiedy to wspoł-
tworzał struktury Stronnictwa Ludowego w dawnym powiecię zawierciańskim,
oraz organizował grupę Związku Młodzięży Wiejskiej ,,Wici". Kiedy wybuchła
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II wojna światowa walczył w kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli
w Janowie Lubelskim, ale uciekł z niej po trzech miesiącach. W końcu trafi
do ,,lasu", gdzie utworzył placówkę Strazy Chłopskiej (wiosną I94I r. organi-
zację przemianowano na Bataliony Chłopskie) I rozpoczął szkolenie partyzan-
tów. Do pierwszych akcji pod wodzą ,,Mietka" doszło w 1942 r. Poniewaz
Bataliony Chłopskie w ramach akcji scaleniowej weszĘ w skład Armii Krajo-
wej (ostatecznie na rozkaz generała Tadeusza Komorowskiego ,,Bora" z 2 YII
1944 r.), to mnożyĘ się wspólne akcje, przeprowadzanę z innymi grupami
partyzanckimi w okolicy. Na przykład, na początku września 1944 f., w czasię
pacyfikacji wsi Bystrzanowice, Sokole Pole, Teodorów, Konstantynów, Skrajni-
ca i Bolesławów, walkę z Niemcami stoczyĘ połączone siły oddziałow BCh
,,Mietka", AK Stanisława Wencla ,,Twardego" i AK leruego Kurpińskiego
,,Ponurego". Kilka dni później grupa ,,Mietka" udzieliła pomocy walczącym
niedaleko Złotego Potoku oddziałom AK ,,Twardego" i Henryka Szopińskiego
,,Łosia"l.

Kiedy w sĘczniu 1945 r. na naszę tereny wkroczyła Armia Czerwona, od-
dziń BCh ,,Mietka" rozwiązał się. W dokumentach funkcjonuje data 7 sĘcz-
nia, jako dzięń zwolnienia Filipczaka z oddziału, 12 kwietnia natomiast został
awansowany na porucznika. Zaraz po wkroczeniu Armii Czerwonej otrzymał
upowazrienie do organizowania gminnych i powiatowych rad narodowych w gmi-
nach: Zarki, Niegowa, Myszków i Pińcryca, wystawione 22 I |945 r. w Lub-
linie przez Pełnomocnika Rządu Tymczasowego do spraw Reformy Rolnej Sta-
nisława Bienka. ParĘzanct ,,Mietka" wstgpowali w szeregi Milicji Obywatel-
skiej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznęgo i Urzędu Bezpieczeństwa. Byli
chgtnie przyjmowani, bo jeszcze przed wojną prowadzili dzińa\ność lewicową
w strukturach Stronnictwa Ludowego i Związku MłodzieĘ Wiejskiej ,,Wici".
Walczyli więc najpierw z przedzierającymi się niedobitkami wojsk niemiec-
kich, a później z powstałymi oddziałami poakowskimi, które nie zaakceptowa-

Ę władzy sowieckiej. Na ziemiach polskich rozgorzała bratobójcza walka, któ-
rej historia oddała rację dawnym żołntęrzom Armii Krajowej2.

Mieczysław Filipczak zaopatrzony w pismo polecające Górnośląskiego Ko-
mitetu Wojewódzkiego PPR, wystawione w Częstochowie 19 III 1945 r. przez
kapitana Hanysza i mówiące o jego współpracy z Armią Ludową, udał się do
UB w Katowicach, gdzie w maju rozpoczął sfuzbę. Po kilku miesiącach został
przeniesiony do Grodkowa, gdzie został kierownikiem sekcji. Pewnie nie w smak
mu było walczyc z dawnymi towarzyszami broni, bo w swojej pracy nie wy-
kazywał się akĘwnością. Nadzorujący Filipczaka, podporucznik E. Grotkiewicz

l Rclacja zbiorowa Stanisława Wencla ,,Twardego", Mieczysława Filipczaka ,,Mietka" i Władysława
Strzelczyka ,,Wiernego" (maszynopis - kopia w zbiorach autora); Z. Gnądzielski, K. Marczyk, Powsta-
nie, działalność i walka zbrojna Batalionów Chłopskich w lątach 1940-1945 na terenach województwa
częstochowskiego (zarys problemu), Częstochowa 1983, s. 12, 13, 23,69,70,71,73,76,78, 80, 8l;
Związek Kornbatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więmiów Politycznych w Myszkowie, ZŁota
Ksigga ZBoWiD w Myszkowie, cz. l (rpkopis).

2 Instytut Pamipci Narodowej w Katowicach (dalej: IPN Ka), sygn. 0l90/2l9, Akta osobowe - Mieczy-
sław Filipczak,
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I7 I 1946 r. wydał następujący raport: ,,Sekcja WB w Grodkowie (podlegająca
Filipczakowi) jest fikcją. Pracy z siebie żadnej nie daje. Agentury nie posiada.

Raporty i sprawo zdania to zwykła lipa"3. W efekcie w lutym został zwolniony
z UB (oficjalnie na własną prośbg i zę względu na stan zdrowia). PoŹniej
jeszcze został aresztowany przęz UB w Zawierciu, ale dość szybko go uwol-
niono. Po 1956 r. otworzył sklepik w Przybynowie. Przybyli do niego funkcjo-
nariusze Sfuzby Bezpteczeństwa, żeby namówić go do współpracy, ale odmó-
wił. W związku z tym nałozono na niego kary finansowe i w krotkim czasie
Filipczak musiał sklep zlikwidowac. IJdń się zresztą na skargę do I sekretarza
PZPR w Myszkowie, ktory wystarał mu się o umorzenie nałozonych podat-

ków. Później Mieczysław Filipczak rozpoczął pracę w straży przemysłowej
myszkowskiego ,,Mystalu", ?ż do momentu, gdy za sprawą miejscowego fun-
kcjonariusza SB (,,zeby mu tu powstania nie zroblł") został przeniesiony do
zakładu w Poraju. Zawał serca uniemozliwił mu dalszą praca. Przęszedł na
rentę. Zmarł w L984 r.a

Prryjacielem Mie crysława Filipczak a był Stanisław Wencel ,,Świder" ,,Twar-
dy" ,,Sybętia" ,,Zatoka" ,,Mierzeja" (1913-1967), ktory urodził się w Ust-Kucie
na Syberii. Był synem pochodzącego z Zawiercia zęsłańca syberyjskiego, dzia-
łacza Polskiej Pańii Socjalistycmej €PS), Stanisława Wencla (seniorĄ (1880-1945)

i Jozefy z domu Franiasz. W 1923 r. całą rodziną powrocili do Zawiercla,
a młody Stanisław zaangażował się w prace Organizacji MłodzieĘ Towarzystwa

Uniwersytetu Robofiriczego (OM TUR) I rozpocz$ tutorzenie Robotntczych Gro-
mad Czerwonego Harcerstwa, w ktorych reprezentował nurt wyraŹnie anty-

komunistycmly.Kampanig wrześniową L939 r. odbył słuząc w 11 pułku piecho-

ty z Tarnowskich Gór. Trafił do sowieckiego obozu w Równem i w ramach

wymiany jeńcow zostŃ wydany Niemcom. Podczas transportu zbiegł. Wrocił
do Zawiętcia, gdzie w grudniu wstąpił do konspiracji i szybko z łącmtka o pseu-

donimie ,,Świder" awansow ał na dowódca oddziału bojowego PPS-WRN (Wol-
ność, Równość, Niepodległość).

W lutym 1943 r. zę względu na aresztowania Stanisław Wencel musiał
uciekac z Zaw,iętcia do Sosnowca. Gestapo ogłosiło nagrodg 5 000 maręk za
wskazanie miejsca jego pobytu. W maju 1943 r. grupa podporucznika ,,Twar-
dego" weszła w struktury AK (23 dywizja piechoty). Oddział miał zadanie li-
kwidowania agentów (wykonano ok. 80 wyrokow), przerzutów prasy, konfiska-
ty pieniędzy, rczbrajania. W lutym 1944 r. ugrupowanie ,,Twardego", jako
1kompania Oddziału Rozpoznawczego 23 Dywizji Piechoty AK Okręgu
Sląskiego, stało się oddziałem leśnym. Terenem działania paĘzantów ,,Twar-
dego" 1tuły się lasy w okolicach Częstochowys. Czgsto współpracował
tam z Batalionami Chłopskimi. W maju 1944 r. połączone siły oddziałów
S. Wencla, BCh Stanisława Snitki ,,Sowy" ,,Zawiszy" (dowodzony przęz Ste-

Tamże, k, t2, Raport Kierownika PUBP z l'] I 1947 r.

Rclacja ustna Władysława Strzelczyka ,,Wierncgo" z 18 IV 2005 r.

Archiwum Państwowe w Częstochowie, Inspektorat AK w Czgstochowie, sygn.25, k. ll, Rozkaz
Ka/Gra L. 2'12l20ll4.

3

4
5
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fana Milewskiego ,,Nadziejg"), BCh Mieczysława Filipczaka ,,Mietka", BCh
Kazimierza Pałki ,,Mściciela", urządziĘ między Moskorzowem a Damianami
zasadzkę na transport wigźniów, aresztowanych członków BCh z Rokitna.
Scisła współpraca między ,,Mietkiem" a ,,Twardym" zaowocowńa w nastę-
pnych miesiącach kilkoma wspólnymi akcjami. Najważniejsza wśród nich wy-
daje się, stoczona w lipcu pod dowództwem Jozefa Sygieta ,,Iana", kilkugo-
dzinna bitwa w Szczekocinach z garnizonem niemieckim. Chociaż akcja za-
kończyła się niepowodzeniem, to ukazała siłę polskich oddziałów leśnych na
tym terenie.

Na początku września |944 r., w czasie niemieckiej pacyfikacji wsi By-
strzanowice, Sokole Pole, Teodorów, Konstantynów, Skrajnica i Bolesławów,
oddział ,,Twardego", wspólnie z BCh ,,Mietka" i AK Jerzego Kurpińskiego
,,Ponurego", stoczył wspólną walkę z Niemcami. Uczestniczył w tzw. drugiej
koncentracji AK w lasach włoszczowskich i brał udziń w rozbiciu kompanii
wartowniczej na lotnisku w Nagłowicach. Po powrocie w lasy złotopotoc-
kie, 7 XI 1944 r. por. ,,Twardy" dowodził udaną akcją na Juliana Schuberta
,,Krwawego Julka", który był zastępcą komendanta hitlerowskiej zandarmerii
w Zarkach i sĘnął zę swojej okrutnej postawy względem ludności polskiej.
Zlikwidowano go na szosie między Janowem a Zarkami, za tę akcję ,,Twardy"
otrzymał Krzyż Virtuti Militari V kl6.

W dniu 17 I 1945 r. Stanisław Wencel wszedł w kontakt z Armią Czerwo-
ną i złożył broń7. Kilka dni później zainteresował się nim Powiatowy |Jrząd
Bezpieczeństwa Publicmego w Zawierciu. 3 II 1945 r. przesłuchano go w spra-
wie likwidacji skoczków sowieckich fiego oddział faktycznie zlikwidował jed-
nego żołnierza, podejrzanego o współpracę z Niemcami). W przesłuchaniu
wzięli udział sowieccy oficerowie. ,,Twardy" szybko zorientował sig, że grozi
mu aresztowanie, a nawet wywózka, i zaczął. się ukrywać. Wrocił do lasu,
gdzie w kwietniu 1945 r. utworzył oddział składający sig z 8-I4 osób. W ma-
ju jego ludzie dokonali napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej w Mrzy-
głodzie. ,,Twardy" był tez podejrzany o wspófudział w zabiciu zawierciańskie-
go funkcjonariusza UB Kazimięrza Machury. Działał na obszarzę: Koziegłów-
ki, Pińczyce, Poręba, Siewieru, Tarnowskie Góry i Lubliniec. Utrzymywał kon-
takt z grupą Władysława Musialika ,,Bolesława", podle gającą Jęrzemu Kurpiń-
skiemu ,,Ponuremu". Do dawnych kolegów, którzy tęraz zaczęIi udzielać sig
w zyciu politycznym u boku Polskiej Partii Robotniczej, wysyłał listy z po-

6 Złota Księga ZBoWiD w Myszkowie...; J. Abramski, Zawiercie. Studium monograficzne, Zawiercie
1994, s. 4'l, l28, l'77, l78, l84; W, Borzobohaty,,,Jodła". Okręs Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939-
1945, Warszawa l988, s.374; B. Hillebrandt, Partyzantka na Kielecczyźnie I939-1945, Warszawa l970,
s. 382-383; Monografia Zawiercia, pod red. Z. Iagodzińskiego, Zauticrcie 2003, s. 643-644; J. Niekrasz,
Z dziejów AK na Sląsku, Warszawa 1985, s. 14I-146, 181-183, 266,27l; Polska Partia SocjalisĘczna
w latach wojny i okupacji 1939-1945, Warszawa 1994-1995, t. l, s. 64,65,89,436,554,555, 576,
577, 588, 589, 616, 'l43,748, Ja9; t,2, s.9l, 106, l09, l15, l16,320-328, 335-353, 455-517, 55l;
Aneks, s. l0; Z. Walter-Janke, Slqsk jako teren partyzancl,ci Armii Krajowej, Warszawa l986, s. 59, 60,
63-67,69,86-93, 102-107; Tenze; W Armii Krajowej na Slqsku, Katowice 1986, s. 72-77,79, l03, lll,
130-144, l49, l59, 164, l76-178,275-278,280-28l; Zawiercie. Zarys rozwoju powiatu i miasta, oprac.
M. Grabania, Katowice 1969, s, l50.

7 J. Kantyka, Oddziął parĘzancki ,,Twardego", Katowice 1986, s. 6-7, 16,30-98, 109-124, 138-163,
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grózkami. W lipcu dowiędział sig, ze UB aresztowało mu matkę. Wtedy, po
pertraktacjach, postanowił ujawnic sig w Katowicach. Został jednak aresztowa-
ny i przebywał w wigzieniu na ul. Mikołowskiej do 6 X 1945 r.8

Po uwolnieniu przewodniczył Komisji Likwidacyjnej AK w Zawierciu. Do
maja 1946 t. sprawował funkcję II sekretarza PPS w Będzinie, a ludzi z tzw.

,,drugiej konspiracji" unikał. W proteście przed dominacją PPR, popierał wy-
stępujące tam nastroje strajkowe (III 1946). Poźniej podejmował dorywcze pra-
ce na terenie Myszkowa, by w końcu wyjechać do Radomta, gdzie został kie-
rownikiem Społdzielni ,,Społem". W marcu 1947 r. Wencel został I sekreta-
rzem Komitetu Powiatowego PPS w Zawierciu. Był zdeklarowanym wrogiem
łączenta się z PPR, jawnym przeciwnikiem reformy rolnej i likwidacji mająt-
kow ziemskich. Krytykował UB i PPR za dyktatorstwo i słuzalczość wobec
ZSRR. W konsekwencji, jeszcze przed zjednoczeniem w PZPR, w marcu 1948 r.

Wencel ukacił zajmowane stanowisko i w pńdziemiku zostń wykluczony z PPS.
W maju 1948 r. znalazł pracę w Sląskiej Społdzielni Spozywców w Katowi-
cach jako inspektor handlowy, gdzie pracował do grudnia. Od stycznia 1949 r.

do lutego 1950 r. pracował w Robotniczej Spółdzielni Spozywców ,,Naprzód"
w Ogrodzieńcu na stanowisku kierownika handlowego. We wrześniu 1950 r.

zatrudniono go w Budowlanym Przedsiębiorstwie Powiatowym w Zawterctu,
ale już miesiąc później został zaftzymany i postawiony przed sądem za czyny
z maja 1945 r. Aresztowanie to odbyło sig w ramach tzw. akcji ,,K", mającej
na celu represjonowanie byĘch żoŁnierry AK. Sam Wencel był od dfuzszęgo
już czasu bacznie obserwowany przęz UB z racji pełnionej funkcji w PPS,
a w 1949 r. prowadzono przeciwko niemu sprawę o krypt. ,,Zdradliwy". Po
aresztowaniu, początkowo skazano go na 7 lat więzienia, ale 6 VI 1951 r.
Najwyzszy Sąd Wojskowy w Warszawie sprawę umorzył. Wyjątek uczyniono
mając na uwadze obowiąnĄącą amnestię oraz prośbg byłego premiera Tymcza-
sowego Rządu Jedności Narodowej (1945-1947) i ministra administracji publi-
cznej (1947 -1949) Edwarda Osobki-Morawskiego, ktory w latach 1944-1947
był przewodniczącym Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS. Wencel był
przecież aktywistą PPS jeszczę sprzęd wojny i nadal, mimo wyrzucenia z par-
tii, posiadał silne kontakty z dawnymi działaczami.

Po wyjściu z więzienia Wencel przez pewien czas pracował w Za\<ładach

Urządzeń Mechanicznych w Porębie, w charakterzę pracownika umysłowe-

80, a później, do marca 1953 r., pracował jeszcze w Budowlanym Przedsię-
biorstwie Powiatowym w Zawterciu, a poźniej jako technik budowlany w Przed-
sigbiorstwie Budownictwa Miejskiego w Czgstochowie. Na początku 1953 r.

został zatrzymany ptzez częstochowską Komendę Powiatową Milicji Obywatel-
skiej za kradziez drewna, cementu i gwoździ. Najprawdopodobni ej cńa sprawa
była od początku ,,ustawiona" ptzęz UB i sfuzyła tylko i wyłącznie zaszan-
tazowaniu byłego działacza PPS-u i pozyskaniu go do wspoĘracy przęz V De-

8 C. Gurtman ,,Mocny", Armią Krajowa - w Częstochowie i w okolicy - walczy, Czgstochowa 1996, s. 69,
l 0ó- l 07.
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partament Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zajmujący się kontrolą or-
ganizacji wyznaniowych, politycznych i społecznych. Jak wiemy, była to
standardowa praktyka bezpieki. W kazdym razie do zadnego procesu w spra-
wie rzekomej kradzieży nie doszło, a Wencel od lutego byŁ już współpracow-
nikiem UB. Początkowo informował o swoich kontaktach z przeszłości w ra-
mach dziaŁalności w GL-WRN i AK. Dziellł się wiedzą na temat struktur AK
na Sląsku i w obwodzie częstochowskim. Informował o dzińalności PPS i Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego (m.in. sporządził charakterystyki postaci). Otrzy-
mał zadanie rozpracowania przebywających na emigracji działaczy PPS WRN.
W 1955 r. zmienił też pracę, został kierownikiem budowy w Przedsiębiorstwie
Budownictwa Miejskiego w Myszkowie.

W 1955 r. wyjechał do Republiki Federalnej Niemiec oraz Francji. Został
tam wysłany przez wspomniany już V Departament MBP. Na Zachodzie We-
ncel spotkał sig z wybitnymi przedstawicielami PPS WRN na emigracji: Zyg-
muntem Zarembą, Adamem Ciołkoszem i Franciszkiem Białasem. Przękazywał
jakieś informacje doĘczące syfuacji w kraju, uczestniczył w organizowanych
na jego częśc spotkaniach. Nie wiadomo, Qzy pobyt Wencta w RFN i we
Francji wpŁynął w jakiś sposób na życie poliĘczne emigracyjnego PPS-u.
Pewire jest jednak, że trafi na okres bardzo gotący, kiedy miały miejsce tarcta
między działaczami na tle stosunku do kraju. Z zapisu funkcjonariusza SB
wynika jednak, ze WencęI zadania nie wykonał fiakiekolwiek było) i powrócił
do kraju w marcu 1956 r. Dzisiaj trudno powiedzieó, na czym konkretnie po-
Iegała i czy była to jedyna misja byłego parĘzanta. Nad Wenclem, agentem
o pseudonimie ,,Zatoka", kontrolę ptzejął Wydział V Departamentu I Minister-
stwa Spraw Wewngtrznych w Warszawie.

Stanisław Wencel, po powrocie do kraju, był inicjatorem powstawania kół
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W 1957 r. został inspektorem
w Wydziale InwesĘcji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (PPRN) w Mysz-
kowie. W 1958 r. decyzją mjra Morawskiego zastępcy Komendanta Sfuzby
Bezpieczeństwa KW MO Katowice wyeliminowano go z czynnej sieci agen-
tów ze względu na jego ,,wywrotową działalność" przęz cńy czas głosił
hasła antysowieckie i antykomunistyczne, prowadził ,,wodzirejstwo" w ZBo-
WiD i przejawiał wrogi stosunek do byłej Armii Ludowej. Jednocześnie po-
wierzono go Wydziałowi III Służby Bezpieczeństwa w Katowicach i założono
sprawę ewidencyjno-obserwacyjną, a od 1960 r. poddano obserwacji operacyj-
nej. Oznaczało to, żę zostń otoczony przez siatkę agentów, gdyż mogł stano-

wić zagrożente ,,na wypadek wybuchu wojny". Jednocześnie obserwowało go
kilku tajnych współpracowników SB, nosili pseudonimy ,,Wrona", ,,MaĘ",
,,Knlk", ,,Kamień", ,,Rak". Na terenie Myszkowskich Zakładow Metalurgicz-
nych ,,Światowit" dziŃał, takżę donoszący na Wencla, agent ,,Lot II". Fakt
niewykonania zadania na Zachodzie i usunięcie z czynnej sieci agentów, możę
świadczyć, że Stanisław Wencel, zwerbowany przez UB pod przymusem i drogą



PatrioĘzm czy zdrada? Spory wokół postaw Poląków w Polsce Ludowej ż35

szantabJ, bronił się przed wspóĘracą. Był tez obserwowany przez bezpiekę aż
do 1966 t., czy\i niemal do końca życiag.

NiewąĘliwie niezłomną postawę zachowŃ Ięrry Jan Kurpński ,Ązja",,,Cedro"
,,Jur" ,,Ponury" ,,Rafaf' (1918-1955). Urodził się w Częstochowie, był synem Feli-
ksa i Zofi z d. Jastzębskiej. Wychowywał się w rodzinie TLanych ogrodników.
Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Został wzięĘ do niewoli, skąd dwrrkrot-
nie uciekał. Po udanej ucieczce z oflagu znienił nazwisko i pracował w leśniczów-
ce Kręciwilk niedaleko OlsĄna k. Częstochowy. WsĘpił do Zwlązkl Walki Zbroj-
nej, a po utworzeniu AK kontynuował walkę w jego sfrrrkturach. W konspiracji
dzińńa też jego matka Zofta, którą 8 IX 1942 r. aresźowano wtaz z inspektorem
częstochowskim, pŃ. Stanisławem Mireckim,,BuĘmem"l0.

Poniewaz ppor. J. Kurpiński był w Częstochowie ,,spalony", został skiero-
wany do Inspektorafu Nowy Sącz, gdzie miał zadanię odbudować zniszczoną
przez Gestapo siatkę konspiracyjną AK. Miał trudne zadanie do zrealizowania,
gdyż w strukturze Obwodu, który miał odbudowac, była siatka agentów Gesta-
po, ktorzy kontrolowali sytuację. Kurpiński wykonał jednak powierzoną mu
misję w oparciu o istnięjącą siatkę konspiracyjną Polskiego Związku Wolności.
Swoją działalność prowadził do VI 1943, kiedy to otoczony agentami i zagro-
żony aresztowaniem musiał uchodzić z powrotem do Częstochowyll.

Na terenie Obwodu Częstochowa stworzył oddział partyzancki i działał pod
pseudonimem ,,Ponury". Jego grupa liczyła od 30 do 50 ludzi i operowała
głównie na terenie Generalnego Gubematorstwa w lasach złotopotockich, w pobli-
zu granicy z Rzeszą. Oddział ,,Ponurego" w ciągu 1944 r, zlikwidował w Bla-
chowni 11 gestapowców. Jedna z bardziej znanych j.go akcji miała miejsce
w Myszkowie, na terenie bezpośrednio włączonym do Rzeszy. 10 Vn 1,944 od-
dział,,Ponurego" zaatakował oboz Sonderdienstu (niemiecką szkołę przysposo-
bienia wojskowego). Był to odwet za akty terroru, jakie stosowano w tamtym
czasię w całej okolicy, a zwłaszcza za pacyfikacj ę Mrzygłodu, podczas której
zabito 6 paĘzantów. Akcja ,,Myszków" zakończyła sig z wojskowego punktu
widzenia powodzeniem. Partyzanci całkowicie zaskoczyli młodych hitlerowców
podczas porannego apelu. Spośrod 32 żołnięrzy z oddziału ,,Ponurego" rannych
było tylko 3, zabito 20 Niemców, wielu raniono. W odwecie jednak Niemcy roz-
strzelali jadących do pracy robotników, & miejscowości groziła pacyfikacja|2.

IPN Ka, sygn. 021838, Akta operacyjne - Wencel Stanisław, t. 1-4; 032135, WUSW Katowice - Wy-
dział III - Materiały dotyczące działań endeków, t. l; Relacja ustna Władysława Strzelczyka ,,Wierne-
go" z 18 IV 2005 r.; Relacja zbiorowa Stanisława Wcncla ,,Twardego", Mieczysława Filipczaka ,,Miet-
ka" i Władysława Strzelczyka ,,Wierncgo" (maszynopis - kopia w zbiorach autora).
A.K, Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej I939-1944, Warszawa l987, t. 2, s. l31-132
(biogram Stanisława Mireckiego).
G. Mazur, W. Rojek, M. Zgórniak, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu na obszarze Inspekto-
ratu ZWZ-AK Nowy Sqcz 1939-1945, Kraków 1998, s. l45, l'l3, 184.
W, BorzobohaĘ, ,Jodła". Okręg Rądomsko-Kielecki ZI|Z-AK 1939-1945, Warszawa 1988, s. 46, 116, 265,
268,2'l1,304, 315-316,452, 448; T. Dubicki, Działąlnaść lrspektoratu Częstochowskiego ZWZ-AK w świetle
mąterialów archiwalnych tegoż inspehoratu |w:] Armia Krajowa OIłręg Radomsko-Kielecki, Materiały z se-
sji naukowej, pod red, A. Massalskiego i S. Meduckicgo, Kielce 1999, s. 891, Działania zbrojne i kon-
spiracja na ziemi częstochowskiej w lalach 1939-1947, zcbr. i oprac. W. Zaleski ,,.Ąlbert", Częstochowa
1998, s. 15-17,22-27,35-45,5l, @,67-69,'13,74,78,84-8'1,92-114, l20, 12l, 126; Z, Zielińsk,l, OrĘ
ziemi częstochowskiej, Częstochowa 1999, s. 3-3'1,4648, 61-72,76,94-98, l07, ll0, ll3-115, l43.

l0

ll
12



ż36 Jarosław Durka

W październiku 2 baon 27 pp rozwiązano, a w tęrenie pozostał jedynie
następca Kurpińskiego, ppor. Stanisław Bączyński ,,Bas". ,,Ponury" został skie-
rowany do pracy konspiracyjnej w Czgstochowie. Miasto to miało teraz szczę-
gólne znaczęnie, ponieważ po upadku Powstania Warszawskiego przeniosło się
tutaj naczelne dowództwo AK.

Po wejściu Armii Czerwonej nastąplĘ aresztowania żołnierzy AK. ,,Ponury"
wydał rozkaz powtórnego wstąpienia do podziemia (miało to miejsce w marcu
lub kwietrriu 1945 r.). Tym razem budowano struktury organizacji ,,Nie", a Kur-
piński używający w nowej konspiracji też pseudonimu ,,,Azja", tworzyŁ j.j
zbrojne ramig w postaci oddziałów leśnych i pełnił funkcję ich komendanta.
Oprocz własnej grupy podporządkowaĘ mu sig jeszcze dwie inne: Władysława
Musialika ,,Bolesława", tęraz ,,Zelisławskiego" i N.N. ,,Beliny". W ramach
,Nie" zorganizowń Obwód Zawiercie i został jego inspektorem. Chroniony
przez doskonale uzbrojoną drużynę, regularnie dokonywał inspekcji oddziafu
,,Bolesława". To grupa z tego oddziafu, wywodząca sig z dawnego częstocho-
wskiego ,,Kedywu", dowodzona przęz ppor. Czesława Gurtmana ,,Mocnego",
19 V 1945 r. wykonała wyrok na por. UB, niegdyś agencie gestapo w Czę-
stochowie, Zdzisławie Dusiku (w skład grupy wchodzilt jeszcze: Marian Mi-
chalczyk ,,Tukan", Jan Ciekot ,,Orzeł";tl. Zgodnie z rozkazem gen. Władysła-
wa Andersa, organizacja,,Nie" została rozwlązana, a w maju jej miejsce zajęła
Delegatura Sił Zbrojnych|a.

W okresie swojej dzińalności w 1945 r. oddziaĘ podległe ,,Ponuremu" li-
kwidowały funkcjonariuszy UB i szczegóInie aktywnych dzińaczy PPR. Ocze-
kiwano na wybuch wojny amerykańsko-radzieckiej, co jednak nie nastąpiło.
W sierpniu tego roku ,,Ponury" polecił żołnięrzom ujawnić się i zdac broń.
Sam ujawnił sig w Warszawie. We wrześniu uzgodnił z oficerem WBW, żę
broń zostanie złożona w umówionym miejscu, a członkowie oddziałow ujawnią
sig w Częstochowie. Decyzja ta miaŁa związek z wejściem w życie, uchwaloną
2 VIII ptzez KRN, amnestią otaz wydaną ptzęz aresztowanego Komendanta
Obszaru Centralnego DSZ płk. Jana Mazurkiewicza ,,Radosława" ,,Deklaracją
Sił Zbrojnych AK o wyjściu z konspiracji" i faktem rczwiązania DSZ. Kur-
piński, ktory swoim ujawnieniem się w Warszawie zwroctł na siebie uwagę
płk. Jana Mazurkiewicza, pracował w Komisji Likwidacyjnej AK Obszaru
Centralnego w Częstochowie. 13 XII 1945 r. powstał, działający przy Komisji
Likwidacyjnej, Komitet Niesienia Pomocy członkom b. AK. Kurpiński został

13 C, Gurtman ,,Mocny", Armia Krajowa - w Częstochowie i w okolicy - walczy, Wspomnienia, Często-
chowa 1996, s. 38,67-68,91,93, l02, l12, l42, 156-157.

14 A.W. Gała, 50 lat niepodległościowych działań zbrojnych ną ziemi częstochowskiej 1906-1956. Szkice i do-
kunlenĘ, Czgstochowa 1999, t. l, s.l3, 17, t. 2, s, l47i Tęnżc, Niepodległościowe podziemie zbrojne
Częstochowy i okolic l944-1956. Olcruchy historii, Częstochowa 1993, s. 48; J. Kantyka, A, Konieczny,
Dzień wczorajszy, Katowice 1969, s. 37, l52, l54, l90; M. Kotarski, W'ybrane problemy dziąłalności
aparatu bezpieczeństwa i porzqdku publicznego w lątach 1945-1948 w Częstochowskiem, ,,Rocznik Mu-
zeum Okręgowego w Częstochowie", Historia, z. 2, Częstochowa 1989, s. 80-99; J. Stachnik, Z dziejów
konspiracji antykomunisĘcznej w Częstochowie (1945-1956), ,,Rocznik Muzeum Okrggowego w Często-
chowie", z.6, Częstochowa 1993, s. 183-192;; T. Walichnowski, U źródeł walk z podzienliem reakcyj-
nym w Polsce, Warszawa 1987, s, l34.
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powołany na przewodnlczącęgo sekcji pomocy dla uwięzionych członków
b. AK. ,,Ponury" przez caŁy czas, aż do ponownego aresztowania płk. Iana
Mazurkiewicza ,,Radosława" w 1949 r., jeżdzIł do Warszawy i utrzymywŃ z nim
kontakt. 11 I 1950 r. częstochowskie UB zaczęło sig nim bardziej interesować

- wezwano go na przesłuchanie. Od lata 1950 r.) aby uniknąć aresztowania,
ukrywał się. W Wydziale III WUBP w Katowicach prowadzono przeciw nie-
mu agencyjne rozpracowanie pod krypt. ,,Klucz III". Ukrywający sip Kurpiński
przebywał u leśniczego Adamczyka w Wielkopolsce, a także na Sląsku (*i-
dziano go w okolicach Wrocławia). W maju 1955 r. zgłosił się dobrowolnie do

WUdSBP w Warszawie. Tam zostń jednak aresźowany i znalazł się w warsza-
wskim więzieniu UBP na Mokotowie. l7 V Naczelnik Wydz. III WUdSBP
w Katowicach mjr Jan Gajek informował Kierownika MUdSBP w Warszawie, że
nie posiada ,"rnateriałów kompromitujących, które kwalifikowaĘby się do zastoso-

wania środka zapobiegawczego przeciwko Kurpińskiemu Jeuemu"ls. W 1955 r.,

w niejasnych okolicznościach, ,,Ponurego" zamordowano w więzieniu. Rodzinie
wydano zniekształcone zwłoki, które pochowano w grobie rodzinnym na
cmęntarzu Powązkowskim w Warszawiel6, Za działalność w czasach okupacji
hitlerowskiej otrzymał Krzyż Walecznych (1943), Krzyż Virtuti Militari V kl.

09++1tl .

Niewątpliwie tragiczne były losy czwartego juz dowodcy paĘzanckiego -
Edwarda Kozłowskiego ,,Leona" ,,Kreta" ,,Nowaka" (ur. 1907), który urodził
się w Tułunie na Syberii. Był syn zesłańca syberyjskiego Władysława i Hele-
ny z Sawickich. W 1923 r. powrocił do kraju z całą rodziną. 6 lat później
został powołany do odbycia obowiązkowej słuzby wojskowej, początkowo w Szko-
le Podchorążych w Berezie Kartuskiej, a później w 74 pp w Lublińcu. Pra-
wdopodobnie w 1933 r. rozpocz$ studia na Politechnice Lwowskiej, a w 1935 r.

przerwał je i rozpoczął studia w Paryżu. W 1938 r. uzyskał tytuł inzyniera.
Rok poźniej pracował w Instytucie Spraw Społecznych w Warszawie. Po wy-
buchu wojny, od października 1939 r. działaŁ w konspiracji. Współorgantzował
w Częstochowie Szare Szeregi. Jest szczególnie dobrze wspominany przęz
swoich ówczesnych wychowanków. Dzięki Szarym Szeregom utrzymywał ści-
sły kontakt z oddzińem lerzego Kurpińskiego ,,Ponurego", ktory szkolił mło-
dzież w terenie. Kozłowski przyjmował rożne odpowiedzialne stanowiska w Ar-

l5 IPN Katowicc:.00l44l452, Teczka pcrsonalna; 93?12!, WUSW Katowic.e - Wydz. III - M.atcriał 9o.ry-
cącc Okrpgu Śląstiego AK, d.l: 03ll474, WUSW Katowice - Sprawa śledcza - Gurtnan Czcsław i in.;

ot4lgto, Akta operaĆyjnc dot. Kozłowski Edward; 032122, Akta administracyjne WUSW Katowice *

Wydz. III - Marcriał}-dot. b. członków ,,Dowództwa Lotnictwa" KG AK z terenu Czpstochowy, t. 2:

032123, Akta administracyjnc WUSW Katowicc - Wydz. III - Matcriały dot. b. członków AK z terenu

Czgstochowy, t. 2-3; OtŻtZS, Akta administracyjne W,USY Katowice - _Wydz. III - ]VlatcriaĘ do_t.

ońpgu Śląskiego AK; 032185, WUSW Katowice - Wydz. III - MatcńaĘ dot. osób poszukirvanych, t,. 3.

Arciiwum-Irrstytutu Pamięci Narodowcj w Warszawie (dalcj: IPN Warszawa), Komisja Likwidacyjna
b. AK. Obszar Ccntralny, sygn. 66/88, Arkusz Ewidcncyjny, karta nr 1570,

16 T. Swat, ,,...Przed Bogiem i historiq". Księga o/iąr konrunisĘcznego reżinlu w Polsce ląt 1944-1956.
Mązowsze, Warszawa 2003, s. 235-236.

l7 IPN Warszawa, Komisja Likwidacyjna b. AK. Obszar Ccntralny, sygn, 66188, Arkusz Ewidcncyjny, kar-
ta nr 1570.
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mii Krajowej w Częstochowie - był odpowiedzlalny za dywersję, od 1944 r.

za zrzuty.
Po zakończeniu wojny został przewodniczącym Komisji Likwidacyjnej AK

w Częstochowie. Od marca 1945 r. był w organtzacji w 
_ ,,Nie" inspektorem

Okrggu Czgstochowa. Podjął pracę w Gnaszyńskiej Manufakturze w Gnaszy-
nie, i poźniej, w 1949 r. przeprowadził się do Katowic, gdzie otworzył war-

sztat impregnacji płocien i papieru. W dniu 20 X 1950 r. został aresztowany,
a nastppnie- uwigziony w Katowicach. Tam, uciekając się prawdopodobnie do

szantań, zwerbowano go do pracy na rzęaz UB, celem wykorzystania jego

kontaktów do tozpracowania dawnych członków AK. W swoich zeznantach
i doniesieniach szeroko opisywał swoją działalność z okresu okupacji hitlero-
wskiej i czasy do października 1950 r. Jednak na temat miejsc ukrywania się

kolegów z czasów konspiracj t mt\czał, co Qzynlło z niego mało wartoŚciowego
informatora. Juz w 1952 r. oficer prowadzący Kozłowskiego (teraz informatora
o pseudonimie ,,Nowak") odnotowywał, że podaje on jedynie stare materiaĘ,
nie chce donosić na kolegow i kiedy przysłano mu podstawionego człowieka
przęz UB, ostrzegł go aby więcej nie przychodził. W związktl z tym okreŚlo-
no go jako wroga i postanowiono szpiegować oraz nałożyc na warsztat, które-
go był wspóhvłaścicielem, kary finansowe. Rodzinę spotkĄ nieszczęścia w po-

staci np. nie zdania przez córkg egzaminu maturalnego. W 1953 r. Kozłowski
ostatecŻnie odmowił współpracy, plsząc w tej sprawie i udając się osobiście
do Ministerstwa Bęzpieczeństwa Publicznęgo, co poskutkowało wyeliminowa-
niem go z sieci agenturalnejl8.

PrzĆdstawione tutaj postacie prezentują cztery spośród wielu różnych 4,
ciorysów ludzi tamtej epoki. Są to postawy: od niezłomnego bohaterstwa oku-
pionego śmiercią, jak w przypadku Jerzego Kurpińskiego, przęz rożnte umoty-

wowane przypadki bycia informatorem Urzędu Bezpieczeństwa, jak u Stanisła-
wa WęnCta i Edwarda Kozłowskiego, aż po pracę w UB, jak u Mieczysława
Filipczaka. Wszystkie te postaci, mimo załamań, zachowaĘ poczucie lojalnoŚci
*ob.. dawnyctr towarzyszy broni. W kazdym ptzypadku ostateczne odmowie-
nie działalności na rzeQz aparatu bezpieczeństwa pociągało za sobą przykre
konsekwencje. Czy można jednak wszystkie cztery postawy okreŚlió mianem

bohaterskich? Osąd moralny bgdzie różny w zaLeżności od przekonań. Niewąt-
pliwie wyroznia sig postać Kurpińskiego, a\e cry była to jedyna mozliwa dro-
ga? W ktorym miejscu kończy się patriotyzm a zaczyna zdrada - na to pyta-

nie dziś nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi.

18 IPN Katowice: 00l/80, Teczka pcrsonalna - Edward Kozłowski,
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Na zdjpciach Mieczysław Filipczak (zdjęc|ę z czasów wojny zę zbioru Władysława
Strzelczyka,,Wiernego")

Jerzy Kurpiński (zdjęcie zkstążki: Z. Zię-
liński, Orły Ziemi Częstochowskiej, Czę-
stochowa 1999)

Edward Kozłowski (zdjpcie w zbiorach
IPN Katowice, sygn. 014/8 I0,k, 29)
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Stanisław Wencel w 1944 r, Zdjęcie zostało
udostępnione przez Związek Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Wigzniów
Politycznych w Myszkowie. Autor fotografii:
Jan Bozek z Myszkowa. Ta sama znajduje sip
także w: wyrnienionej Monografii Zawięrcia,
ksiązce Z. Janke-Waltera, W Armii Krajowej
na Slqsku (Katowice 1986), ksiązce J. Kanry-
V,t, Oddział partyzancki ,,Twardego " (Katowi-
ce 1986) oraz w pracy Monografia Zawiercią
(Zawiercie 2003)

Stanisław Wencęl w latach powojen-
nych (zdjęcie w zbiorach IPN Katowi-
ce, sygn. 021838, t. 1, k. 12)


