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Motto:
„Ty myślisz może, że wiek złoty
Bez walk, sam, przyjdzie do ludzkości
A gdzież?...powiodą pierw te cnoty,
Od których cofa strach śmieszności”
(C.K.Norwid)

Sprawy wielkie, by takimi mogły się stać i takimi pozostać w dziejach,
potrzebują wysiłku, wymagają ofiar, często naznaczone są krzyżami.
Był taki czas, czas wojennej zawieruchy, gdy niemieccy faszyści podyktowali
twarde warunki naszemu narodowi: albo totalne zniewolenie, albo zgon! Wybór musiał
być tylko jeden – walka! A jeśli tak, to trzeba było prowadzić ją według narzuconych
brutalnych metod, w których nie było miejsca na litość, nie było miejsca na sumienie!
Pokolenie młodzieży harcerskiej czy powstańczej wychowane w duchu służby dla
Ojczyzny nie wahało się ani chwili i prosto ze szkolnej czy studenckiej rzeczywistości
wpadło w piekło hitlerowskiej machiny śmierci, nie mając jeszcze świadomości, iż ta,
po raz kolejny w dziejach, zakwestionowała prawo każdego człowieka do życia.
I tak zaczęła się „legenda, koszmar i pieśń” o tych, co zeszli do konspiracji. Na
ziemi rybnickiej już w październiku 1939 roku zaczęły działać pierwsze tego typu
ugrupowania jak Polska Organizacja Powstańcza (POP), założona przez Stanisława
Wolnego, ps. „Baranek” czy sięgająca tu Organizacja Orła Białego (OOB) kpt. Jana
Jackowskiego, ps. „Jacek”. Później dołączyły kolejne: Polska Tajna Organizacja
Powstańcza, Polska Tajna Organizacja Niepodległościowa czy „Ku Wolności”. Akcję
scalającą rozpoczęła Tajna Śląska Chorągiew Harcerzy, kiedy to jej komendant,
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harcmistrz Józef Pukowiec, ps. „Chmura” podporządkował spontaniczną konspirację
harcerską oraz przede wszystkim POP Józefowi Korolowi, komendantowi Okręgu
Śląskiego SZP, poprzedniczki ZWZ, a potem AK. W ten sposób rybnicka konspiracja
weszła w skład Polskiego Państwa Podziemnego, wypełniając przydzielone zadania
i rozkazy oraz zapisując dramatyczne swoje losy aż po rok 1947!
Bibliografia, dotycząca działania, walk, wzlotów i porażek Rybnickiego
Inspektoratu ZWZ/AK jest dość obszerna, ale przecież daleka od jednoznacznych
ustaleń, a to ze względu na zagubioną bądź zniszczoną dokumentację, bądź pokryte do
dnia dzisiejszego tajemnicą działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
Szczęśliwe zatem odkrycie przez pracowników Katowickiego Oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej kilku teczek nieujawnionych dotychczas dokumentów, pozwoliło
na uzupełnienie wiedzy o pracach i ludziach Inspektoratu.
„Choć wielki jest czasu przedział” od tamtych dni, to zaprezentowane na sesji
popularnonaukowej w dniu 22 kwietnia 2004 roku, zorganizowanej wspólnie przez
Miasto Rybnik oraz Oddział IPN w Katowicach, tematy referatów znalazły żywe
zainteresowanie wśród słuchaczy, a poprzez niniejszą publikację stały się trwałym
wkładem do poznania dziejów Rybnickiego Inspektoratu. Pracownikom Oddziału IPN
w Katowicach składamy serdeczne podziękowanie i liczymy na dalszą współpracę.
Jerzy Frelich,
z-ca Prezydenta Miasta Rybnika
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Wstęp
Z wielu względów rybnicka konspiracja w czasie wojny i po wojnie zasługuje na
uwagę. Inspektorat rybnicki ZWZ/AK stanowił silny ośrodek konspiracji na Górnym
Śląsku, który pierwsze poważne straty poniósł dopiero na początku 1944 r. Spośród
pięciu inspektoratów stanowiących Okręg Śląski AK pozostał więc najdłużej
zakonspirowaną strukturą. Dotyczyło to również okresu powojennego, gdyż
inspektorat rybnicki był jedynym, który we wrześniu 1945 r. nie ujawnił się wbrew
sugestiom komendanta Zygmunta Jankego (ps. „Walter”). Do wiosny 1947 r.
w konspiracji pozostał też rybnicki inspektor Paweł Cierpioł (ps. „Makopol”), którego
los po ujawnieniu, najprawdopodobniej tragiczny, nadal pozostaje niewyjaśniony.
Należy pamiętać, że poza żołnierzami podziemia działającymi na ziemi rybnickiej
(inspektorat rybnicki należał do najliczniejszych), ważną rolę w konspiracji odegrali
pochodzący z tych terenów Dominik Ździebło (ur. w Jastrzębiu, dowodził
największym na południu Zgrupowaniem AK „Żelbet” obejmującym m.in. Kraków)
oraz Gerard Woźnica, ps. „Hardy” (ur. w Jankowicach rybnickich, dowodził
największym oddziałem partyzanckim Okręgu Śląskiego AK). Także po wojnie na
ziemi rybnickiej działała najsilniejsza konspiracja w całym województwie śląskim. Jak
czytamy w akcie oskarżenia byłych członków AK „Teren powiatu rybnickiego do
obecnej chwili [tj. grudnia 1948 r. – przyp. AD] nie przestał być siedliskiem
nielegalnych organizacji i zbrojnych band, działających na szkodę Odrodzonej,
1
Demokratycznej Polski Ludowej” .
Badania nad dziejami Armii Krajowej na ziemi rybnickiej nabrały w ostatnim
czasie nowego rozmachu. Stało się to przede wszystkim dzięki odnalezieniu części
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archiwum rybnickiego inspektoratu w zbiorach archiwum Instytutu Pamięci
Narodowej w Katowicach, kwerendą innych materiałów tam zgromadzonych,
a wytworzonych przez Urzędy Bezpieczeństwa, a także w związku ze śledztwem w
sprawie zabójstwa rybnickiego inspektora AK Pawła Cierpioła. Paradoksem pozostaje
fakt, że władze bezpieczeństwa, dokumentując dla celów operacyjnych i śledczych
działalność żołnierzy podziemia (w czasie wojny i po wojnie) stworzyły interesujący
materiał źródłowy, który pozwala poszerzyć naszą wiedzę o tych wydarzeniach. Przez
długie lata nie mógł stać się obiektem badań historycznych, a władze, które
przedstawiały AK-owców jako bandytów, starały się wyprzeć ze świadomości
następnych pokoleń pamięć o tych niewygodnych konspiratorach. Nowa baza
źródłowa powoduje, że monografię autorstwa Mieczysława Brzosta można w wielu
miejscach uszczegółowić, w innych zweryfikować, a niektóre fragmenty wręcz
2
napisać na nowo . Dotyczy to szczególnie działalności struktur konspiracyjnych
w okresie powojennym.
Zaprezentowaniu najnowszych ustaleń badawczych służyła sesja popularnonaukowa, która odbyła się 22 kwietnia 2004 r. w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Rybniku. Organizatorami sesji, zatytułowanej „Armia
Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi rybnickiej 1942–1947”, byli: Biuro
Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Urząd
Miasta Rybnika, Muzeum w Rybniku oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rybniku. Celem sesji było przedstawienie rybnickiego inspektoratu Armii Krajowej
oraz działalności podziemia antykomunistycznego w powiecie rybnickim przede
wszystkim w świetle materiałów zgromadzonych w archiwum Instytutu Pamięci
Narodowej. Publikacja niniejsza stanowi pokłosie wspominanej sesji, a artykuły w niej
zawarte są mniej lub bardziej przeredagowanymi wystąpieniami prelegentów3.
Losy mieszkańców ziemi rybnickiej w okresie okupacji hitlerowskiej
i w pierwszych latach po zakończeniu wojny przedstawił kierownik Działu Historii
i Kultury Regionu Muzeum w Rybniku dr Bogdan Kloch. Wykorzystał niezbadane
dotąd materiały ze zdeponowanego w muzeum rybnickim archiwum Związku
Bojowników o Wolność i Demokrację. Następne teksty są autorstwa przedstawicieli
trzech pionów IPN: naukowo-edukacyjnego, archiwalnego oraz śledczego. Tomasz
Miler (Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach) w swoim referacie
przedstawił sylwetki inspektorów rybnickiego AK na podstawie materiałów
odnalezionych w archiwum IPN w Katowicach. Omówił najnowsze ustalenia
dotyczące działalności Władysława Kuboszka i Pawła Cierpioła oraz przedstawił
sylwetkę nieznanego dotychczas inspektora rybnickiego AK, Jana Spyry. Zagadnienie
działalności struktur inspektoratu rybnickiego w latach 1945–1947 zreferował Adam
Dziuba (Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN
w Katowicach). Zarysował on dzieje organizacji Pawła Cierpioła po zakończeniu
II wojny światowej oraz dalsze losy żołnierzy inspektoratu. Z kolei prokurator Tomasz
Rojek (naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu IPN we Wrocławiu) przedstawił przebieg i dotychczasowe ustalenia
śledztwa w sprawie zabójstwa inspektora Pawła Cierpioła i Antoniego Staiera. Ostatni
artykuł autorstwa Adama Dziuby przedstawia zasób odnalezionego archiwum
rybnickiego inspektoratu AK (tzw. „archiwum »Makopola«”).
Publikację zamyka aneks, w którym zamieszczono kilka dokumentów
z archiwum rybnickiego inspektoratu AK. Pierwszy z nich to zaszyfrowany wykaz
żołnierzy inspektoratu (prawdopodobnie kompanii Strumień). Kolejne dwa
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dokumenty to: raport sytuacyjny z terenu podinspektoratu Cieszyn i Zaolzie oraz
wykaz żołnierzy rybnickiego inspektoratu AK do odznaczeń pośmiertnych.
Zaprezentowano również jedyny zachowany numer czasopisma (z września 1945 r.)
o wyjątkowej nazwie – „Wesoły Zeflik i urzędnik Czesław się spotkali”, który miał być
dwutygodnikiem propagandowym rybnickiej konspiracji. W zamyśle autora (był nim
Paweł Cierpioł) wydawane we własnym zakresie pismo miało przedstawiać „wszelkie
zakulisowe wydarzenia urzędowe na terenie Śląska”. W aneksie znajdziemy także
ważny dokument z 19 października 1945 r., zawierający stanowisko inspektora Pawła
Cierpioła (podpisanego pseudonimem „Rokowski”) wobec akcji ujawnieniowej Armii
Krajowej na Śląsku w związku z amnestią. Zaprezentowano również fałszywą
legitymację „Makopola” jako nauczyciela w Marklowicach (na nazwisko Paweł
Rduch), fałszywy Ausweis „Makopola” oraz pieczęcie legalizacyjne używane przez
konspirację rybnicką. Aneks zamyka fragment arkusza ewidencyjnego członka
ZBoWiD-u wypełniony przez Franciszka Kożdonia.
Prezentowane artykuły starają się uzupełnić naszą dotychczasową wiedzę
o działalności Armii Krajowej na ziemi rybnickiej, a być może staną się impulsem do
podjęcia dalszych badań nad tym zagadnieniem.
Adam Dziurok

***

1

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach (AIPN Ka), WUSW Katowice, sygn. IPN Ka
03/775, Akta śledcze Franciszka Żymełki i in., t. 1, Akt oskarżenia przeciwko Franciszkowi Żymełce,
Andrzejowi Zotyce, Władysławowi Nowickiemu, Antoniemu Basztoniowi i Józefowi Cieśli, 24 XII 1948.
2
Mieczysław Brzost we wstępie swojej książki pisał m.in. „Trudność [napisania monografii Rybnickiego
Inspektoratu Armii Krajowej] polega także na tym, że archiwa Inspektoratu bądź to zostały zniszczone,
bądź dotychczas nie uprzystępnione do badań”. Autor wykorzystał w pracy głównie relacje uczestników
konspiracji rybnickiej, M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 7–8.
3
Z uwagi na to, że problem podziemia poakowskiego na ziemi rybnickiej był dotąd bardzo słabo znany,
zdecydowano o umieszczeniu obszerniejszego artykułu Adama Dziuby poświęconego tej tematyce. Bazę
źródłową stanowiły niezbadane dotąd przez historyków zasoby archiwum IPN.
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Wykaz skrótów
AIPN Ka
AK
AL
APKat
DP
DSZ
GL
GO
IPN Ka
KBW
KG
KP
KW
KWP
MO
NKWD

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
Armia Krajowa
Armia Ludowa
Archiwum Państwowe w Katowicach
Dywizja Piechoty
Delegatura Sił Zbrojnych
Gwardia Ludowa
Grupa Operacyjna
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Komenda Główna
Komenda Powiatowa
Komenda Wojewódzka
Konspiracyjne Wojsko Polskie
Milicja Obywatelska
Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł (Ludowy Komisariat Spraw
Wewnętrznych)
NOW
Narodowa Organizacja Wojskowa
NSZ
Narodowe Siły Zbrojne
NZW
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
OBEP
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
OBUiAD Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
OOB
Organizacja Orła Białego
OSP
Ochotnicza Straż Pożarna
PGOAK Południowa Grupa Operacyjna Armii Krajowej
POP
Polska Organizacja Powstańcza
POW
Polska Organizacja Wojskowa
PPR
Polska Partia Robotnicza
PPS
Polska Partia Socjalistyczna
PTOP
Polska Tajna Organizacja Powstańcza
PUBP
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
SD
Stronnictwo Demokratyczne
SG
Samodzielna Grupa
SL
Stronnictwo Ludowe
SOS
Samoobrona i Ochrona Społeczeństwa
SP
Stronnictwo Pracy
SZP
Służba Zwycięstwu Polski
ŚSZ
Śląskie Siły Zbrojne
TOW
Tajna Organizacja Wojskowa
TRJN
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
UB
Urząd Bezpieczeństwa
WiN
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”
WOP
Wojska Ochrony Pogranicza
WP
Wojsko Polskie
WSOP
Wojskowa Służba Ochrony Powstania
WSR
Wojskowy Sąd Rejonowy
WSS
Wojskowy Sąd Specjalny
WUBP
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
WUSW Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
ZBoWiD Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
ZWM
Związek Walki Młodych
ZWZ
Związek Walki Zbrojnej
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Bogdan Kloch

Mieszkańcy ziemi rybnickiej w czasie II wojny
światowej i w pierwszych latach powojennych w świetle
materiałów ZBoWiD-u znajdujących się w zbiorach
Muzeum w Rybniku
Temat niniejszego opracowania sugeruje nasze zainteresowanie całokształtem
wydarzeń na terenie tzw. ziemi rybnickiej, niemniej źródło z którego czerpiemy nasze
informacje w sposób decydujący odciska swe piętno na zawartości merytorycznej pracy. W latach powojennych masową organizacją grup kombatanckich stał się od 1949 r.
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Żywą działalność organizacja
1
przejawiała w Rybniku, gdzie miała siedzibę swojego oddziału . Po trwającej pół
wieku działalności pozostał materialny ślad w postaci nagromadzonej dokumentacji
2
działalności rybnickiego ZBoWiD-u . Zawiera niezwykle cenny, a niejednokrotnie
unikatowy materiał. W zasobie odnajdujemy zagadnienia dotyczące całokształtu
funkcjonowania organizacji w Rybniku począwszy od 1949 r. Tematyka obejmuje
m. in.: sprawy personalne, finansowe, organizacyjne, kwestie współpracy z różnorodnymi instytucjami, sądów koleżeńskich czy opieki nad podopiecznymi rybnickiego
Oddziału ZBoWiD-u3. Materiał ten dotychczas nie stanowił celu poważniejszych,
a tym bardziej kompleksowych badań4.
W dokumentacji osobowej odnajdujemy sporo deklaracji zawierających życiorysy, obejmujących zarówno okres przedwojenny, jak i czasy II wojny światowej oraz
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okres powojenny. Zawartość akt osobowych jest dla nas priorytetowa, a konstrukcja
niniejszego opracowania jest oparta głównie na treści tych zapisków.
W materiałach ZBoWiD-u znajdują się życiorysy mieszkańców powiatu
wywodzących się głównie ze środowisk chłopskich oraz robotniczych. Tylko
nielicznych zaliczyć można do inteligencji. Ogromną większość członków ZBoWiD-u
5
we wczesnym okresie funkcjonowania stanowili powstańcy śląscy . Po zakończeniu
wojny w różnym zakresie włączali się w życie gospodarcze, społeczne oraz polityczne
regionu. Bardzo wielu spośród nich żyło jako anonimowi obywatele, często w złej
sytuacji materialnej, będącej niejednokrotnie efektem wojny.
Losy ludzkie, zawarte w zapiskach akt osobowych, składają się na ówczesny
obraz życia mieszkańców ziemi rybnickiej. Piszący wspomnienia wiele informacji
odnoszą do różnorodnych uciążliwości czasów wojny (represje władz niemieckich
wobec Polaków) i spraw związanych z życiem zawodowym. Dla badań nad ruchem
oporu pewną wartość mogą przedstawiać zapiski dotyczące polskich organizacji
podziemnych. Również ciekawie przedstawiają się informacje dotyczące schyłku
wojny i pierwszych dni po jej zakończeniu. Pojawiają się zapiski o roli jaką mieszkańcy
regionu odegrali w nowej powojennej rzeczywistości.
W dokumentach osób starających się o przyjęcie do organizacji ZBoWiD lub
weryfikowanych przez organizację, odnajdujemy informacje o prezentowanej w czasie
wojny postawie patriotycznej, z uwzględnieniem posiadanej grupy niemieckiej listy
narodowej (volkslisty). Osoby zaliczane do najniższej grupy volkslisty w swych
życiorysach zaznaczały, że uzyskując możliwość zatrudnienia traciły 15 % zarobku
jako niepewne narodowościowo. Alojzy Kula wspominał, że bez grupy volkslisty tracił
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15 % zarobku . Podobny los był udziałem Franciszka Wieczorka, pracownika kolei,
który posiadał trzecią grupę volkslisty7. Niejednokrotnie patriotyczna przeszłość lub
uznanie za niepewnego pod względem narodowościowym powodowało przenoszenie
na niższe stanowiska, np. z administracji do prac fizycznych. Doświadczył tego
wspomniany Alojzy Kula, który ze stanowiska pracownika umysłowego został
przesunięty na stanowisko robotnicze. Na powierzchni podrybnickiej kopalni
8
zajmował się konserwacją wozów kopalnianych . Za propolską postawę represyjne
działania dotknęły górnika Ryszarda Szymurę, który pozbawiony został uprawnień
górnika strzałowego. Zakazano mu także pracy w akordzie, co wiązało się z mniejszymi
9
zarobkami .
Dotkliwszą formą represji były zwolnienia z pracy i wysyłka na roboty
przymusowe. Dotknęło to wielu spośród powstańców śląskich, którzy wspominali, iż
z dawnej pracy, jako Polacy byli zwalniani. Ciężkiego losu doświadczył Józef Piontek –
za udział w trzecim powstaniu śląskim został w 1939 r. pozbawiony majątku oraz
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zwolniony z Huty „Silesia”, a następnie wywieziony na roboty do Niemiec . Z kolei
Paweł Kolenda, pracujący jako pielęgniarz w Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku,
jako Polak stracił pracę w 1939 r. Po pewnym czasie zatrudniony został jako cieśla
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w firmie budowlanej Rosoła i Trunkhardta, z potrąceniem 15 % zarobku . Józef Beck,
przed wojną sanitariusz w uzdrowisku (zapewne w Jastrzębiu Zdroju), w czasie wojny
został wysłany na roboty przymusowe do podgliwickich zakładów zbrojeniowych
w Łabędach12. Robót przymusowych nie uniknął także Leon Duda, były powstaniec,
przed wojną kierownik techniczny w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej oraz naczelnik OSP w Rybniku. Po usunięciu go z zajmowanych funkcji,
został skierowany do pracy w specjalistycznych zakładach w głębi Rzeszy – pracował
m.in. w Zakładach Budowy Wodociągów13. Z kolei Paweł Oleś, jako weteran kampanii
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1939 r., z braku zatrudnienia, zgłosił się do Niemieckiego Urzędu Pośrednictwa Pracy
w Rybniku, z prośbą o zapomogę. Nie otrzymał jej z powodu przyznania „nieodpowiedniej” grupy volkslisty. Następnie jako bezrobotnego wysłano go na roboty
w głąb Rzeszy do firmy Herman Göring Werke Siemens, gdzie pracował do 1944 r.14
Eryk Grzybek, wywieziony w 1940 r. na roboty do Westfalii, wrócił na Górny Śląsk
i został skierowany do pracy dołowej w kopalni „Dębieńsko”15.
Osoby mające za sobą aktywną działalność podczas powstań i plebiscytu oraz
należące do polskich organizacji znajdowały się w tragicznym położeniu również
w momencie, gdy już nie były czynne zawodowo i znajdowały się na emeryturze.
Dotyczyło to również członków ich rodzin. Agnieszka Stańkusz wspomina, że po
aresztowaniu męża i jego śmierci była pozbawiona renty po mężu, tak że praktycznie
pozostała bez jakichkolwiek stałych środków do życia. Tak pisała o swej sytuacji: „od
1939 r. zostałam sama z dziećmi, gdyż niemcy zabrali mego męża do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu. W dniu 29 czerwca 1941 r. zostałam wdową, ponieważ
niemcy zakatrupili mojego męża w obozie w Dachau, dokąd przywieziono go z obozu
Oranienburgu. W czasie okupacji byłam na utrzymaniu mojego zięcia, ponieważ
niemcy pozbawili mnie z emerytury, która mi się słusznie należała, gdyż mąż mój był
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już przed 1939 r. emerytem” .
Utrata pracy, wywózki lub przeniesienie na niższe stanowisko w zakładzie pracy,
z potrąceniem części poborów, nie było jedyną formą dyskryminacji. Mieszkaniec
podrybnickiej wsi Robert Figura utracił na rzecz Irenhandstelle Kreisleitung Rybnik
cały materiał budowlany zgromadzony na potrzeby związane z rozbudową własnego
domu17. Podobnie Alojzy Chłodek miał stracić 50 tys. sztuk cegieł przeznaczonych na
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budowę domu . Oprócz materiałów budowlanych zdarzały się rekwizycje budynków
mieszkalnych, o czym wspomina Marianna Marcinek, wdowa po jednym z powstańców: „podczas okupacji niemieckiej byłam wraz z mężem szykanowana przez
okupanta – domek własny, który wybudowaliśmy z wielkim trudem był przez okupanta
19
zarekwirowany” . Podobnie było w przypadku rodziny Antoniego Paprotnego
z Golejowa, który wraz z żoną Gertrudą, jeszcze w latach trzydziestych kupił
gospodarstwo w przygranicznej wsi Wilcza. W roku 1939 brał udział w walkach
z oddziałami niemieckimi jako dowódca odcinka „Osiedle”. Za jego działalność żona
wraz z dziećmi została wyrzucona z gospodarstwa i pozbawiona kartek żywnościowych20. Inną jeszcze formą represji było obciążenie kosztami remontów zarekwirowanych budynków. I tak wspomniany górnik Ryszard Szymura musiał łożyć na
21
remonty swojego domu, zajętego przez władze w 1940 r.
Wśród spraw osób starających się o pomoc Zarządu rybnickiego ZBoWiD-u do
najbardziej tragicznych należy sprawa Waleski Glenc. Najpierw została ukarana przez
lokalne władze za mielenie zboża na żarnach, jednakże ciężkim ciosem dla niej okazało
się rozstrzelanie męża i syna. Jej mąż Jan Glenc (ur. 1891 r. w Pszowie, uczestnik
powstań śląskich i członek Związku Powstańców Śląskich) za ukrywanie syna
Edwarda, zbiega z obozu pracy w Kędzierzynie, został wraz z nim rozstrzelany. Na
domiar złego ich dom został splądrowany, a następnie wysadzony w powietrze. O swej
tragedii tak pisała: „w grudniu 1944 roku rozstrzelano męża wraz z synem Edwardem,
cały dom splądrowano i wysadzono w powietrze, a mnie zamknięto w wiezieniu
w Rybniku na okres 2-ch miesięcy”22.
Sądy koleżeńskie ZBoWiD rozpatrywały sprawy mieszkańców, którzy albo rzeczywiście czynnie angażowali się w życie publiczne w czasach nazistowskich albo
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o takie związki byli posądzani (niejednokrotnie posądzani niesłusznie). Pojawiają się
ślady obecności mieszkańców w ramach BDO (Bund Deutscher Osten), Hitlerjugend,
Frauenbund oraz Bund Deutscher Mädel. W jedną z takich spraw był uwikłany
powstaniec śląski Alojzy Chłodek z Niedobczyc, któremu zarzucano przynależność do
23
niemieckiej organizacji BDO . Donoszący o wojennej przeszłości Chłodka powoływał
się na osoby trzecie: „osobiście stwierdziłem w rozmowach z mieszkańcami
Niedobczyc, którzy opowiadali, że ob. Chłodek Alojzy jest wielkim patriotą
hitlerowców”24. On sam bronił się, że został wciągnięty na listę członków BDO przez jej
szefa w Niedobczycach po przeprowadzonej w jego domu rewizji, aby uwolnić się od
25
nacisków zagorzałych zwolenników nowej władzy .
Inną zagmatwaną sprawą tych czasów był udział niektórych mieszkańców
Rybnika i okolic w denuncjacjach uczestników powstań śląskich oraz działaczy
polskich organizacji niepodległościowych. Były powstaniec Józef Stańczyk
nadmienia o wyszukiwaniu działaczy polskich przez Hilfspolizei i tutejszych zwolenników nowej władzy26.
Liczne z podań zawierających życiorysy wspominają o związkach ze zbrojnym
podziemiem podczas II wojny światowej. Powstaniec Ludwik Musioł według
poświadczenia Jana Węgrzyka i Jana Szuły przynależał do ZWZ i AK od lipca 1940 do
maja 1945 r.27 Ciekawie ułożyły się losy Jerzego Wańka. Wstąpił w listopadzie 1939 r.
do organizacji niepodległościowej działającej na terenie Rydułtów, a założonej przez
Gintera Kraszynę28. Wańka wysłano na roboty do Łabęd. Następnie pracował
w strukturach organizacji Todt na Krymie. Gdy grupa, w której działał na terenie ziemi
rybnickiej w początkowym okresie wojny, została zdemaskowana, Waniek również
został ujawniony. Policja polityczna aresztowała go na dalekim Krymie, a sąd
w Katowicach został skazany na 18 miesięcy obozu w Grazu29. Z kolei Jan Węgrzyk,
aresztowany przez gestapo w 1940 r., został następnie zwolniony. Jak donosi pismo
Sądu koleżeńskiego ZBoWiD w Rybniku w końcu 1941 lub też latem 1942 r. został
zaprzysiężony w Rybniku w mieszkaniu Podleśnego30.
W archiwum rybnickiego Oddziału ZBoWiD-u znajduje się teczka osobowa
Franciszka Kożdonia, wywodzącego się ze znanej polskiej rodziny z Chwałowic.
Kożdoń działał w podziemiu już od początku okupacji. W 1941 r. został na krótko
aresztowany. Po zwolnieniu dalej działał w ZWZ – zorganizował pluton i został jego
dowódcą (nosił wówczas pseudonim „Żółty”). Kresem jego działalności było
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aresztowanie w wyniku zdrady w czerwcu 1943 r. Los członków jego rodziny był
jeszcze bardziej tragiczny – matka i ojciec zginęli w obozach koncentracyjnych, zaś
brat w potyczce z policją niemiecką na terenie Chwałowic w grudniu 1944 r.32.
Dla ruchu oporu specjalne zadania wypełniał Wincenty Adamski. Pracując w kopalni „Knurów” wykradał materiały wybuchowe, które później były wykorzystywane
przez grupy sabotażowe. W pokazowej egzekucji Buchalików, gotartowickich
harcerzy, został przez niemiecką policję wystawiony jako zakładnik. W oświadczeniu
świadka Alojzego Kuli czytamy: „był zakładnikiem wystawionym przez policję
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niemiecką podczas egzekucji harcerzy Buchalików w Gotartowicach” . Brak jednak
informacji, które pozwalałyby ustalić przyczynę wystawienia go jako zakładnika w tej
głośnej egzekucji.
Wincenty Lampart ps. „Śmiały”, łącznik AK na odcinku Boguszowice–Ligota–
Ligocka Kuźnia–Gotartowice, wspominał, że działał tam oddział dywersyjny, który
zajmował się akcjami sabotażowymi na kolei, m. in. wysadzaniem transportów
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wojskowych. Podejmował również akcje przeciwko funkcjonariuszom niemieckim
34
w Jejkowicach, Rogoźnej i Czerwionce . Sukcesem było zniszczenie transportu
amunicji i całego składu pociągu na linii kolejowej pomiędzy Boguminem
35
(Bohuminem) a Wodzisławiem Śląskim .
Zdarzały się również akcje polegające na rozbrajaniu niemieckich policjantów,
przez co zdobywano bezcenną broń. Według relacji Jana Węgrzyka w Wigilię 1942 r.
rozbrojono żandarmów niemieckich w Kolonii Beata oraz w Chwałowicach, a następnie w Jastrzębiu. Ataki na żandarmów zdarzały się na Wawoku, w Boguszowicach,
Rowniu, Rogoźnej i Roju36.
Nieco inny charakter miała działalność podziemna podejmowana przez
Stanisława Kaczmarczyka ps. „Niedźwiedź”, który wspominał o zdobywaniu kartek
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żywnościowych w urzędach w Leszczynach, Jejkowicach, Roju i Baranowicach . Jan
Węgrzyk z kolei napisał o akcji w Rybniku, w trakcie której z transportu pieniędzy
z urzędu pocztowego na dworzec kolejowy zabrano 120 tys. marek38.
Celem prowadzonych akcji było nie tylko likwidowanie szczególnie
niebezpiecznych dla ludności funkcjonariuszy niemieckich władz czy zdobywanie
broni, pieniędzy i kartek żywnościowych, ale również odbijanie więźniów. Jan
Węgrzyk wspomina o akcji uwalniania aresztowanych żołnierzy ZWZ w Boguszowicach, podczas której zastrzelono dwóch niemieckich żandarmów oraz odbiciu pod
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Żorami czterech więźniów konwojowanych do obozu w Oświęcimiu .
Schyłek wojny dla tutejszej ludności był czasem niezwykle intensywnie
przeżywanym, i często równie tragicznym jak wcześniejsze lata okupacji. Na przykład
Marianna Marcinek wspominała w kwestionariuszu weryfikacyjnym, iż jej mąż i syn
ukrywający się przed wcieleniem do Wehrmachtu zginęli w tragicznych
okolicznościach we wsi Rogów, w okolicach której walki ze zmiennym szczęściem dla
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walczących stron trwały aż 6 tygodni .
W pierwszych miesiącach 1945 r. w trakcie przechodzenia frontu kilka
wspomnianych wcześniej osób uczestniczyło w zabezpieczaniu zakładów
przemysłowych. Eryk Grzybek pracujący w kopalni „Dębieńsko” potajemnie brał
udział na przełomie 1944/1945 r. w zabezpieczaniu kopalni przed ewentualnym jej
zalaniem lub zniszczeniem najważniejszych urządzeń za pomocą ładunków
wybuchowych. Tuż po pojawieniu się przedstawicieli wojskowych władz radzieckich
i cywilnych polskich został członkiem MO, a następnie straży przemysłowej41.
Z kolei Pawłowi Korzuchowi z Chorzowa władze polskie powierzyły specjalne
zadanie. Po ucieczce z obozu jenieckiego został skierowany do Rybnika, gdzie miał
zabezpieczyć mienie Sądu Powiatowego w Rybniku oraz w Wodzisławiu Śląskim.
Według jego relacji z deklaracji członkowskiej ZBoWiD miał jako pierwszy zawiesić
polską flagę w mieście („pierwszy sztandar polski w Rybniku został zawieszony przeze
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mnie na gmachu sądowym”) .
Wielu mieszkańców powiatu tuż po wkroczeniu oddziałów Armii Czerwonej
wstępowało w szeregi Milicji Obywatelskiej. Tak było w przypadku wspomnianego już
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Eryka Grzybka oraz Konstantego Motyki . Co ciekawe ten ostatni od 1943 r. był w ruchu oporu w Boguszowicach, a po wojnie, w roku 1947 udzielał się na terenie Jankowic
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„będąc członkiem Komitetu Wyborczego i agitatorem” .
Dla licznej grupy służba w MO była zapewne krótkim epizodem, jak w przy45
padku Karola Musioła, który w niej służył tylko cztery miesiące . Podobnie Paweł
Oleś, po powrocie do Rybnika służył w milicji tylko do czerwca 1945 r., po czym
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zwolnił się i rozpoczął pracę jako poborca, a następnie woźny w Prezydium Miejskiej
46
Rady Narodowej . Z kolei Jan Zaczyk, który w okresie wojny był żołnierzem
podziemia, od kwietnia 1945 r. pełnił obowiązki komendanta MO i Ochrony Kolei
w Rydułtowach. Już w maju tego roku odszedł z MO i został dyżurnym ruchu na stacji
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kolejowej w Rydułtowach . Na wezwanie Rady Narodowej do milicji wstąpił również
mieszkaniec Boguszowic Józef Piontek. Jego zadaniem było ochranianie kopalni
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„Jankowice”. Służbę pełnił do uruchomienia zakładu wydobywczego .
Z wielu życiorysów osób wywodzących się z powiatu rybnickiego wynika, że
w MO służyli przeważnie bardzo krótko. Inaczej przebiegła kariera Jana Małucha
wywodzącego się z powiatu miechowskiego w Małopolsce, który najpierw został
funkcjonariuszem MO w Rybniku, a następnie Urzędu Bezpieczeństwa. Według zapisu
w deklaracji członkowskiej brał udział „w walce z reakcyjnym podziemiem na terenie
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powiatów: Bytom, Katowice, Głupczyce, Cieszyn, Bielsko, Rybnik” . Z kolei
w oświadczeniu świadka Franciszka Danela pojawia się informacja, ze Jan Małuch
„w okresie lat 1945-1950 pracując w organach Służby Bezpieczeństwa [właśc. UB –
przyp. red.], brał aktywny udział w likwidacji różnego rodzaju nielegalnych
organizacji, jak NSZ i WiN i szereg innych grup bandyckich grasujących na terenie
pow. rybnickiego”50.
W walkę z podziemiem niepodległościowym zaangażowany był również
Grzegorz Akseńczyk, który dodatkowo miał za zadanie urabiać środowiska młodzieży.
PPR powierzyła mu bowiem zorganizowanie Związku Walki Młodych. Celem jego
działalności było: „wpajanie młodemu pokoleniu na terenie regionu patriotyzmu
w stosunku do Polski ludowej”51.
Zachowane materiały wskazują także na udział mieszkańców w tworzeniu
zrębów administracji. Na przykład Ignacy Kaizer pracował w tymczasowym starostwie
rybnickim z siedzibą w Knurowie, a od 29 marca 1945 r. w nowej siedzibie już
w Rybniku. W deklaracji członkowskiej jest adnotacja, że „w 1946 r. agitował na rzecz
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Referendum w podopiecznej gromadzie w Gołkowicach” . Natomiast mieszkający
w Rzuchowie Emanuel Mokry od kwietnia 1945 r. brał udział w organizowaniu
tamtejszego Urzędu Gminy. Następnie w PGR Rzuchów zajmował się dostarczaniem
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przetworów mlecznych dla dzieci z rodzin górniczych .
Prócz Pawła Korzucha, który zajmował się uruchomieniem sądownictwa
w Rybniku, dużą rolę w pierwszych dniach po przejściu frontu odegrał były powstaniec
Leon Duda. Z jego wspomnień wynika, że po ucieczce z przymusowych robót trafił do
Pełnomocnika Polskiego Rządu i powierzono mu niezwykle ważne zadanie. W ślad za
oddziałami czerwonoarmistów udał się w kierunku Rybnika. Tu, mając doświadczenie
z pracy przed wojną w Miejskich Zakładach Technicznych, miał za zadanie
uruchomienie infrastruktury służb komunalnych, przede wszystkim miejskiej
elektrowni. Tak pisał o tych działaniach: „25.03.45 r. przybyłem rano do Rybnika,
zorganizowałem służbę awaryjną i uruchomiłem przy pomocy NKWD za 3 dni
Elektrownię a później Wodociągi, które były koniecznie potrzebne dla zaopatrzenia
19 Szpitali Wojskowych w Rybniku” 54. Kolejnym etapem prac, w których brał udział
Duda było zorganizowanie rybnickiej straży pożarnej. Podjęto prace zmierzające do
odbudowy zniszczonej remizy i pozyskano sprzęt gaśniczy na miejsce wywiezionego
na polecenie władz niemieckich55.
Kontakty z przedstawicielami Armii Czerwonej były wówczas dość
powszechnym zjawiskiem. Alfons Hahn wspomina o organizowaniu władzy ludowej
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w Chudowie i w sposób dość ogólnikowy nadmienia o „usługach na rzecz Armii
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Radzieckiej” . Być może były to prace ziemne. O takich wspomina Ludwik Węgrzyk,
pisząc w życiorysie, iż w styczniu 1945 r. został zaciągnięty przez przedstawicieli
Armii Czerwonej do budowy dróg i okopów57.
Dość przewrotnie los obszedł się z Józefem Beckiem, który w trakcie wojny
przebywał na robotach przymusowych w zakładach zbrojeniowych w Łabędach. Ten
powstaniec śląski, po zajęciu terenów Górnego Śląska przez Armię Czerwoną, został
skierowany do obozu pracy w Świętochłowicach, gdzie zmarł w niewyjaśnionych
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okolicznościach .
Przytoczone tu fragmenty życiorysów są ciekawym źródłem do poznania losów
mieszkańców ziemi rybnickiej i całego powiatu na przestrzeni lat wojny i pierwszych
dni, miesięcy oraz lat tworzenia się władzy ludowej. Przedstawiliśmy tylko nieliczne.
Opracowanie całości stanowi poważny cel badawczy, który objąć musi nie tylko
materiały po rybnickim oddziale ZBoWiD-u. Mimo swego nieraz stronniczego,
nasiąkniętego ideologią stosunku do wydarzeń historycznych lub też współczesnych
nie należy pomijać tego wartościowego uzupełnienia wiedzy o ziemi rybnickiej i jej
mieszkańcach w XX wieku.

***

1

Z zapisków w Kronice Koła Rybnik I wynika, iż ZBoWiD rozpoczął swoją działalność w Rybniku 9 IX
1949 r., Muzeum w Rybniku (dalej Muz. Ryb.), sygn. MRy/ADH/946, s. 1–2.
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Tomasz Miler

Sylwetki rybnickich inspektorów Armii Krajowej
Od zakończenia II wojny światowej nie podejmowano prób, mających naświetlić
1
postaci inspektorów rybnickich Armii Krajowej . Dotychczas największą przeszkodą
w dokładnym opisaniu ich sylwetek był brak bazy źródłowej, zwłaszcza dokumentów
wytworzonych przez rybnicki inspektorat AK. Próby ujęcia ich działalności w strukturach konspiracji w ramach szerszych opracowań traktujących o historii Armii Krajowej
na Śląsku siłą rzeczy musiały oprzeć się jedynie o dokumenty wytworzone przez
Komendę Okręgu Śląskiego, a także o relacje żyjących wówczas jeszcze żołnierzy2.
Brak dokumentów wytworzonych przez struktury inspektoratu Rybnik nie pozwalał na
pełne przedstawienie ich sylwetek. Dzięki odnalezieniu w archiwum IPN-u
3
fragmentów archiwum rybnickiego inspektoratu sytuacja ta uległa zmianie .
Niniejszy referat jest próbą przedstawienia sylwetek trzech inspektorów
rybnickich AK: Władysława Kuboszka, Jana Spyry i Pawła Cierpioła, w nieco
szerszym ujęciu niż czyniono to do tej pory w opracowaniach historycznych
traktujących o Armii Krajowej. Odnalezione w archiwum katowickiego IPN-u
materiały pozwalają spojrzeć na działalność inspektorów rybnickich w pełniejszym
stopniu, niż czyniono to do tej pory. Zrewidować należy ocenę działalności inspektorów Władysława Kuboszka i Pawła Cierpioła. Zwłaszcza przewijający się w tle
meldunków konflikt inspektora i jego zastępcy każe pod innym kątem spojrzeć na
osoby inspektorów. W toku kwerendy ujawniona została także osoba trzeciego inspektora rybnickiego AK – Jana Spyry, który pełnił obowiązki inspektora rybnickiego po
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aresztowaniu Kuboszka do czasu objęcia tej funkcji przez Cierpioła, a który do tej pory
4
był nieobecny na kartach opracowań historycznych . Dziwi również fakt, że Jan Spyra
jest osobą zupełnie nieznaną wśród żyjących jeszcze żołnierzy inspektoratu.
Pierwszy z opisywanych inspektorów Władysław Kuboszek5 rozpoczął
działalność konspiracyjną już w pierwszych miesiącach okupacji. W październiku lub
listopadzie 1939 r. skontaktował się on z komendantem Służby Zwycięstwu Polski
6
(SZP) Józefem Korolem , który wówczas przebywał w Goczałkowicach. Po
zaprzysiężeniu do SZP Kuboszkowi powierzono misję tworzenia struktury tej
organizacji w powiecie rybnickim7. Od listopada 1939 r. Kuboszek rozpoczął
podporządkowywanie pod swoje rozkazy sieci komórek dywersji pozafrontowej
i opanowywanie powierzonego mu terenu. Wkrótce Kuboszek podporządkował pod
swoje rozkazy konspirację powiatu pszczyńskiego pod dowództwem Jana Roericha.
W pierwszym kwartale 1940 r. zwierzchnictwo Kuboszka uznały jednostki Polskiej
Organizacji Powstańczej (POP)8, którymi dowodził Stanisław Wolny, a także tworzone
struktury rybnickiego ZWZ Stanisława Sobika9. Najpóźniej podporządkowywany
został obwód wodzisławski Organizacji Orła Białego (OOB) kpt. Jana Jackowskiego,
10
który uznał zwierzchność Kuboszka dopiero w czerwcu 1940 r. Akcja scalania grup
konspiracyjnych w powiecie rybnickim trwała ok. trzech lat. W tym czasie na terenie
tworzonego rybnickiego inspektoratu ZWZ powstawało samorzutnie wiele grup
podziemnych, których działalność zasadniczo ograniczała się do werbowania
członków i pomocy rodzinom aresztowanych. Niektóre z tych organizacji stosunkowo
11
długo działały bez świadomości istnienia nadrzędnej organizacji konspiracyjnej .
Już wkrótce doszło do pierwszych konfliktów w łonie inspektoratu. Część
oficerów nie mogła zaakceptować faktu, że na czele inspektoratu stoi oficer rezerwy,
a nie służby czynnej. Tego typu zastrzeżenia zgłaszali m.in. Franciszek Żymełka i Jan
12
Siekierski . Podobne zastrzeżenia miał, przybyły ze Sztabu Okręgu pod koniec 1940
lub na początku 1941 r., kolejny z omawianych inspektorów – Paweł Cierpioł (ps.
„Fred”, „Karlik”, „Pleban”, „Ren”, „Makopol”, „Rokowski”)13. Wydaje się, że
„Makopol” początkowo pełnił funkcję adiutanta i zastępcy inspektora Kuboszka,
natomiast szefem wywiadu był Wilhelm Wawrzyńczyk14. Cierpioł przejął dowództwo
wywiadu dopiero po aresztowaniu Wawrzyńczyka w grudniu 1942 r. na stacji w Piotro15
wicach (obecnie Petrovice u Karviné – Czechy) .
Wychowany w bardzo religijnej rodzinie Kuboszek starał się tak prowadzić
działania konspiracyjne, by jak najmniej narażać ludność cywilną na represje ze strony
okupanta. Inspektor nie zezwalał na prowadzenie bezpardonowej walki z Niemcami.
Skupiał się przede wszystkim na pracy organizacyjnej, wywiadzie i konsolidacji
struktur inspektoratu. Swoją ostrożnością i dobrocią zjednywał sobie ludzi, którzy
chętnie udzielali kwater sztabowi inspektoratu. Odmienną wizję prowadzenia walki
z Niemcami miał Cierpioł, który uważał, że należy bardziej zdecydowanie występować
przeciwko okupantowi, zwłaszcza zbrojnie. Domagał się on także surowszego
traktowania kolaborantów. Wówczas jednak wspomniane rozbieżności nie wpływały
na współpracę inspektora z jego zastępcą16.
Po śmierci Józefa Korola 27 sierpnia 1940 r. przez Okręg Śląski ZWZ przeszła
fala masowych aresztowań, powodując paraliż prac Okręgu i rozbicie jego struktur.
Ostrożna i rozważna taktyka działań inspektora Kuboszka spowodowała, że gdy pod
koniec 1941 r. Okręg Krakowski przystąpił do odtwarzania Okręgu Śląskiego, inspektoraty rybnicki i sosnowiecki były jedynymi czynnymi jednostkami terytorialnymi
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ZWZ na Śląsku. Najprawdopodobniej z tego powodu na początku 1942 r. pod rozkazy
17
Kuboszka przekazano tereny rozbitego inspektoratu Cieszyn . Kilka dni po objęciu
komendy nad wspomnianymi terenami Kuboszek, znając strategiczne i polityczne
znaczenie Zaolzia, skierował na teren cieszyński i zaolziański Leopolda Hałaczka
i Jana Margicioka z zadaniem odtworzenia struktur konspiracyjnych oraz stworzenia
rozbudowanej siatki wywiadowczej. W świetle odnalezionych w ubiegłym roku
dokumentów rybnickiego inspektoratu można, wbrew dotychczasowym ustaleniom,
sądzić, że ówczesny zastępca Kuboszka Paweł Cierpioł miał niewiele wspólnego
18
z projektem wysłania Hałaczka i Margicioka na Śląsk Cieszyński i Zaolzie . Świadczy
o tym korespondencja Cierpioła do inspektora rybnickiego, w której „Makopol” dość
niepochlebnie wyraża się o Hałaczku „Dolinie”, podważając jego predyspozycje
19
i kompetencje . Ponieważ korespondencja ta pochodzi najprawdopodobniej z pierwszej połowy 1942 r. można przypuszczać, że Cierpioł miał innego kandydata na
stanowisko podinspektora cieszyńskiego. Jednak skuteczność działań i liczne i cenne
ustalenia wynikające z raportów wywiadowczych nadsyłanych przez Hałaczka
i Margicioka do sztabu inspektoratu, pozwalają stwierdzić, że Kuboszek podjął
właściwą decyzję, wysyłając ich na Śląsk Cieszyński20.
Rybnicki inspektorat od samego początku cierpiał na brak kadry dowódczej.
W drugiej połowie 1942 r. udało się wypełnić jedną z luk w sztabie inspektoratu. W lipcu
1942 r. Paweł Cierpioł skontaktował się z grupą przedwojennych strażników granicznych, którzy próbowali założyć własną organizację konspiracyjną. Pośrednikiem
pograniczników w negocjacjach dotyczących wejścia do AK był Józef Bienek, który, za
pośrednictwem Cierpioła, skontaktował swojego przedwojennego przełożonego Jana
Spyrę21, z dowództwem inspektoratu. Na początku września pod Osinami Spyra został
zaprzysiężony przez Kuboszka i otrzymał funkcję dowódcy Wojskowej Służby
22
Ochrony Powstania (WSOP) . Przeszkolony wojskowo, mający praktykę w Straży
Granicznej, a przy tym predyspozycje do pracy organizacyjnej, administracyjnej i kierowniczej Spyra znakomicie sprawdził się jako komendant WSOP-u.
Do czasu mianowania Spyry WSOP jako samodzielna struktura w inspektoracie
nie istniała, a jej zadania realizowane miały być na szczeblu batalionów. Zadaniem
Spyry było przejęcie części członków i zwerbowanie nowych, którzy dopełniliby wymaganego stanu etatowego. Przystępując do organizowania WSOP-u, Spyra stwierdził, że w części batalionów w ogóle nie zorganizowano jednostek mających wykonywać zadania WSOP-u, a sztaby wykazywały jedynie tzw. „członków upatrzonych”23.
W krótkim czasie inspektorat pokryła sieć komisariatów terenowych, które
przygotowywały się do spełnienia swojej roli w czasie powstania. Sprawne funkcjonowanie jednostek WSOP-u utrudniały częste konflikty z dowódcami poszczególnych
jednostek woskowych, którzy uważali, że dotychczasowy sposób funkcjonowania
w zupełności wystarcza. Do częstych spięć dochodziło m.in. z dowódcą batalionu
Orzesze Wilhelmem Szwajnochem, który wykazywał w raportach tych samych
członków WSOP-u, których wykazywał na stanie batalionu24.
Po aresztowaniu Hałaczka i Margicioka w styczniu 1943 r. i masowych aresztowaniach na terenie podinspektoratu Cieszyn Kuboszek skierował na stanowisko
komendanta podinspekcji Cieszyn Adolfa Szewczyka „Kowola”25. Jednocześnie skierował na Śląsk Cieszyński Jana Spyrę, który zajął się tworzeniem sieci WSOP oraz
pomagał Szewczykowi odtwarzać struktury konspiracyjne.
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Oprócz pracy we WSOP-ie Spyra kierowany był również do innych zadań.
W 1943 r. Kuboszek rozpoczął rozmowy scaleniowe z organizacjami konspiracyjnymi,
które do tej pory pozostawały poza zwierzchnictwem AK26. Negocjacje prowadzono
z Tajną Organizacją Niepodległościową, Tajną Organizacją Wojskową, Batalionami
Chłopskimi najsilniejszą organizacją, działającą na terenie inspektoratu Gwardią
Ludową Polskiej Partii Socjalistycznej (GL PPS). Do bezpośrednich rokowań z przywódcą GL PPS Romanem Motyką ps. „Kopaczka” Kuboszek skierował Jana Spyrę,
który w czasie szeregu spotkań ustalał zasady włączenia GL w struktury rybnickiego
AK. Zarówno Kuboszek jak i Spyra prowadzili negocjacje bardzo ostrożnie, stawiając
twarde warunki dowódcy GL. Poza tym Kuboszek miał wiele zastrzeżeń do
przedwojennej działalności Motyki, co dodatkowo wpływało na usztywnienie
stanowiska, jakie zajmował Kuboszek27. Nieustępliwa postawa, a także całkowite
oddzielenie spraw politycznych od wojskowych w rozmowach scaleniowych
spowodowały zerwanie przez Kuboszka, prowadzonych równolegle, rozmów z Tajną
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Organizacją Wojskową (TOW) . Powiodły się natomiast rozmowy scaleniowe z GL
PPS. Po trwających ponad pół roku pertraktacjach, w grudniu 1943 r. w Ustroniu
nastąpiło podporządkowanie jednostek GL PPS pod dowództwo Armii Krajowej29.
Aktywna i przynosząca wymierne efekty praca inspektora Kuboszka spotkała się
z uznaniem ze strony wyższego dowództwa AK. Latem 1943 r. rybnicki inspektorat
wizytował komendant Okręgu Śląskiego AK mjr. Janke w towarzystwie wysokiej rangi
oficera Komendy Głównej AK gen. Stanisława Rostworowskiego. Po latach, w swojej
książce, Janke tak oceniał prace Kuboszka: „Z przedstawionego schematu
organizacyjnego [gen. Rostworowski] wybrał kilku dowódców plutonów i pojechaliśmy do nich. Zobaczył rzetelną pracę. Nigdzie nie natrafił na słowa bez pokrycia.
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Co było w planach, potwierdzał stan w terenie” .
Te niewątpliwe sukcesy udało się osiągnąć mimo napiętych stosunków w dowództwie inspektoratu. Od połowy 1943 r. narastał konflikt między Cierpiołem
i Kuboszkiem. Cierpioł, w opinii swoich podwładnych i współpracowników, był
człowiekiem nadzwyczaj ambitnym, nerwowym i bezwzględnym. Konspiracja była
jego żywiołem. Jego ambicja była jedną z podstawowych przyczyn konfliktu z inspektorem Kuboszkiem. Cierpioł na własną rękę werbował ludzi, których nie wykazywał
w raportach inspektorowi. Tworzył w ten sposób grupę, która była podporządkowana
bezpośrednio jemu, bez pośrednictwa Kuboszka (określano to jako tworzenie
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„królestwa w królestwie”) . Kuboszek zarzucał mu podwójne księgowanie broni
otrzymywanej z Okręgu, wydawanie Niemcom niewygodnych dla niego ludzi (m.in.
podejrzewano go o wydanie Niemcom kierowniczki Wojskowej Służby Kobiet Marii
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Adamczyk „Rodzianki” a także o kontakty z Narodowymi Siłami Zbrojnymi) .
Cierpioł nie pozostał dłużny Kuboszkowi, zarzucając mu bezpośrednio, bądź w meldunkach do komendanta Okręgu, m.in. niemoralne prowadzenie się, czy też
wystawianie Niemcom niewygodnych ludzi. Z zachowanej korespondencji wynika, że
od września 1943 r. napięcie między inspektorem a jego zastępcą wzrastało do poziomu
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uniemożliwiającego dalszą współpracę obu adwersarzy .
1 października 1943 r. Jan Spyra został drugim zastępcą Kuboszka, obejmując jednocześnie funkcję kwatermistrza i płatnika inspektoratu34. W tym samym miesiącu
Cierpioł został odwołany z funkcji szefa wywiadu; zastąpił go Wiktor Trybuś (ps.
„Jelicz”, „Witalis”, „Jastrzębski”)35. Cierpioł natomiast był coraz bardziej odsuwany na
boczny tor działalności inspektoratu, a jego rola była ograniczana do funkcji
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reprezentacyjnych. Kulminacja konfliktu z Kuboszkiem nastąpiła w połowie listopada
1943 r. Cierpioł po powrocie z wizytacji oddziału „Wędrowiec” został usunięty z szeregów AK36. Jego sprawą miał zająć się komendant Okręgu, który zapowiedział swoją
wizytę w inspektoracie na luty 1944 r.37
Od tamtej pory „Makopol” pozostawał poza szeregami AK, stale kontaktując się
ze swoimi zaufanymi ludźmi, m.in. z Teofilem Witą ps. „Gruby”, „Skat”, „Broda”38. Nie
zaprzestał również korespondencji z mjr. Jankem, a zarzuty, jakie stawiał Kuboszkowi
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przybrały jeszcze bardziej napastliwy ton .
Natomiast Kuboszek od kilku miesięcy chorował na ischias (rwę kulszową) i nerki, więc pod koniec grudnia 1943 r. większość kompetencji przekazał swojemu, wówczas jedynemu, zastępcy, Spyrze. Sam jednak monitorował wszystkie jego poczynania40.
Aktywna działalność inspektora Kuboszka, (m.in. plany reorganizacji podinspektoratu Cieszyn), została przerwana aresztowaniem. 9 lutego 1944 r. w godzinach
wieczornych Władysław Kuboszek, kapelan rybnickiego inspektoratu AK ks. Józef
Kania (ps. „Ojciec Michał”, „Michał Krauze”) i adiutant Kuboszka Franciszek
Stalmach (ps. „Roch”, „Stompel”) wysiedli z pociągu na stacji Strumień i skierowali się
szosą do Zbytkowa, do domu Adolfa Bojdy, gdzie mieli się spotkać m.in. z dowódcą
kompanii Rybnik Antonim Staierem. W drodze zostali aresztowani przez strumieńskich
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żandarmów. W czasie aresztowania zastrzelony został Franciszek Stalmach . Był to
ogromny cios dla inspektoratu. Należało oczekiwać masowych aresztowań, być może
nawet paraliżu prac całego inspektoratu.
Aresztowani Władysław Kuboszek i ks. Józef Kania zostali przekazani w ręce
gestapo i osadzeni w mysłowickim więzieniu. Po zakończeniu przesłuchań obu
przewieziono do KL Auschwitz. Ks. Józef Kania w dniu 12 czerwca 1944 r. został skazany przez katowicki sąd doraźny na karę śmierci, którą wykonano prawdopodobnie
jeszcze tego samego dnia w krematorium nr IV. Natomiast inspektor Kuboszek
najprawdopodobniej stanął przed sądem doraźnym dopiero 24 sierpnia 1944 r. i dwa dni
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później został stracony . 30 VIII 1944 r. Kuboszek otrzymał pośmiertnie nominację do
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stopnia porucznika ze starszeństwem od 11 listopada 1942 r.
Prawdopodobnie już następnego dnia po aresztowaniu Kuboszka Wiktor Trybuś
powiadomił Jana Spyrę, by ten stawił się w Świerklanach, w domu Jana Maciończyka.
Na miejscu, oprócz Trybusia, Spyra zastał także jego najbliższego współpracownika
Bogdana Wyrobka i syna właściciela domu. Razem udali się do Jastrzębia, do domu
Dominika Kani, gdzie w zamaskowanym bunkrze znajdowało się archiwum inspektoratu. Tam Spyra został poinformowany o aresztowaniu Władysława Kuboszka i odebrał
od Trybusia pierwsze ustalenia wywiadu dotyczące wpadki inspektora. Według opinii
szefa wywiadu i jego pomocnika Wyrobka, odpowiedzialnym za aresztowanie Kubosz44
ka miał być Cierpioł . Trudno dzisiaj stwierdzić, czy Trybuś opierał się na raportach wywiadu, czy wraz z Wyrobkiem wyrazili jedynie swoją opinię o wyrzuconym z rybnickiego AK Cierpiole45. Niemniej ustalono, że dotychczasowe miejsce składowania
archiwum nie jest bezpieczne, gdyż znał je Cierpioł (poza tym liczono się z tym, że Kuboszek, poddany torturom, może je zdradzić). Na wniosek Trybusia Jan Spyra, jako jedyny wówczas zastępca Kuboszka, przejął obowiązki inspektora rybnickiego AK. Przybyła na miejsce maszynistka Franciszka Sosna „Zosia”, pod dyktando Spyry, napisała
szczegółowy raport do Komendy Okręgu Śląskiego AK dotyczący zajścia w Zbytkowie
oraz przejęcia przez Spyrę obowiązków inspektora rybnickiego. Meldunek dotarł do rąk
mjr. Jankego, ale w drodze powrotnej kurierka została aresztowana przez Niemców46.
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Archiwum zostało przeniesione do Świerklan i tam zabezpieczone. Prace w inspektoracie zamarły. Spyra, mimo szerokich pełnomocnictw nadanych mu wcześniej
przez Kuboszka, nie posiadał dostatecznej wiedzy, by kontynuować rozpoczęte przez
Kuboszka projekty. Liczono się również z falą aresztowań, która mogła nastąpić
w przypadku załamania się aresztowanego inspektora czy też kapelana inspektoratu47.
Spyra, jako zdyscyplinowany żołnierz, można by rzec służbista, dążył do
spotkania z komendantem Okręgu, nie czując się uprawniony do podejmowania
wiążących decyzji bez ostatecznego rozwiązania kwestii dowództwa inspekcji. W tym
celu na początku marca udał się do Katowic na spotkanie z mjr. Jankem, któremu
przedstawił bieżącą sytuację inspektoratu. Janke, po wysłuchaniu meldunku, oświad48
czył, że skontaktował się z nim Cierpioł i prosi o spotkanie . Aresztowanie Władysława
Kuboszka było dla Cierpioła znakomitą okazją do powrotu w szeregi AK. Usilnie
zabiegał więc o spotkanie z komendantem „Walterem”, zanim rozstrzygnięta zostanie
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kwestia dowództwa inspekcji . Janke, znając podejrzenia wobec Cierpioła, obawiał się
zdrady, Spyra wyraził jednak opinię, że spotkanie z komendantem Okręgu jest dla
Cierpioła jedyną szansą powrotu do łask i podjęcia przerwanej pracy konspiracyjnej.
Kwestia uregulowania dowództwa inspektoratu została więc odłożona w czasie50.
Około 12 marca 1944 r. do Wodzisławia przyjechał komendant Okręgu
Śląskiego AK mjr Janke. Na dworcu kolejowym odebrał go Cierpioł z kilkoma ludźmi
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z obstawy, po czym udali się do Wilchw, gdzie wezwany został również Spyra . Tam
Janke zakomunikował Spyrze, że inspektorem mianował Cierpioła, a Spyra miał być
jego zastępcą52. Jednocześnie komendant zaapelował o zgodną współpracę. Nie
przedstawił motywów swojej decyzji, nie zajął również stanowiska odnośnie zarzutów,
jakie stawiał swemu byłemu zastępcy aresztowany inspektor53.
Pod koniec marca 1944 r. Trybuś i Wyrobek zdali Cierpiołowi archiwum
inspekcji i również zostali wezwani przez komendanta Okręgu Śląskiego do zgodnej
współpracy.
Jednak wkrótce Trybuś został odsunięty od pracy w wywiadzie, a jego miejsce
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zajął zaufany człowiek Cierpioła Teofil Wita . Również Spyra zdał na ręce Wity
obowiązki kwatermistrza i płatnika inspektoratu. Prawdopodobnie również wtedy
Spyra przestał być komendantem WSOP-u, a jego obowiązki przejął Adolf Szewczyk
„Kowol”55. Spyra, zmuszony od tej pory ukrywać się (do tej pory prowadził legalne
życie), pozostał przy sztabie inspekcji do dyspozycji Cierpioła.
W krótkim czasie Cierpioł usunął z kierowniczych stanowisk wszystkich ludzi
Kuboszka. W zaistniałych okolicznościach, gdy nad inspektoratem wisiała groźba
masowych aresztowań, które mogły nastąpić w razie załamania się inspektora w czasie
śledztwa, sprawą najpilniejszej wagi było uchronienie najważniejszych osób przed
aresztowaniem. Patrząc na działania Cierpioła, można by sądzić, że postępuje właśnie
w ten sposób. Jednak Cierpioł najwyraźniej dążył do fizycznego wyeliminowania
swoich oponentów. Oskarżył Trybusia i Wyrobka o zdradę i próbował spowodować
wydanie na nich wyroków śmierci56. Sprawa została umorzona w toku dwóch rozpraw
przed Wojskowym Sądem Specjalnym (jedna rozprawa odbyła się w Połomii), a mjr
Janke po raz kolejny starał się załagodzić sprawę, wzywając do zgodnej współpracy.
Mimo to Cierpioł nadal próbował „zlikwidować” Trybusia. Kilka tygodni po zakończonej ostatniej rozprawie Cierpioł wezwał go na spotkanie. Trybuś w drodze na
umówione miejsce wpadł w niemiecką zasadzkę i został poważnie ranny, co zostało
przez niego i Spyrę uznane za prowokację Cierpioła57.
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Coraz częściej dochodziło również do spięć między inspektorem a jego zastępcą. Spyra, dotąd działający bardzo aktywnie, boleśnie odczuł odstawienie go na
boczny tor. Kolejnym punktem zapalnym była zmiana taktyki walki oddziałów
akowskich. Spyra, jako dawny dowódca WSOP-u, opowiadał się za dotychczasową
koncepcją zbrojnego pogotowia i oczekiwania na dogodny moment, by rozpocząć
powstanie narodowe. Całkowicie nie zgadzał się z koncepcją akcji „Burzy”, uważając,
że w istniejących warunkach angażowanie jednostek zbrojnych w akcje zaczepne
doprowadzi jedynie do wykrwawienia niedozbrojonych oddziałów inspektoratu. Pod
koniec sierpnia 1944 r. Jan Spyra, czując się zagrożony przez Cierpioła, porzucił pracę
w konspiracji (kilka lat później zeznał: „miałem dość tych zagadkowych dla mnie
wpadek i nie wierzyłem już nikomu a chciałem wojnę przeżyć”). Od tej pory ukrywał
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się w Ornontowicach u rodziny swego ojca .
Okres działalności inspektora Cierpioła od czerwca 1944 r. jest wciąż stosunkowo słabo rozpoznany. Po wymianie sztabu Cierpioł otoczył się zaufanymi
ludźmi, a jednocześnie nadal eliminował z prac w inspektoracie ludzi Kuboszka.
Latem 1944 r. próbował spowodować wydanie przez WSS wyroku śmierci na
Antoniego Pawlicę59 – ostatecznie sprawę załatwiono polubownie. Według niektórych
opinii, we wrześniu 1944 r. również dowódca oddziału partyzanckiego „Wędrowiec”
sierżant Wiktor Kania miał otrzymać wyrok śmierci, choć oficjalnym powodem
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odwołania go z funkcji dowódcy oddziału była współpraca z desantem sowieckim .
Pod koniec 1944 r., w wyniku nasuwającego się frontu, następowało stopniowe
rozluźnienie kontaktów dowództwa inspektoratu z poszczególnymi obwodami.
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Najwcześniej utracono łączność z obwodami pszczyńskim i cieszyńskim . Trwające
tam walki frontowe spowodowały niemożność dotarcia łączników do siedziby sztabu.
Również w obwodzie rybnickim i wodzisławskim następowało rozprzężenie jednostek
AK. Nasycenie terenu wojskami niemieckimi uniemożliwiało działalność, coraz
częstsze aresztowania paraliżowały wszelkie kroki ludzi Cierpioła.
Na przełomie 1944/1945 r. Cierpioł przebywał w swoich kwaterach w Jastrzębiu, Wilchwach, Połomii i w innych okolicznych wsiach. Pod koniec stycznia 1945 r.
przez teren powiatu rybnickiego przeszły kolumny więźniów ewakuowanego KL
Auschwitz-Birkenau, zmierzające do Wodzisławia. „Makopol” wydał rozkaz niesienia
pomocy więźniom, nawet w wypadku, gdy wiązałoby się to z koniecznością podjęcia
walki zbrojnej z Niemcami62. Wśród jednostek AK ogłoszono pogotowie i podjęto
szeroko zakrojoną akcję ratowania więźniów, do której włączył się osobiście również
inspektor rybnicki, ratując dwie Francuzki żydowskiego pochodzenia63. Ofiarność
ludności cywilnej oraz podjęte przez żołnierzy AK działania spowodowały ocalenie
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kilkudziesięciu więźniów .
Po przejściu frontu i wkroczeniu na teren powiatu wojsk sowieckich struktury
inspektoratu uległy rozkładowi. Większość szeregowych członków wychodziła z konspiracji i próbowała wrócić do normalnego życia.
Natomiast trwające w konspiracji dowództwo inspektoratu próbowało
opracować strategie działań na najbliższe miesiące. W styczniu 1945 r. w Żorach
odbyło się spotkanie Pawła Cierpioła z Antonim Pawlicą, Bogdanem Wyrobkiem,
Wiktorem Trybusiem i Antonim Staierem. Celem tej narady było ustalenie dalszej
strategii działania inspektoratu wobec wkraczających wojsk sowieckich. Spotkanie
trwało około dwóch godzin, jednak nie zapadły na nim żadne konkretne ustalenia.
Cierpioł stwierdził, że dopóki nie otrzyma wytycznych z komendy Okręgu, zakazuje
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podejmowania jakichkolwiek działań65. Symptomatyczne w tym spotkaniu jest to, że
Cierpioł wezwał na nie jedynie swoich największych oponentów. Sądzić należy, że
narada w tym towarzystwie miała na celu powstrzymanie najpoważniejszych
przeciwników inspektora rybnickiego przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na
własną rękę. Rozluźnione struktury inspektoratu miały oczekiwać na rozwój sytuacji.
Również Jan Spyra próbował znaleźć sobie miejsce w nowej rzeczywistości. Pod
koniec stycznia 1945 r. powrócił z Ornontowic do Dębieńska. 31 stycznia odwiedził go
Paweł Markwiok z propozycją stopniowego odtworzenia władz powiatowych. Spyra
wzbraniał się przed objęciem ważnych funkcji publicznych, motywując to przeszłością
akowską, w końcu jednak zgodził się i stanął na czele Rady Narodowej Dębieńska. Po
uzyskaniu z dowództwa sowieckiego zezwolenia na posiadanie broni Spyra został
wójtem Dębieńska. W pierwszej połowie lutego w Czuchowie odbyło się zebranie
założycielskie starostwa rybnickiego. Ustalono, że obowiązki starosty rybnickiego
obejmie Jerzy Biały, natomiast Spyra zostanie głównym pomocnikiem Białego do
spraw administracji. Siedziba starostwa miała zostać przeniesiona do Czerwionki. Po
kilku dniach, z powodu trudnych warunków lokalowych, siedzibę starostwa
przeniesiono do Knurowa. Gdy z Katowic przysłany został na stanowisko starosty
rybnickiego dr Paweł Gawlik, Spyra wrócił do Dębieńska na stanowisko wójta. Jednak
po krótkim czasie został przez Białego wezwany do Knurowa, gdzie objął stanowisko
doradcy Gawlika do spraw administracji oraz kierownika referatu wojskowego. Pod
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koniec marca siedziba starostwa została przeniesiona do Rybnika .
Po zajęciu Rybnika przez wojska sowieckie, pozostający w podziemiu żołnierze
rybnickiej AK, niezależnie od inspektora, próbowali organizować pracę konspiracyjną
na własną rękę. W kwietniu Spyra spotkał w Rybniku Rocha Koziołka67, kierownika
sekcji paszportowej MO, który zaprosił go do mieszkania swojej siostry przy ul.
Kościuszki. Pod wskazanym adresem Spyra zastał, oprócz gospodarza, również Staiera
oraz znanego mu z czasów okupacji N.N. ps. „Binder”. Koziołek oświadczył, że
oczekują jeszcze przyjścia Antoniego Pawlicy. Jednak Pawlica nie przyszedł, więc
zebrani rozeszli się, umawiając się na kolejne spotkanie. Drugie spotkanie nastąpiło
dwa tygodnie później w Boguszowicach. Tym razem na spotkaniu był również Pawlica,
który zaproponował zebranym przejście do NSZ, a Spyrze przedstawił propozycję
objęcia dowództwa tej organizacji w powiecie rybnickim. Ten zdecydowanie odmówił.
Po chwilowej konsternacji spowodowanej niespodziewaną odmową, Pawlica i Staier
wymogli na Spyrze zobowiązanie do zachowania milczenia w sprawie planów Pawlicy,
po czym Spyra opuścił spotkanie. Od tamtej pory nie kontaktował się on z podziemiem
antykomunistycznym, poświęcając się całkowicie pracy administracyjnej w starostwie. W grudniu 1945 r. został zwolniony, po czym podjął pracę w Banku Rolnym
w Rybniku, w którym pracował aż do aresztowania w 1949 r. Zatrzymany został za nielegalne posiadanie broni, stanął przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Katowicach.
Osądzony, został skazany na 5 lat więzienia68.
Po wyjściu z więzienia pracował przez kilka lat w elektrowni przy KWK
„Dębieńsko”. Pod koniec lat pięćdziesiątych z powodów zdrowotnych przeszedł na
69
rentę. Zmarł na raka krtani 18 stycznia 1961 r.
Powojenna działalność Pawła Cierpioła nie została do tej pory w pełni
wyjaśniona. Wydaje się, że rozprzężenie w szeregach inspektoratu osiągnęło tak
wielkie rozmiary, że w pierwszej połowie 1945 r. „Makopol” utracił niemal całkowicie
kontrolę nad swoimi podkomendnymi. Żołnierze AK, spragnieni zakończenia wojny
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i powrotu do normalnego życia, masowo opuszczali swoje jednostki, próbując znaleźć
sobie miejsce w nowej rzeczywistości. Akowcy masowo wchodzili w struktury
odradzających się władz samorządowych, milicji70. Najprawdopodobniej Cierpioł
utrzymał szkieletową siatkę łączności z wąskim gronem zaufanych ludzi i zbierał
informacje o przebiegu wypadków na podległym mu terenie. Pod koniec września
1945 r. Cierpioł wydał rozkaz o zawieszeniu działalności struktur inspektoratu przynajmniej do stycznia 1946 r.71
Kiedy w październiku 1945 r., z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach i ostatniego komendanta Okręgu Śląskiego AK ppłk. Zygmunta Janke, w Katowicach i w Bielsku rozpoczęła działalność
Komisja Likwidacyjna ds. AK, Paweł Cierpioł podjął decyzję o nieujawnianiu struktur
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rybnickiego inspektoratu .
Obecny stan badań nie pozwala na pełną ocenę pracy poszczególnych
inspektorów. Z pewnością Władysław Kuboszek utworzył i skonsolidował
inspektorat, a jego ostrożna i rozważna postawa uchroniła inspekcję od masowych
aresztowań, które kilkakrotnie nawiedzały Okręg Śląski ZWZ–AK. Jego działalność
była bardzo wysoko oceniana przez komendanta Okręgu Śląskiego AK Jankego. Mimo
opinii niektórych żołnierzy, zarzucających mu brak ostrożności, a czasem
lekkomyślność, rybnicki inspektorat pod jego kierownictwem bez poważniejszych
strat funkcjonował do jego aresztowania. Przyczyny aresztowania inspektora
Kuboszka zapewne nigdy nie zostaną do końca wyjaśnione, tak jak nigdy nie dowiemy
się, jaką rolę w aresztowaniu Kuboszka odegrał jego były zastępca.
Jan Spyra pełnił obowiązki komendanta inspekcji rybnickiej miesiąc, będąc
dodatkowo skrępowany brakiem decyzji mjr. Jankego w kwestii obsady stanowiska
inspektora. W tym czasie sztab inspektoratu zasadniczo nie funkcjonował. Swoje
zalety Spyra pokazał, pełniąc funkcje dowódcy WSOP-u i zastępcy Kuboszka.
Najtrudniej ocenić działalność Pawła Cierpioła. Ten niewątpliwie zdolny i ofiarny konspirator umiejętnie i efektywnie kontynuował pracę rozpoczętą przez
Kuboszka. Jego ostrożność stała się wśród żołnierzy podziemia niemal legendarna.
Jego podkomendni oceniali go jako stanowczego, czasami „śmiałego aż do szaleń73
stwa”, lecz zawsze przestrzegającego zasad konspiracji . Mieczysław Brzost pisał, że
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pod koniec okupacji Cierpioł rozmawiał szeptem . Niewątpliwie dowodził inspektoratem w najtrudniejszym okresie. Walki frontowe, a potem egzystencja w nowej,
komunistycznej rzeczywistości wymagały od dowódcy szczególnych predyspozycji.
Niemniej przyczyn sprawnego i długiego funkcjonowania struktur inspektoratu po
1945 r. można upatrywać raczej w predyspozycjach osobowych Antoniego Staiera,
który potrafił trzymać w karbach swoich żołnierzy z kompanii Rybnik do końca 1945 r.,
zdecydowanie reagując na wszelkie próby działań swoich podkomendnych, które
mogłyby dotknąć ludność cywilną. Najwyraźniej sam Cierpioł nie potrafił utrzymać
dyscypliny w szeregach, a także zapobiec odpływowi ludzi do innych antykomunistycznych organizacji75.
Po zakończeniu wojny Cierpioł nie zapominał o swoich podwładnych i w miarę
możliwości służył im pomocą w codziennym życiu. Rafał Sitek wspominał, że zimą
1945 r. Cierpioł przywiózł mu furmanką węgiel, który własnoręcznie rozładował.
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Sąsiadom Sitka załatwił lekarstwa . Agnieszka Ogrodzka otrzymała od niego pisemne
życzenia z okazji zamążpójścia (podpisane nazwiskiem Marian Rembicz)77. Jednocześnie okazał się człowiekiem chorobliwie ambitnym, mściwym, dążącym do celu po
30

trupach. Zdecydowanie eliminował oponentów ze stanowisk dowódczych, obsadzając
je swoimi ludźmi.
O tym, jak niepełna była wiedza o strukturach konspiracyjnych AK w powiecie
rybnickim świadczy dokument opracowany w 1961 r. przez Wydział „C” Komendy
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach. W Indeksie podziemnych
organizacji działających w okresie okupacji hitlerowskiej na terenie woj.
katowickiego, w którym podano struktury AK Okręgu Śląskiego, wymieniony jest
również rybnicki inspektorat AK, jednak jego obsada jest na tyle zaskakująca, że warto
ją przytoczyć. Według Wydziału „C” KWMO w skład inspektoratu Rybnik wchodziły
powiaty Rybnik, Wadowice i Żywiec. Komendantem inspektoratu miał być Antoni
Cichy „Roch” (w rzeczywistości dowódca inspektoratu bielskiego AK). Jako odrębna
jednostka terytorialna, wymieniony jest obwód Rybnik, którym dowodzi Marta
Wodecka „Bolko”. Z pozostałej obsady znany jest jedynie Teofil Wita jako dowódca
plutonu dywersyjnego. Zaskakującym jest fakt, że w wykazie nie znalazło się nazwisko
żadnego z rzeczywistych inspektorów rybnickiego inspektoratu AK. Trudno stwierdzić, na jakich materiałach opierał się Wydział „C”, przygotowując to zestawienie78.
Na obecnym etapie badań, pełne przedstawienie sylwetek inspektorów rybnickich AK nie jest możliwe. Wciąż niepełna baza źródłowa, zwłaszcza brak kompletnego archiwum rybnickiego inspektoratu sprawia, że wiele kwestii dotyczących
postaci inspektorów pozostaje nadal niewyjaśniona. Odnalezienie kolejnych części
archiwum inspektoratu pozwoli prawdopodobnie wypełnić wciąż istniejące luki.
***
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w 1922 r. ponownie wrócić na Śląsk i objąć stanowisko kierownika placówki Straży Celnej w Łagiewnikach. W latach 1927–1937 Spyra pełnił funkcję kierownika Oddziału Gospodarczego Śląskiego
Okręgu Straży Granicznej w Katowicach, zastępcy kwatermistrza i płatnika. Od 1 X 1937 r. w stopniu
starszego przodownika pełnił obowiązki komendanta komisariatu Straży Granicznej w Orzeszu. W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany i otrzymał przydział do batalionu marszowego 43 pp. w Włodzimierzu
Wołyńskim. Brał udział w kampanii wrześniowej, 25 IX dostał się do niewoli sowieckiej pod Rawą
Ruską jako zwykły żołnierz. 1 XI, jako jeniec, został przekazany Niemcom. Pod koniec sierpnia 1940 r.
jako chory na płuca i niezdolny do pracy został zwolniony z niewoli niemieckiej. Powrócił do Dębieńska
i przez kilka miesięcy leczył się w domu. Pod koniec 1940 r. skontaktowali się z nim jego dawni
podwładni ze Straży Granicznej: Józef Bienek i Stanisław Kubiaczyk. Na tym spotkaniu ustalono, że
w środowisku przedwojennych strażników granicznych powstanie tajna organizacja, która docelowo
obejmie również inne środowiska. Początkowo akcja werbunkowa postępowała opieszale: Spyra,
wycieńczony pobytem w stalagu, był wciąż przykuty do łóżka, Kubiaczyk ostatecznie nie zgłosił akcesu
do organizacji. Jedynie Bienek dość aktywnie nawiązywał kontakty wśród sprawdzonych i zaufanych
ludzi. Jednak mimo starań Bienka, organizacja ta nie wyszła poza stadium tworzenia struktur. W połowie
1942 r. pogranicznicy weszli w struktury AK. Zob. Akta osobowe Jana Spyry, Arkusz ewidencyjny Jana
Spyry, zał. nr 1, s. 3 (dokumenty udostępnione przez Urząd Miasta Rybnika); T. Miler, Trzeci inspektor...,
s. 59; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/190, Sprawa przeciwko Franciszkowi Zawadzie
i in., Zeznania własne Jana Spyry złożone w Referacie III PUBP Rybnik 29 VI 1951 r., k. 39.
22
Wojskowa Służba Ochrony Powstania powstała na mocy rozkazu gen. Władysława Sikorskiego z 15 VII
1941 r. jako specjalna struktura wojskowa przeznaczona do służby ochronno-wartowniczej. W wypadku
wybuchu powstania narodowego głównymi zadaniami WSOP-u miały być: udział w walkach o opanowanie obiektów ważnych strategicznie, ochrona obiektów istotnych dla działań wojennych oraz
obiektów użyteczności publicznej (obiektów przemysłowych, urzędów, stacji kolejowych, poczty) –
wyznaczeni przez WSOP ludzie mieli po przejściu frontu pełnić funkcje kierownicze w zakładach
przemysłowych. Ponadto WSOP miała pełnić funkcję policyjną w czasie trwania powstania; przede
wszystkim miała zabezpieczyć tyły jednostek liniowych przed atakami dywersantów czy
nieprzyjacielskich spadochroniarzy, a także chronić mienie państwowe i prywatne przed kradzieżami.
Do zadań WSOP miały należeć także dozór nad jeńcami oraz obrona przeciwlotnicza, przeciwgazowa
i przeciwpożarowa. Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990,
t. II, s. 280–281, Gen. Rowecki do gen. Sikorskiego: tworzenie Służby Ochrony Powstania (SOP), – jej
zadania – scalenie dobiega końca – współpraca z ugrupowaniami politycznymi – trudności ze strony
Stronnictwa Ludowego – wnioski.
23
Dość powszechną praktyką w werbowaniu nowych członków do konspiracji było typowanie tzw.
„członków upatrzonych”. Byli to ludzie, którzy w opinii werbującego (najczęściej dowódcy jednostki),
nadawali się do konspiracji. Decyzja o wciągnięciu ich w szeregi podziemnej armii miała być podjęta,
„gdy zajdzie potrzeba”. Członek upatrzony nie wiedział, że jest potencjalnym kandydatem do pracy
konspiracyjnej, był jednak przez dowódcę włączany w raportach jako członek czynny. Powodowało to
problemy z ustaleniem faktycznego stanu jednostek AK, zob. AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka
03/190, Sprawa przeciwko Franciszkowi Zawadzie i in., Rozkaz z dnia 4 III 1944 r., b.p.
24
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/190, Sprawa przeciwko Franciszkowi Zawadzie i in.,
Zeznania własne Spyry Jana złożone w Referacie III PUBP Rybnik 29 VI 1951 r., k. 42.
25
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 00144/3508 (mf), Protokół przesłuchania Adama Szewczyka
z 29 XI 1949 r.
26
Podstawą do prowadzenia rozmów scaleniowych był rozkaz Naczelnego Wodza nr 52 z dn. 30 X 1941.
Zob. Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. II, s. 154–155.
27
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/190, Sprawa przeciwko Franciszkowi Zawadzie i in.,
Pismo Kuboszka do Spyry z 26 XI 1943 r., b.p.
28
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/775, Akta śledcze Franciszka Żymełki i in., t. 4, Raport
Kuboszka do Komendy Okręgu dotyczący akcji scaleniowej, k. 258.
29
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/190, Sprawa przeciwko Franciszkowi Zawadzie i in.,
Raport Jana Spyry do Kuboszka z 6 XII 1943 r., b.p.
30
Z. Walter-Janke, W Armii Krajowej na Śląsku…, s. 222.
31
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 032/17, Materiały ogólne dot. członków organizacji AK. Lata
od 1948 do 1959, t. 2, Zeznania Jana Spyry, Charakterystyka Pawła Ciepioła, b.p.
32
Ibidem.
33
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/775, Akta śledcze Franciszka Żymełki i in., t. 4, Pismo
Cierpioła do Kuboszka z 17 X 1943 r., k. 15.

33

34

AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/190, Sprawa przeciwko Franciszkowi Zawadzie i in.,
Zeznania Jana Spyry, Charakterystyka batalionu Wodzisław i Rydułtowy, b.p.
35
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/713, Akta śledcze i operacyjne członków podziemia w powiecie rybnickim, t. 24, Oświadczenie Wiktora Trybusia, k. 24; AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN
Ka 032/17, Materiały ogólne dot. członków organizacji AK. Lata od 1948 do 1959, t. 2, Zeznania Jana
Spyry, Charakterystyka Wiktora Trybusia, b.p.
36
W piśmie z 26 XI 1943 r. Kuboszek pisał do Spyry: „Dawny mój adiutant (Karlik) jest poza naszymi
szeregami. Zwolniłem go z wszelkich obowiązków, gdyż za długo usiłował bawić się ze mną w ciuciubabkę. Do Okręgu złożyłem meldunek”. AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/190, Sprawa
przeciwko Franciszkowi Zawadzie i in., Pismo Kuboszka do Spyry z 26 XI 1943 r., b.p.
37
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/775, Akta śledcze Franciszka Żymełki i in., t. 4, K–dt Okr.
do Ren, 22 I 1944 r., k. 44.
38
W tym samym czasie, bo 16 XI 1943 r. dowódca batalionu Orzesze Wilhelm Szwajnoch porzucił swoją
jednostkę i zaczął się ukrywać. Ucieczkę zapowiedział argumentując, że czuje się zagrożony
aresztowaniem. Mimo prób nawiązania łączności, nie udało się z nim skontaktować. Pojawił się jednak
na majowej liście awansów Komendy Okręgu. Można przypuszczać, że Szwajnoch na polecenie
Cierpioła porzucił dowodzenie batalionem i ukrywał się, pozostając do jego dyspozycji, zob. AIPN Ka,
WUSW Katowice, sygn. IPNKa 03/190, Sprawa przeciwko Franciszkowi Zawadzie i in., Raport Spyry
z 15 XI 1943 r., b.p.
39
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/775, Akta śledcze Franciszka Żymełki i in., t. 4, Pismo
Cierpioła do Kuboszka z 8 XII 1943 r., k. 28; ibidem, Pismo Cierpioła do Komendy Okręgu z 30 I 1944 r.,
k. 38.
40
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/190, Sprawa przeciwko Franciszkowi Zawadzie i in.,
Pismo Kuboszka do Spyry z 21 I 1944 r., b.p.
41
Według Jana Delowicza Kuboszek zmierzał do Pawłowic Śląskich, gdzie miał spotkać się z Antonim
Staierem i Alfredem Tkoczem. Staier i Tkocz wpadli w niemiecką zasadzkę – Staierowi udało się zbiec,
Tkocz został aresztowany (J. Delowicz, Wiernie służył Ojczyźnie...; zob. także Relacja Wincentego
Krypczyka, materiały przekazane IPN przez Jana Delowicza). W tym czasie Kuboszek, ks. Kania
i Stalmach szli ze stacji kolejowej w Strumieniu do Zbytkowa, do domu Adolfa Bojdy (relacja Emilii
Pisek, w zbiorach autora). Aresztowanie inspektora rybnickiego miało być konsekwencją pościgu
Niemców za zbiegłym Staierem (o kulisach aresztowania Władysława Kuboszka zob. T. Miler,
Aresztowanie Władysława Kuboszka, „Biuletyn IPN” 2002, nr 5, s. 67–68; Represje wobec
duchowieństwa górnośląskiego w latach 1939–1956 w dokumentach, Wybór, wstęp i opracowanie
K. Banaś i A. Dziurok, Katowice 2003, s. 91–93).
42
J. Delowicz, Wiernie służył Ojczyźnie…; Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego..., s. 93.
43
IPN Ka, Rozkaz nr G-BP/42 z dnia 30 VIII 1944 r., w zbiorach OBEP IPN Katowice.
44
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 032/17, Materiały ogólne dot. członków organizacji AK. Lata
od 1948 do 1959, t. 2, Zeznania Jana Spyry, Charakterystyka Wiktora Trybusia, b.p.
45
Opinia o udziale Cierpioła w aresztowaniu Kuboszka jeszcze długo krążyła wśród żołnierzy
inspektoratu. Antoni Staier dopiero po zakończeniu wojny rozpoczął bliższą współpracę z Cierpiołem;
do tej pory on również obwiniał „Makopola” o wydanie Niemcom Kuboszka. Kilka lat po wojnie
podobną opinię wyrażali m.in. ks. Karol Pilawa i Antoni Pawlica, AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN
Ka 03/775, t. 1, Raport dotyczący sprawy przeciwko Anieli Mrozek i towarzyszy, k. 68; AIPN Ka,
WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 02/635, Midleja Paweł, t. 1, Doniesienie agenta „Brzozy” dot.
Antoniego Pawlicy z Wałbrzycha, pracownika kop. „Bolesław Chrobry”, k. 256.
46
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 032/17, Materiały ogólne dot. członków organizacji AK. Lata
od 1948 do 1959, t. 2, Zeznania Jana Spyry, Charakterystyka Wiktora Trybusia, b.p.
47
W toku śledztwa załamał się ks. Józef Kania, wydając Niemcom przede wszystkim rodziny z Górek
Małych i Brennej współpracujące z oddziałem „Wędrowiec”(M. Heller, Ruch oporu na Śląsku
Cieszyńskim w latach 1993–1945, Opole 1982, s. 169). Natomiast należy przypuszczać, że Niemcom nie
udało się złamać inspektora Kuboszka, gdyż gestapo nie rozpoczęło aresztowań wśród żołnierzy
rybnickiego inspektoratu.
48
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 032/17, Materiały ogólne dot. członków organizacji AK. Lata
od 1948 do 1959, t. 2, Zeznania Jana Spyry, Charakterystyka Wiktora Trybusia, b.p.
49
Ibidem.
50
Ibidem.

34

51

Prawdopodobnie właśnie tę wizytę Jankego opisuje J. Musioł (J. Musioł Ślązacy, Katowice 1987, s. 298;
zob. także Z. Walter-Janke, W Armii Krajowej na Śląsku …, s. 249).
52
Prawdopodobnie Cierpioł wówczas otrzymał funkcję p.o. inspektora rybnickiego (zob. IPN Ka, Rozkaz
nr 3-BP/44 z dnia 24 V 1944 r., w zbiorach OBEP IPN Katowice). Najwyraźniej czekano na wyjaśnienie
losów Władysława Kuboszka, a nominowanie Cierpioła na stanowisko inspektora rybnickiego nastąpiło
z chwilą potwierdzenia śmierci Kuboszka, tj. po 26 VIII 1944 r.
53
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 032/17, Materiały ogólne dot. członków organizacji AK. Lata
od 1948 do 1959, t. 2, Zeznania Jana Spyry, Charakterystyka Wiktora Trybusia, b.p.
54
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/190, Sprawa przeciwko Franciszkowi Zawadzie i in.,
Zeznanie własne Jana Spyry złożone w referacie III PUBP Rybnik 29 VI 1951 r., k. 40; zob. także AIPN
Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 032/17, Materiały ogólne dot. członków organizacji AK. Lata od
1948 do 1959, t. 2, Zeznania Jana Spyry, Charakterystyka Teofila Wity, b.p.
55
Roman Gajewski, dowódca WSOP w podinspektoracie Cieszyn, zeznał: „Z chwilą otrzymania
powołania do wojska niemieckiego zameldowałem o tym […] moim przełożonym. W jakiś czas potem
przyjechał do mnie „Kowal” [najprawdopodobniej chodzi o Adolfa Szewczyka „Kowola”], mówiąc, że
jest następcą Spyry”, AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/190, Sprawa przeciwko
Franciszkowi Zawadzie i in., Protokół przesłuchania Romana Gajewskiego, k. 123.
56
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 032/17, Materiały ogólne dot. członków organizacji AK.
Lata od 1948 do 1959, t. 2, Zeznania Jana Spyry, Charakterystyka Wiktora Trybusia, b.p.; ibidem, Opis
miejsc urzędowania sztabu AK Inspekcji Cisu (Zaolzie, pow. Cieszyn, Pszczyna, Rybnik, Racibórz
i Koźle), b.p.
57
Ibidem, Charakterystyka Wiktora Trybusia, b.p.
58
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 032/17, Materiały ogólne dot. członków organizacji AK. Lata
od 1948 do 1959, t. 2, Zeznania Jana Spyry, Opis działalności po wyzwoleniu, b.p.
59
Antoni Pawlica działał w strukturach inspektoratu już od 1940 r. w obwodzie wodzisławskim. Nie udało
się do końca wyjaśnić, jaką funkcję pełnił. Cierpioł w piśmie do Jankego podaje, że Pawlica jest zastępcą
szefa wywiadu. Zob. A. Dziuba, Podziemie poakowskie na Górnym Śląsku, mps w posiadaniu autora.
60
W nocy z 24 na 25 VIII 1944 r. w okolicach Brennej wylądował kilkuosobowy oddział zwiadu sowieckiego pod dowództwem mjra Wasilija Anisimowa „Szczepanowicza”. Cześć oddziału „Wędrowiec”
podporządkowała się pod rozkazy sowieckiego oficera i odtąd pracowała na rzecz wywiadu Armii
Czerwonej. Szerzej zob. T. Miler, Działalność oddziału partyzanckiego AK Wędrowiec w świetle relacji
i wspomnień, [w:] Podziemie niepodległościowe na Podbeskidziu w latach 1939–1945, red. A. Namysło,
T. Kurpierz, Bielsko-Biała 2003.
61
Istnieją także przesłanki, że podinspektorat cieszyński w drugiej połowie 1944 r. odzyskał samodzielność i odłączył się od Rybnika. W rozkazie ppłk. Jankego (awansował w maju 1944 r.) z grudnia 1944 r.,
dotyczącym zmiany kryptonimów poszczególnych inspektoratów, Cieszyn wyszczególniony jest jako
osobny inspektorat o krypt. „Wata”, IPN Ka, Rozkaz nr 29-Og.Org./44, w zbiorach OBEP IPN Katowice.
62
J. Niekrasz, Z dziejów AK…, s. 199.
63
Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Jastrzębia w marcu 1945 r. kobiety te zostały przez Sowietów
zatrzymane, a następnie zabrane do zabudowań dworskich w Bziu Zameckim, gdzie zostały zgwałcone
i zamordowane. Relacja Franciszka Myśliwca, udostępniona przez Hildegardę Myśliwiec, w zbiorach
autora; relacja Rafała Sitka, udostępniona przez Bolesława Niezgodę.
64
M. Brzost, Rybnicki inspektorat Armii Krajowej…, s. 143–145. Szerzej na temat przemarszu więźniów
oświęcimskich: J. Fudziński, Marsz Śmierci, Jastrzębie 1982; A. Strzelecki, Marsz Śmierci – Przewodnik po trasie Oświęcim – Wodzisław Śląski, Katowice 1989; J. Delowicz, Śladem krwi. Marsz śmierci
więźniów oświęcimskich przybyłych do Rzędówki i poprowadzonych na zachód, Katowice 1995.
65
Zob. artykuł A. Dziuby w niniejszym tomie.
66
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 032/17, Materiały ogólne dot. członków organizacji AK. Lata
od 1948 do 1959, t. 2, Zeznania Jana Spyry, Opis działalności po wyzwoleniu, b.p.
67
Roch Koziołek był członkiem ZWZ co najmniej od kwietnia 1940 r. To on zwerbował do organizacji
„Kowala” w kwietniu 1940 r. (AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 00144/3508, mf, Protokół
przesłuchania podejrzanego Adama Szewczyka z 29 XI 1949 r.). W 1942 r. zniknął z terenu inspektoratu
rybnickiego i prawdopodobnie działał w „Legionie Śląskim”.
68
AIPN Ka, WSR Katowice, sygn. 1/189, Sprawa przeciwko Janowi Spyrze.
69
Relacja Jana Spyry – syna, w zbiorach autora.
70
Część akowców, zwłaszcza żołnierzy WSOP-u, po udanych akcjach zabezpieczenia zakładów
przemysłowych, najczęściej pełniła kierownicze funkcje w tych zakładach. M.in. dowódca batalionu

35

Orzesze Maksymilian Chrobok został dyrektorem kopalni „Knurów”. Aresztowany przez Rosjan w lutym 1945 r. został wywieziony w głąb ZSRR. Wrócił w listopadzie 1947 r. (K. Banaś, Kategorie
deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku [w:] Deportacje Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku, red. A. Dziurok, M. Niedurny, Katowice 2004, s. 56-57); zastępca Cierpioła, Żymełka
został dyrektorem Biur Wydziału Powiatowego starostwa, Antoni Staier pracował jako personalny w
KWK „Jankowice” [szerzej na ten temat zob. także artykuł A. Dziuby w niniejszej publikacji, w którym
autor uznaje, że byli konspiratorzy nie tyle szukali sobie miejsca w nowej rzeczywistości, co
opanowywali stanowiska w administracji – przyp. red.].
71
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/775, Akta śledcze Franciszka Żymełki i in., t. 5, Rozkaz
Cierpioła z dnia 30 IX 1945 r., k. 15.
72
W rozkazie do swoich żołnierzy zezwolił na ujawnienie się tym, których zmuszały do tego warunki
rodzinne, natomiast zabronił ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących działalności i struktur
konspiracyjnych. Rozkaz Cierpioła został w znakomitej większości wykonany. Wśród arkuszy
ujawnienionych autor odnalazł jedynie kilkanaście złożonych przez akowców z rybnickiego
inspektoratu, AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/775, Akta śledcze Franciszka Żymełki i in.,
t. 5, Rozkaz Cierpioła z 19 X 1945 r., . k. 28, zob. aneks.
73
J. Lewandowski, Droga ku granicy, „Katolik” 25 II 1990.
74
M. Brzost, Rybnicki inspektorat Armii Krajowej…, s. 53.
75
Po zakończeniu II wojny światowej na terenie powiatu rybnickiego działały m.in. oddziały Narodowej
Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Zob.
A. Dziuba, Podziemie poakowskie w powiecie rybnickim 1945–1947, artykuł w niniejszym tomie.
76
Relacja Anny Sitek, udostępniona przez B. Niezgodę.
77
Kopia dokumentu udostępniona przez Agnieszkę Kucz, w posiadaniu autora.
78
AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 063/127, Indeks organizacji działających w okresie okupacji
hitlerowskiej na terenie woj. katowickiego.

36

Adam Dziuba

Podziemie poakowskie w powiecie rybnickim
w latach 1945-19471
I. Inspektorat rybnicki Okręgu Śląskiego AK w ostatnich miesiącach przed
rozwiązaniem Armii Krajowej
W okresie II wojny światowej tereny powiatu rybnickiego znalazły się w ramach
organizacyjnych inspektoratu rybnickiego, podlegającego Okręgowi Śląskiemu
SZP/ZWZ/AK. W 1944 r. po ciężkich stratach w latach poprzednich, spowodowanych
dekonspiracjami i aresztowaniami, komendantem Okręgu Śląskiego AK został mjr
Zygmunt Janke (ps. „Walter”, „Zygmunt”). Zadaniem nowego dowódcy było
organizacyjne odbudowanie kierowanej przez siebie struktury i przygotowanie
operacji „Burza” na podległym jej obszarze2. Ponieważ warunki terenowe w uprzemysłowionej części Okręgu Śląskiego AK uniemożliwiały akcje zwartych oddziałów
partyzanckich, zaplanowano jedynie ochronę potencjału przemysłowego przed
zniszczeniem na obszarach zindustrializowanych. Koncentrację oddziałów
partyzanckich Okręgu zamierzano przeprowadzić we wschodniej części niemieckiej
Prowincji Górnośląskiej, obejmującej część przedwojennych województw
3
kieleckiego i krakowskiego oraz na Śląsku Cieszyńskim .
Zbrojne operacje w ramach akcji „Burza” na Śląsku Cieszyńskim i Zaolziu
stawiały istotne zadania bojowe przed inspektoratem rybnickim AK, któremu
terytorialnie podlegały wspomniane tereny, w ramach podinspektoratu cieszyńskiego.
Pod koniec 1944 r. komendantem inspektoratu był por. Paweł Cierpioł (ps.
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„Fred”, „Pleban”, „Makopol”, „Rokowski”), który powierzone mu zadania konspiracyjne zorganizował w czterech niezależnych pionach: wojskowym, wywiadowczym, Wojskowej Straży Ochrony Powstania (WSOP) i pomocy społecznej.
Inspektorat przyjął organizację pułkową i dzielił się na bataliony, kompanie i plutony. W centralnej oraz północno-wschodniej części powiatu rybnickiego działał
batalion Orzesze. Jego dowódcą był początkowo Wilhelm Szwajnoch (ps. „Prom”,
„Kolbsztajn”), a po jego ucieczce Maksymilian Chrobok (ps. „Orlik”). Stanowisko
dowódcy batalionu „Orlik” łączył z pełnieniem w ramach WSOP dowódcy ochrony
4
kopalni „Knurów” . W skład dowodzonego przez „Orlika” batalionu wchodziły cztery
kompanie. Jedna stacjonowała w Mikołowie, jej dowódcą był w czasie wojny
nauczyciel „Ludwik”. Druga kompania została zorganizowana w Orzeszu. Składała się
z trzech plutonów: 1. Czerwionka, 2. Przyszowice i Gierałtowice, 3. Knurów – Wilcza.
Kompanią rybnicką dowodził Antoni Staier (ps. „Lew”, „Feliks”). Jej dwa plutony
stacjonowały w Boguszowicach i Jejkowicach (Zebrzydowicach). Czwartą kompanią
(nie ustalono miejsca stacjonowania) dowodził prawdopodobnie Franciszek Skrobol,
jego zastępcą był Stanisław Strykowski. W południowej części powiatu rybnickiego
utworzono batalion Rydułtowy – Pszów (tzw. obwód Wodzisław), mający swoje
plutony w miejscowościach w okolicach Wodzisławia Śląskiego. Dowodził nim Antoni
Basztoń (ps. „Wierzbowy”). Trzeci batalion stacjonował na terenie powiatu
pszczyńskiego. Dowodził nim Wojciech Gierak (ps. „Taraban”, „Truciński”). Batalion
pszczyński posiadał cztery kompanie – w Pszczynie, Tychach (dowódca Józef Piszczek
„Wilk”), Bieruniu Starym i w Kobiórze – Wyrach. Czwarty batalion zorganizowano
w podinspektoracie Cieszyn – Zaolzie. Najprawdopodobniej podinspektorem był
Adolf Szewczyk (ps. „Kowol”). Ostatni – piąty batalion stacjonował w obwodzie
zewnętrznym (nazywanym raciborskim, chociaż jego komenda znajdowała się
w Koźlu). Organizacja batalionu była dosyć specyficzna. Żołnierze podziemia
rekrutowali się bowiem spośród mieszkańców okolic Lubomi (stąd pojawia się nawet
nazwa „obwód Lubomia”) oraz polskich robotników przymusowych, pracujących na
terenach obwodu zamiejscowego. Dowódcą był Serafin Myśliwiec (ps. „Krwawnik”).
Odrębnie funkcjonował wywiad, obejmujący swoimi zainteresowaniami teren
całego inspektoratu. Wiadomości otrzymywał za pośrednictwem własnej siatki i od
dowódców batalionów. Wywiadem inspektoratu kierował Wiktor Trybuś (ps. „Jelicz”,
„Jastrzębski”, „Witalis”), jego zastępcą był Antoni Pawlica (ps. „Witold”). Po objęciu
stanowiska inspektora przez Cierpioła „Jelicz” i „Witold” zostali odsunięci od sprawowania funkcji sztabowych. Spyra (główne źródło informacji o strukturze i obsadzie inspektoratu rybnickiego AK w ostatnim okresie wojny) uważał, że na miejsce Trybusia,
został mianowany Teofil Wita (ps. „Broda”), który pełnił swoją funkcję prawdopodobnie do 1947 r. Komórka wywiadowcza posiadała własną grupę egzekucyjną.
Ponadto zorganizowana została opieka społeczna i WSOP. Pomocą społeczną
przez cały czas istnienia inspektoratu kierował Franciszek Machulik, mieszkający na
terenie Katowic – Ligoty (był on przewidywany do objęcia stanowiska starosty
5
rybnickiego po wyzwoleniu Polski), zaś komendantem WSOP był sam Jan Spyra .
Zastępcą inspektora rybnickiego w latach 1944–1947 był prawdopodobnie
Franciszek Żymełka, jedna z czołowych postaci w rybnickiej konspiracji w okresie
wojny. W 1944 r., kiedy został zastępcą inspektora, używał ps. „Rębacz”. Czasowo
6
dowodził także batalionem zorganizowanym w Rybniku, Żorach i Knurowie .
Inspektorat rybnicki od aresztowania 9 lutego 1944 r. poprzednika „Makopola” –
Władysława Kuboszka (ps. „Bogusław)”, uwikłany był w konflikty personalne. Część
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sztabowców – wśród których przewodzili Trybuś, Pawlica, Bogdan Wyrobek, a także
Spyra przypisywali winę za uwięzienie „Bogusława” „Makopolowi”. Jednak do momentu rozpoczęcia zimowej ofensywy Armii Czerwonej współpraca między nimi a inspektorem jeszcze się układała7.
Upadek powstania warszawskiego spowodował rezygnację z planów przygotowywanych w ramach akcji „Burza” przez komendę Okręgu Śląskiego AK. Generał
Olbrycht w dniu 4 października 1944 r. odwołał realizację „Burzy” na całym odcinku
G.O. „Śląsk Cieszyński”8. Przywódcy Państwa Podziemnego byli przekonani, że
spodziewana ofensywa sowiecka nastąpi najwcześniej późną wiosną 1945 r.9, w związku z czym gen. Leopold Okulicki zwlekał z wydaniem jasnych dyspozycji dla
podległych sobie dowódców, oczekując wyjaśnienia sytuacji w jakiej znalazło się AK.
Rozpoczęta w styczniu i prowadzona na ogromną skalę przez Sowietów ofensywa
zaskoczyła dowództwo AK. Po przełamaniu niemieckiej linii obrony w okolicach
Sandomierza i oswobodzeniu od Niemców Krakowa, oddziały Armii Czerwonej w połowie stycznia zajęły dogodne podstawy do uderzenia na Górny Śląsk. Do 28 stycznia
opanowano okręg przemysłowy, a sowieckie oddziały utworzyły, po okrążeniu wojsk
niemieckich, przyczółek na Odrze, pomimo tego, że nie opanowały kluczowego dla tej
fazy operacji Rybnika. Dopiero w połowie marca wznowiono ofensywę na Racibórz
10
i Morawską Ostrawę oraz na Bielsko i Cieszyn, ostatecznie zajęty 3 maja 1945 r .
Nie mając wytycznych z KG AK, komendant Okręgu Śląskiego nie wydał
sprecyzowanych poleceń, w jaki sposób zachowywać się wobec wkraczających wojsk
sowieckich. Według jednego z informatorów UB, dowódca kompanii rybnickiej Staier
na zorganizowanej w listopadzie 1944 r. odprawie dowódców plutonów rozmawiał
z podwładnymi o planowanym wydaniu rozkazu rozwiązania AK. Krok ten miał
ochronić członków konspiracji przed spodziewanymi represjami. Członkowie sztabu
Staiera uznali, że nie należy przyznawać się do członkostwa w AK. Oceniali, że czeka
ich następna konspiracja i magazynowanie broni, która miała się przydać w czasie
11
oczekiwanego starcia armii aliantów zachodnich z Armią Czerwoną . Podobną
odprawę w styczniu 1945 r. przeprowadził ze swoimi sztabowcami „Makopol”.
Spotkanie odbyło się w Żorach, a oprócz inspektora obecni na nim byli: Bogdan
Wyrobek, Antoni Pawlica i Wiktor Trybuś. W czasie dwugodzinnej narady inspektor
nie przekazał żadnych dyrektyw, czy instrukcji dalszego działania. Powiedział tylko, że
spodziewa się rozkazów od komendanta Okręgu, ale należy jeszcze na nie poczekać.
Później „Makopol” nie skontaktował się już ze swoimi sztabowcami, dlatego ci starali
się na własną rękę skomunikować się z Jankem. Nie zdołali jednak do niego dotrzeć.
Trybuś uznał, że Armia Krajowa przestała na terenie inspektoratu istnieć i poczuł się
12
zwolniony z przysięgi .
Dyrektyw nie otrzymali także zwykli żołnierze. Dowodzeni przez Staiera
członkowie grupy dywersyjnej, którzy od dłuższego czasu prowadzili działania
partyzanckie, oczekiwali po niemieckiej stronie na przejście frontu. Jednak zimowa
ofensywa Sowietów utknęła do końca marca na linii Rybnik – Żory. W warunkach
nasycenia terenów przyfrontowych wojskiem sytuacja ukrywających się partyzantów
była niełatwa. Pogorszyła się w lutym, gdy front zasiliły niemieckie odwody. Staier
wysłał wtedy na rosyjską stronę frontu dwóch swoich ludzi (wyposażył ich nawet
w gołębia pocztowego), z zadaniem nawiązania kontaktu z radzieckim dowództwem.
Posłańcy Staiera mieli przekazać, że po drugiej stronie frontu są polscy partyzanci
i w wypadku ofensywy uderzą na tyły Niemców. Misja nie udała się – dwójka
partyzantów została najpierw uznana za szpiegów, a potem wykorzystana przez
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Sowietów do wyłapywania ukrywających się Niemców i volksdeutschów. Jeden z tej
dwójki akowców, Stefan Ogierman (ps. „Szczur”), został później milicjantem13.
Natarcie sowieckie pogłębiło chaos organizacyjny, powodując przerwanie
łączności pomiędzy dowództwami różnych szczebli i oddziałami AK. NKWD zajęło
się rozbijaniem ogniw konspiracji, rozpracowanych już wcześniej przez wywiad.
Nastąpiło planowe przesunięcie części komend, i samodzielne opuszczenie terenu
14
przez ludzi zagrożonych aresztowaniem . W tych warunkach gen. Okulicki zdecydował się na wydanie rozkazu rozwiązującego AK, podpisanego z datą 19 stycznia
1945 r. Podkreślił w nim, że sytuacja, w jakiej znalazła się Polska pod nominalną władzą
Rządu Tymczasowego oznacza faktycznie nową okupacją, tym razem sowiecką.
Wezwał żołnierzy AK do dalszej działalności w kierunku uzyskania pełnej wolności i
ochrony ludności przed zagładą oraz zwolnił ich z przysięgi15.
II. Sytuacja żołnierzy podziemia w powiecie rybnickim po rozwiązaniu AK
Rozkaz gen. Okulickiego formalnie zakończył działalność Armii Krajowej,
jednak w tym samym dniu „Niedźwiadek” wydał tajne polecenie, by dowódcy nie
ujawniali się przed nowymi władzami. Mieli zachować zakonspirowane sztaby i sieć
łączności oraz prowadzić działania na rzecz ochrony ludności i odbudowy
niepodległości w łączności z strukturami Delegatury Rządu i Okulickim16.
W ślad za tajnym rozkazem Okulickiego również dowódcy niższego szczebla
wydawali utrzymane w jego duchu dyspozycje swoim żołnierzom. Nie odnaleziono
wprawdzie pisemnych rozkazów komendanta Okręgu Śląskiego, lecz należy
domniemywać, że nie odbiegały zbyt bardzo treścią od instrukcji, którą wydał
komendant Okręgu Krakowskiego AK Przemysław Nakoniecznikoff–Klukowski
(ps. „Kruk II”). Zalecał on osobom zdekonspirowanym skorzystać z możliwości
komórek legalizacyjnych i po zaopatrzeniu się w nowe dokumenty opuścić zagrożony
teren. Pozostali mieli się starać przenikać do struktur administracji organizowanej
przez Rząd Tymczasowy, milicji i aparatu bezpieczeństwa. Pod żadnym pozorem nie
17
należało się przyznawać do przynależności do AK .
Janke swoje polecenia przekazywał prawdopodobnie w czasie odpraw
z poszczególnymi dowódcami inspektoratów i oddziałów. O przebiegu jednej z nich
wspomniał Gerard Woźnica (ps. „Hardy), dowódca Oddziału Rozpoznawczego 23 DP
AK „Surowiec”, który spotkał się z „Walterem” w lutym 1945 r. w Katowicach. Szef
sztabu Jankego, Paweł Migula ps. „Oracz” odczytał „Hardemu” rozkaz „Niedźwiadka”
o rozwiązaniu AK oraz powiadomił go, że „ostatnie rozkazy idą w tym kierunku, by
udawać się na wyższe stanowiska i wstępować do wojska”. „Hardy” otrzymał także
polecenie ukrywania się, wobec spodziewanych aresztowań członków AK18.
Jeszcze przed wznowieniem ofensywy sowieckiej w marcu 1945 r. Staier wydał
rozkaz rozproszenia członkom swojego oddziału partyzanckiego i ukrycia się w terenie. Zakazał podwładnym ujawniania faktu przynależności do AK. Żołnierze mieli się
starać o dogodne stanowisko w legalnej pracy. Nikt nie został zwolniony z przysięgi –
rozkaz „Niedźwiadka” rozwiązujący AK prawdopodobnie nie dotarł do partyzantów.
Nie było również wytycznych na temat ponownego podjęcia pracy organizacyjnej
19
i utrzymywania kontaktów .
Nie wiadomo, czy polecenia Jankego dotarły do rozdzielonego linią frontu
inspektoratu rybnickiego, lecz jego żołnierze podjęli prawdziwą „ofensywę” na
stanowiska w MO i administracji lokalnej. W okresie tworzenia posterunków milicji
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gromadzkich opanowali wiele z nich. Znaleźli się również w lokalnej administracji
politycznej i gospodarczej.
Dowódca plutonu Jejkowice (lub Zebrzydowice) z kompanii rybnickiej Staiera,
Stanisław Błażejewski, otrzymał przed wkroczeniem Armii Czerwonej wytyczne od
dowódcy, by zająć wszystkie funkcje publiczne w gminie Zebrzydowice. Błażejewski
1 marca 1946 r. wstąpił do MO i pełnił służbę w Wilczej. Został zatrzymany już po
20
dwóch tygodniach służby w MO, rozpracowany z powodu działalności w AK . Wiktor
Pfeifer, kolejny dowódca plutonu w inspektoracie rybnickim AK, zorganizował MO
w Marklowicach21. Dowódca kompanii AK w Kobiórze – Wyrach Wincenty Grzegorczyk (ps. „Wawel”) o tworzeniu MO w swojej miejscowości zeznał: „po wyzwoleniu
Polski ja zorganizowałem Milicję Obywatelską z tych członków, którzy należeli za
22
czasów okupacji do mojej grupy AK” . Komendantem posterunku MO w Przegędzy
23
został Kazimierz Prudel – żołnierz inspektoratu rybnickiego AK. Do służby w milicji
przyjęty został także Józef Gawłowski (ps. „Ryba”), podwładny Staiera w AK – objął
24
stanowisko komendanta posterunku MO w Chwałowicach .
Skala infiltracji MO przez członków inspektoratu rybnickiego AK była ogromna.
Potoczną opinię miejscowej ludności, wyraziła przesłuchiwana przez funkcjonariuszy
UB Elżbieta Rojek, która na pytanie, czy znała milicjanta, któremu jej mąż oddał broń
odpowiedziała: „Tego milicjanta nie znam ni za Polski, ani za okupacji, bo wszystka ta
milicja była ukryta w lesie jako partyzanci”25.
Wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Śląska towarzyszyły rozpętane przez
Sowietów masowe represje, polegające zwłaszcza na internowaniu wielkich grup
26
ludności autochtonicznej i deportacji ich w głąb ZSSR . Równocześnie z masowymi
aresztowaniami, odbywały się zatrzymania członków podziemia. Dochodziło do nich
niemal natychmiast po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Śląska. Nie jest przy tym
łatwo ocenić, które spośród nich były efektem uprzedniego rozpoznania struktur
konspiracji, a które przypadkowe. Aresztowania dotknęły zwłaszcza kadry sztabowe
inspektoratu rybnickiego AK. Wydaje się, że skala tych strat była daleko poważniejsza
niż w innych inspektoratach Okręgu Śląskiego.
W lutym, po skutecznym ochronieniu kopalni „Knurów” przed wycofującymi się
wojskami niemieckimi został aresztowany przez Sowietów i wywieziony do ZSSR
Maksymilian Chrobok (ps. „Orlik”), dowódca batalionu orzeskiego inspektoratu
rybnickiego27. W marcu lub na początku kwietnia 1945 r. zatrzymano Adolfa (później
zmienił imię na Adam) Szewczyka (ps. „Kowol”), zajmującego od 1944 r. stanowisko
28
zastępcy inspektora rybnickiego na Zaolziu . Aresztowano również komendanta
obwodu i batalionu pszczyńskiego w inspektoracie rybnickim Wojciecha Gieraka (ps.
„Taraban”, „Truciński”). Został zatrzymany 27 marca 1945 r. przez UB za przynależność do AK i przewieziony do więzienia w Katowicach. Jak napisał w oświadczeniu amnestyjnym: „Lecz do działalności konspiracyjnej podczas okupacji się nie
przyznałem w obawie przed wywiezieniem mnie do Rosji Sowieckiej”29. Kolejną
poważną stratą inspektoratu rybnickiego AK było aresztowanie Serafina Myśliwca (ps.
„Krwawnik”), komendanta obwodu zewnętrznego Racibórz30 Zainteresowanie władz
bezpieczeństwa wzbudzili także żołnierze z podległego inspektoratowi rybnickiemu
oddziału partyzanckiego „Wędrowiec”, operującego w Beskidach. Od kwietnia do
maja 1945 r. toczyli oni walki z wojskami niemieckimi. Niedawni partyzanci byli kilkakrotnie przesłuchiwani przez funkcjonariuszy UB, którzy interesowali się ich akowską
31
przeszłością. Wielu z nich przetrzymywano w aresztach w Skoczowie i w Cieszynie .
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Sowieckie represje wywołały opór zagrożonych żołnierzy podziemia. W kwietniu zaczęła się spontaniczna organizacja konspiracji w powiecie rybnickim. Wilhelm
Kula (ps. „Bogacki”), członek kompanii Staiera, po zakończeniu działań wojennych
został wybrany naczelnikiem gminy Boguszowice. Niewątpliwie nadawał się dobrze
na to stanowisko, jako człowiek doświadczony, uczestnik dwóch powstań śląskich
i kampanii wrześniowej. W kwietniu 1945 r. władze bezpieczeństwa namawiały go do
współpracy i wydania swojego dowódcy. Kula wprawdzie obiecał to zrobić, wybrał
jednak ucieczkę do lasu. Z chwilą gdy zaczął się ukrywać, rozpoczęło się tworzenie
grupy dywersyjnej na bazie kompanii rybnickiej. Znaleźli się w niej syn „Bogackiego”
Ryszard Kula (ps. „Kucz”), Stefan Ogierman (ps. „Szczur”), Emil Sobik (ps. „Buksza”)
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i Emil Garbocz (ps. „Giebels”) . Wydaje się, że w maju 1945 r. grupa była już dobrze
zorganizowana i zasilona nowymi żołnierzami. Rozkazy, z których pierwszym było
gromadzenie broni, zaczął jej wydawać Staier. Wtedy też członkowie oddziału zaczęli
budować bunkier w lesie pod Boguszowicami33.
Utworzenie grupy dywersyjnej i przystąpienie Staiera do prac konspiracyjnych,
wcale nie oznaczało, że „Lew” działał z polecenia „Makopola”. Możliwe, że było wręcz
przeciwnie, ponieważ Staier zaangażował się w konspirację organizowaną przez
malkontentów pod przewodnictwem Pawlicy. Grupa ta, w której był jeszcze Roch
Koziołek i kilka innych osób, usiłowała nakłonić do współpracy Jana Spyrę. Spotkanie
Spyry z Pawlicą i jego poplecznikami odbyło się w kwietniu lub na początku maja
w Boguszowicach. Spyra, nie mając przekonania do osoby głównego organizatora,
zniechęcony animozjami w konspiracji odmówił jakiejkolwiek formy zaangażowania
w działalność podziemia34.
Wydaje się, że „Makopol” nie sprawował wówczas efektywnej kontroli nad
wydarzeniami zachodzącymi w podległym mu inspektoracie. Wskutek aresztowań
stracił sporą część kadry dowódczej w obwodach. Mogło to oznaczać utratę kontaktów
z terenem i konieczność mozolnego ich odtwarzania. Jednakże szczególnie groźny był
rozrost konspiracji narodowej i niesubordynacja części dowódców. Reorganizujące się
w szybkim tempie struktury NZW i NSZ opanowały prawie całkowicie Śląsk
Cieszyński. Wojska niemieckie opuściły Cieszyn i okolice dopiero na początku maja
1945 r. Należy przypuszczać, że znajdujące się tam komórki AK pozbawione były
łączności z komendą inspektoratu. Dowódcy oddziału partyzanckiego „Wędrowiec”
2 maja 1945 r. przekazali Jankemu sprawozdania i raporty z działalności w okresie
styczeń–kwiecień 1945 r. Ostatnia przesyłka pocztowa trafiła do „Wędrowca”
5 stycznia. Znacznie później dotarły wiadomości o rozwiązaniu AK. Autorzy sprawozdania pisali: „Wyzwolenie nastąpiło, german został pobity, jednak tego o cośmy
walczyli nie mamy. Wobec tego żołnierze i plutonu Wędrowiec zobowiązują trzymać
się starego hasła; Bóg, Honor i Ojczyzna i wiernie stać na straży prawdziwej Ojczyzny
i zastosować się do rozkazów rządu Polskiego zasiadającego w Londynie. Wobec czego
pluton jaki był po zorganizowaniu „Mrówki” [Wiktora Kani], który działał do 1.9.44
pod jego dowództwem, a od 1.9.44 do 5.4.45 pod dowództwem „Lamparta” [Pawła
Heczki], oprócz 6 żołnierzy, którzy okazali się zwolennikami komunistycznymi stoi
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i pluton „Wędrowiec” i czeka na dalsze rozkazy .
Oferta kontynuacji walki złożona inspektorowi przez dowództwo „Wędrowca”
nie została jednak przyjęta. Heczko trafił ostatecznie do NZW, organizowanego od
maja–czerwca 1945 w powiecie cieszyńskim przez Stanisława Klusa (ps. „Szary”),
zastępcę komendanta powiatowego Edwarda Bąka (ps. „Strzemię”). Powiat cieszyński
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oznaczony kryptonimem „Czesław 20” został podzielony na pięć obwodów. W obwodzie I znalazł się Cieszyn i pobliskie wsie. Obwód II (kryptonim „Wędrowiec”)
obejmował Skoczów i okolice, a jego dowódcą został Paweł Heczko pod ps. „Waręcki”.
Obwód III (kryptonim „Patron”) grupował wsie leżące już w powiecie rybnickim –
Boguszowice i Marklowice (komendantem obwodu został Józef Brych, ps. „Jot”).
Obwód IV, który w momencie rozbicia organizacji był dopiero tworzony, miał
obejmować Wisłę, Ustroń i Goleszów. Obwód V o kryptonimie „Kraniec” obejmował
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Koniaków, Istebną i Jaworzynkę .
Bąk, który został przysłany na teren powiatu cieszyńskiego w czerwcu, na
odprawie z jednym z przywódców okręgu Cieszyńsko–Podhalańskiego NOW
„Igniewiczem” otrzymał polecenie, by nie informować podwładnych i werbowanych
o nazwie organizacji. „Igniewicz” mówił, że „AK zostało rozwiązane i wszystkim
podrzędnym członkom nie mówić, że to jest NOW, tylko że jest to Organizacja
Wojskowa i podlega pod rozkazy Andersa i rząd Londyński i do tej organizacji należy
wszystkich Polaków werbować. Do AK werbowało się samych lepszych gości”37.
Do ekspansji podziemia narodowego doszło także w powiecie rybnickim.
Oprócz obwodu zorganizowanego przez „Jota” w ramach struktur cieszyńskich,
istniała także w powiecie rybnickim grupa NZW kierowana przez Wilhelma
Boruckiego. Według sporządzonego przez UB „Sprawozdania z grupy antypaństwowej organizacji N.Z.W.” Borucki przystąpił do rozbudowy siatki konspiracyjnej na przełomie wiosny i lata 1945 r. Organizacja działała w Rybniku,
Jaśkowicach, Rzędówce i Orzeszu. Nie była zbyt liczna, zajmowała się gromadzeniem
informacji o nastrojach ludności, prowadziła wywiad w strukturach poakowskich,
zbierała dane o magazynach broni AK. Rozbicie grupy NZW i aresztowania członków
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nastąpiły w listopadzie 1945 r.
III. Inspektorat rybnicki Okręgu Śląskiego Delegatury Sił Zbrojnych
Pod koniec maja 1945 r. doszło do spotkania Jankego, mianowanego
komendantem Okręgu Śląskiego DSZ z byłym inspektorem rybnickim AK.
Prawdopodobnie dopiero po otrzymaniu wytycznych od „Waltera”, „Makopol” zaczął
przygotowywać swój teren do dalszych prac konspiracyjnych w ramach utworzonej
w maju 1945 r. Delegatury Sił Zbrojnych. Z datą 17 czerwca 1945 przygotował sprawozdanie dla Jankego. Zdezawuował w nim działania Trybusia i Pawlicy, posuwając się
nawet do oskarżenia ich o współpracę z NKWD. Sam Trybuś – „Witalis” miał według
„Makopola” rozpuszczać pogłoski, że inspektor nie żyje, a gdy nie odniosły one skutku,
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pomówił Cierpioła o współpracę z radzieckimi służbami specjalnymi .
Nie wiadomo w jaki sposób „Makopol” uzupełnił braki kadrowe w sztabie
inspektoratu. Możliwe, że sam dowodził batalionem orzeskim, podczas gdy do
dowodzenia batalionem pszczyńskim desygnował swojego zastępcę (Żymełkę). Gdy
w czerwcu 1945 r. sztab inspektoratu ponownie nawiązał kontakt z obwodem pszczyńskim, w lesie w Kobiórze odbyła się odprawa poprowadzona właśnie przez zastępcę
inspektora. Obecnych było 12 osób z dowództwa batalionu i poszczególnych kompanii
w obwodzie pszczyńskim. Spotkanie dotyczyło zasad prowadzenia wywiadu,
z uwzględnieniem rozpoznania form aktywności podziemia narodowego w obwodzie
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pszczyńskim . Możliwe, że wyznaczono nowych dowódców obwodów. Pośrednie
dowody pozwalają na postawienie hipotezy, że dowódcą batalionu orzeskiego został
41
Roch Koziołek (ps. „Odra”), bliski współpracownik „Orlika” .
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W warunkach konspiracji skierowanej przeciwko tworzącemu się nowemu
ustrojowi szczególne znaczenie posiadały wywiad i propaganda. Prace wywiadowcze
wspierała liczna grupa żołnierzy AK, którzy znaleźli zatrudnienie w Milicji
Obywatelskiej. Komisariaty MO służyły nawet jako miejsca rekrutacji kolejnych
współpracowników. Szczególne osiągnięcia miał komendant posterunku MO w Chwałowicach Józef Gawłowski, który zdołał namówić do pracy w ramach DSZ kilku
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swoich podwładnych . Jeden z nich, Władysław Kubiak, otrzymał od przygotowującego się do ucieczki „Ryby” kontakt do Staiera. Gdy został przeniesiony we
wrześniu 1945 r. do posterunku w Boguszowicach, wraz z pozyskanym tam przez
siebie dla podziemia Antonim Sikorą wykorzystał informację Gawłowskiego i zaproponował współpracę Staierowi. Oferta została przyjęta. Później okazało się, że jeszcze
Henryk Filipecki (ps. „Tarzan”) z obsady posterunku w Boguszowicach współpracował z rybnicką konspiracją43. Już wcześniej w posterunku tym zatrudnieni zostali
milicjanci Alojzy Garbocz, Konrad Kąsek, Jan Ulman, Jan Sobik i Michał
Dymczyszyn, którzy byli aktywnymi członkami DSZ. Dostarczali broń oddziałowi
dywersyjnemu i sami brali udział w jego operacjach44. Jako „wtyczkę” w UB udało się
„Makopolowi” umieścić Pawła Sosnę. Spreparowano mu dokumenty potwierdzające
jego współpracę z NKWD, dzięki czemu Sosna został w kwietniu 1945 r. przyjęty do
UB. Następnie wysłano go na kurs funkcjonariuszy bezpieczeństwa do Katowic, skąd
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powrócił do Rybnika, gdzie został śledczym . Inspektorat rybnicki DSZ posiadał również inne kontakty w UB. Oprócz Sosny, o współpracę z podziemiem podejrzewano
46
funkcjonariuszy UB w Rybniku Karola Krzyżanka i Władysława Smolarskiego .
Przydatność „wtyczek” w MO i aparacie bezpieczeństwa była bezdyskusyjna
dla pracy konspiratorów. Zwerbowany na polecenie Wilhelma Kuli funkcjonariusz
milicji w Boguszowicach Michał Dymczyszyn (ps. „Żbik”) dostarczał zamieszkującym bunkier żołnierzom patrolu dywersyjnego informacji o planowanych obławach, rewizjach i aresztowaniach, a także broń47. W sporządzonej 6 września 1945 r.
„Notatce w sprawie grupy Anty Państwowej A.K.” autor podkreśla dobre kontakty
podziemia z milicją: „Następnie broń, którą posiadali ci bandyci i granaty, otrzymywali od Milicji z Boguszowic i Chwałowic. Milicja współdziałała z nimi pomagała
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przy organizowaniu się na ich terenie organizacji A.K.” .
Dziedziną działań inspektoratu, szczególnie istotną w okresie powojennym była
propaganda. Posługiwano się w niej gazetkami i ulotkami, na ogół przygotowywanymi
w oparciu o wzory opracowane w sztabie DSZ. Wydaje się, że „Makopol”, po
otrzymaniu ulotek, nakazywał ich przepisanie oraz powielenie i w tej postaci rozsyłał
podległym strukturom. W jego archiwum znalazła się np. przepisana na maszynie
odezwa DSZ „Obywatele”. Natomiast ulotka DSZ „Żołnierze Polski Podziemnej”
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została częściowo przeredagowana w sztabie inspektora . Przeprowadzano również
w inspektoracie akcję „Ż” (propagandę wśród żołnierzy Wojska Polskiego). W sierpniu 1945 r. na leśnym spotkaniu sztabu kompanii Kobiór – Wyry, jej dowódca
„Wawel” wręczył zebranym otrzymane z dowództwa ulotki, w których demaskowano
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Żymierskiego, jako skompromitowaną osobę używającą przybranego nazwiska .
Wzór ulotki, został przekazany do przepisania. Według osoby zajmującej się
powieleniem materiału, zawierał on wezwanie do żołnierzy WP, byłych członków AK:
„Wzywamy żołnierzy, którzy zostali wciągnięci do Armii Żymierskiego, żeby uciekali
do lasu, bo to wojsko jest rosyjskie”51.
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Rozprowadzano nie tylko druki, sporządzane na podstawie materiałów z centrali
DSZ przysyłanych przez komendę Okręgu. W połowie września w sztabie inspektora
Cierpioła zredagowano ulotkę zatytułowaną „Dlaczego nas tropią i nazywają
reakcją?”. Wyjaśniała ona stanowisko konspiracji rybnickiej wobec rządów PPR,
podkreślając jednocześnie, że żołnierze podziemia zwalczają kłamstwo i obłudę ukryte
pod szyldem demokratycznych rządów. „Makopol” stwierdził, że jest zwolennikiem
demokracji polegającej na wolności słowa, przekonań, religii i stowarzyszania się.
Ponieważ jej nie ma, on i jego towarzysze zmuszeni są ukrywać się przed aparatem
bezpieczeństwa. Ulotkę kończyła deklaracja: „Nie chcemy walki bratobójczej, nie
chcemy przelewu krwi, nie chcemy dyktatury P.P.R. – chcemy tylko Wolnej i Niepodległej Polski Demokratycznej. Obecnie trzymamy rękę na pulsie, gdyby jednak tego
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zachodziła potrzeba, to rękę przełożymy na spust” .
Struktury terenowe rybnickiego inspektoratu DSZ prowadziły przeciwko PPR
głównie akcję propagandową. W ulotce „Polska Partia Robotnicza”, wydanej we
wrześniu 1945 r. podkreślano, że w czasie okupacji niemieckiej nowa nazwa partii
komunistycznej pozostawała szerokim masom ludności nieznana, a PPR utworzyli
dawni działacze KPP, którzy wykorzystali nieświadomość ludzi, by rozbudować pod
nowym szyldem dawną KPP. Autorzy materiału stwierdzali ponadto: „Działalność
Polskiej Partii Robotniczej i stojącej pod jej wpływami Armii Ludowej była tak nikła,
że na Śląsku nie pozyskano najmniejszych wpływów i nie zdołano utworzyć ani
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jednego oddziału Armii Ludowej” .
W związku z rozpoczynającą się na Śląsku pod koniec września akcją
ujawniania się żołnierzy konspiracji (po amnestii dla członków podziemia ogłoszonej
w sierpniu i rozwiązaniu DSZ) dostawy materiałów propagandowych zostały przerwane. W tej sytuacji inspektor rybnicki, wraz z decyzją o nie wychodzeniu z podziemia postanowił samodzielnie przygotowywać pisma i ulotki na potrzeby własnej,
autonomicznej organizacji. Według planów miały się ukazywać dwa czasopisma.
Dwutygodnik „Wesoły Zeflik i urzędnik i Czesław urzędnik spotkali się” miał być
gazetką nastawioną zwłaszcza na ujawnianie kulisów funkcjonowania urzędów i innych organów władzy. Z kolei miesięcznik „Polska Partia Robotnicza” stawiał sobie
za cel demaskowanie prawdziwych celów tej partii i metod jej działania. Ukazały się
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pojedyncze numery czasopism .
W czerwcu 1945 r. za pośrednictwem Szewczyka, który uciekł z obozu
przejściowego po aresztowaniu przez Sowietów, „Makopol” nawiązał kontakt z kompanią knurowską. W rozmowie z Szewczykiem stwierdził, że ma zamiar zorganizować
w większych miastach na terenie inspektoratu drużyny dywersyjne. Jedną z nich chciał
powierzyć Szewczykowi55. Do organizacji grup dywersyjnych doszło na pewno
w obwodzie rybnickim i pszczyńskim. Niewiele wiadomo o oddziale z obwodu
pszczyńskiego. Istniał jeszcze w kwietniu 1946 r. i dowodził nim „Trawka”56. Oddział
dywersyjny w okolicach Rybnika został zorganizowany w oparciu o przebywających
od kwietnia 1945 r. w lesie podwładnych Wilhelma Kuli. Późną wiosną 1945 r. dołączył
do nich doświadczony partyzant, członek AK w Skarżysku, potem partyzant w grupie
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Staiera, Hubert Zombek (ps. „Taśka”) . Drużyna dywersyjna posiadała także w swoich
szeregach dezertera z Armii Czerwonej Władysława Skałkowskiego. Akcje oddziału
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wspierali milicjanci, byli akowcy zatrudnieni na posterunku MO w Boguszowicach .
W dniu 19 lipca 1945 r. kilku partyzantów (m.in. „Kucz” i Skałkowski), zabiło milicjanta Stanisława Kuligowskiego. Zarzucono mu współdziałanie z niemiecką policją
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polityczną w okresie wojny i denuncjowanie Polaków . W dniu 12 sierpnia 1945 r.
„Kucz”, „Jan Czorny” (prawdopodobnie Henryk Szymik „Czarny”), Skałkowski,
Stanisław Garbocz i jeszcze jeden partyzant, próbowali w Chwałowicach odbić
transport krów wywożonych do ZSSR. „Kucz” postrzelił wartownika, ale inni
czerwonoarmiści byli czujni i rozpoczęła się wymiana ognia. Żołnierze podziemia
wobec przewagi liczebnej przeciwników (Skałkowski naliczył 7, jak ich nazywał,
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„sowietników”) zrezygnowali z kontynuowania walki i wycofali się .
Po niespełna dwóch tygodniach, 30 sierpnia 1945 r. patrol dywersyjny przeprowadził akcję ekspropriacyjną (dosł. przymusowego wywłaszczenia), której celem
były pieniądze przewożone na wypłaty dla pracowników kopalni „Emma” w Radlinie.
Partyzanci przechwycili konwój (pieniądze przewożono konną bryczką w workach) na
szosie w Popielowie. Występujący w mundurach Armii Czerwonej „Kucz” i Skałkowski, wraz z ubranym w mundur WP trzecim członkiem ich grupy (prawdopodobnie
„Taśka”) załadowali worki na rowery i próbowali się oddalić w stronę Rybnika.
W Popielowie natknęli się dosyć przypadkowo na powracającą z Rybnika trójkę
milicjantów z posterunku MO w Jastrzębiu. Milicjanci byli wcześniej powiadomieni
o zajściu przez konwojujących pieniądze strażników kopalnianych. Dysponujący
samochodem funkcjonariusze MO dopędzili uciekających partyzantów. Wywiązała się
strzelanina. Żołnierze patrolu dywersyjnego porzucili rowery i w rozproszeniu starali
się uciec w stronę lasu w Chwałowicach. Milicjanci z Jastrzębia po odzyskaniu 3,5
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miliona zł., powiadomili telefonicznie okoliczne posterunki MO i rozpoczęli obławę .
Ukrywający się w piwnicy jakiegoś domu w Popielowie, uzbrojony Skałkowski został
zatrzymany przez współdziałającego z DSZ komendanta MO w Chwałowicach
Gawłowskiego. Gawłowski był w asyście dwóch innych, nie wprowadzonych do
konspiracji milicjantów, więc zmuszony został zaaresztować swojego kolegę. Przy
próbie uwolnienia go z aresztu, doszło do dekonspiracji Gawłowskiego, któremu udało
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się jednak uciec z posterunku . Zatrzymanie Skałkowskiego spowodowało
konieczność opuszczenia przez członków grupy dywersyjnej leśnego bunkra, w którym zamieszkiwali i przechowywali broń. Prawdopodobnie po tym wydarzeniu
kierowanie grupą dywersyjną objął „Odra”, będący wówczas kierownikiem Biura
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Paszportowego przy komendzie Powiatowej MO w Rybniku . Wraz ze Staierem
i Sosną planował użycie oddziału do rozbicia aresztu przy Sądzie Grodzkim w Rybniku.
Na początku października 1945 r. w mieszkaniu Koziołka odbyła się rozmowa Staiera
z pomocnikiem i współpracownikiem „Odry”, Edwardem Nowackim. Omawiano plan
akcji której celem było uwolnienie więźniów politycznych. Później zjawił się Paweł
Sosna i dostarczył plany aresztu. Atak miał się odbyć 7 października 1945 r. – w dniu
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święta milicji . Rozbicie więzienia nie doszło jednak do skutku, bo podobno nie udało
się skoncentrować partyzantów w wyznaczonym terminie65.
Działania dywersyjne miały na celu zaopatrzenie organizacji w środki finansowe, karanie zdrajców z czasów okupacji i ewentualnie wykonywanie wyroków
podziemia66. „Makopol” nie zamierzał rozpętywać terroru skierowanego przeciwko
członkom PPR i funkcjonariuszom UB. Żołnierze inspektoratu rybnickiego DSZ nie
rozstrzeliwali zatrzymanych w trakcie swoich akcji pracowników UB. Jak zeznał jeden
z partyzantów podległych „Makopolowi”, otrzymane rozkazy nie zezwalały na
zabijanie funkcjonariuszy. Mieli oni być tylko rozbrojeni, a później wychłostani. Kiedy
podczas akcji zatrzymywania samochodów złapano przypadkowo w Przegędzy
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czterech funkcjonariuszy UB partyzanci rozbroili ich, a następnie puścili ich wolno .
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We wrześniu 1945 r. sytuacja w konspiracji poakowskiej na Śląsku stała się
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niezwykle trudna . Wśród sztabowych oficerów Jankego dominowało zresztą przekonanie, że należy ujawnić śląskie struktury DSZ. Ponadto sam Janke nie chciał dalej
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pracować w konspiracji, zwłaszcza o wyłącznie politycznym charakterze . Powyższe
czynniki zadecydowały, że „Walter” podjął z szefem WUBP w Katowicach mjr.
Józefem Jurkowskim rozmowy o wyjściu śląskiego podziemia poakowskiego z konspiracji. W ich efekcie na łamach prasy zostało opublikowane wezwanie do ujawnienia
się przed komisją likwidacyjną AK. Z amnestii skorzystali najpierw sztabowcy okręgu
śląskiego DSZ i inspektorzy: bielski Antoni Płanik i tarnogórski Czesław Gałecki70.
Niemal w całości pozostał w konspiracji dowodzony przez Pawła Cierpioła
inspektorat rybnicki. „Makopol” w piśmie do swoich podwładnych, datowanym na
19 października 1945 r., kwestię skorzystania z amnestii pozostawiał indywidualnej
decyzji żołnierzy. Nakazywał im jednak, by nie zdradzali terenów działania,
przydziałów organizacyjnych, stanu uzbrojenia i kontaktów. „Makopol” uważał, że
zamiarem komendanta Okręgu Śląskiego było umożliwienie ujawnienia się osobom
ukrywającym się na nielegalnej stopie i tym, które mogłyby zostać w najbliższym
czasie aresztowane. W ocenie inspektora skorzystanie z akcji amnestyjnej, pozwoliło
uniknąć masowych aresztowań wśród członków AK. Z niejaką ironią Cierpioł napisał,
że na razie ujawnieni nie zostali aresztowani. Jednak on sam nie zamierzał się ujawnić:
„Moje osobiste zapatrywanie jest proste i zdecydowane – chcę walczyć o wolność
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i wolałbym zginąć, niż zostać skompromitowany” . Wzorem inspektora, prawie
wszyscy jego podwładni nie skorzystali z amnestii; ujawniło się tylko kilka –
kilkanaście osób.
III. Komenda Powiatowa „Leśniczówka” Konspiracyjnego Wojska Polskiego
w powiecie rybnickim
Grupa dywersyjna inspektoratu rybnickiego DSZ dowodzona przez „Odrę”,
znalazła się w październiku 1945 r. w bardzo trudnej sytuacji. „Makopol” odmówił
dekonspiracji podległych sobie struktur. Przewidywał, że po 15 października 1945 r.
(czyli po upływie terminu amnestii) UB rozpocznie masowe aresztowania. W obawie
przed nasileniem prób wprowadzenia do swojej organizacji agentury przez UB
i NKWD inspektor polecił „wstrzymać wszelką działalność dotychczas nakazaną”72.
„Makopol” nie przewidywał utrzymywania kontaktów z kimkolwiek spoza swojej
organizacji, ograniczył też spotkania i wymianę informacji wśród członków
inspektoratu rybnickiego AK/DSZ do „luźnych kontaktów”. Korespondencję miał
zamiar przesyłać tylko raz w miesiącu. Nakazywał zakonserwować i ukryć broń,
uprzedzał, że zmniejszą się dotacje finansowe. Przewidywał, że „przerwa w pracy
będzie trwała prawdopodobnie do końca stycznia 1946 r. czyli na czas [? – odczyt
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niepewny] do odwołania” . Obniżenie dotacji finansowych, ograniczenie kontaktów
i nakaz wstrzymania działalności najbardziej dotknęły grupę dywersyjną, złożoną
częściowo z osób przebywających na nielegalnej stopie. Partyzanci nie mogli
powrócić do domów i w oczekiwaniu na wznowienie działalności podjąć pracę.
Musieli przed zimą zabezpieczyć sobie ukrycia i aprowizację. Jesienią 1945 r.
rozpoczęli zabór zwierząt hodowlanych z gospodarstw rolniczych w okolicach
Rybnika. Wówczas Staier, któremu formalnie podlegali partyzanci „Odry” wydał im
rozkaz: „nie wolno rabować po ludziach cywilnych, a zabierać państwowe i od
P.P.R.–owców”74. Grupa dywersyjna, dowodzona w terenie przez Henryka Szymika ps.
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„Czarny” wykonała kilka akcji zaopatrzeniowych zgodnie z zaleceniami Staiera.
Dokonano ekspropriacji u rodziny Folterków w Popielowie koło Rybnika (ojciec był
członkiem PPR, syn funkcjonariuszem UB), a także u konfidenta gestapo Pawlasa,
którego dodatkowo pobito. Ludzie „Czarnego” popełnili także kilka czynów, które
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można zakwalifikować jako rabunki . Sprawa samowolnych działań wywołała ostrą
reakcję Staiera, który w połowie listopada 1945 r. przekazał członkom grupy
dywersyjnej list odczytany im przez W. Kulę (ps. „Bogacki”). Staier nakazywał
„zaprzestać rabunków na indywidualne osoby, a napady rabunkowe organizować
jedynie na instytucje państwowe, zacząć działać politycznie, przygotować broń
i mundury i starać się agitować ludzi, aby wstępowali do P.S.L.”76. W grudniu 1945 r.
wśród zgodnie działających partyzantów doszło do sporów na tle udziału w zdobyczy.
Powstały grupki osobno ukrywających się i dokonujących akcji bojowych żołnierzy
podziemia77. W styczniu 1946 r. „Lew” próbował jeszcze raz zdyscyplinować swoich
podkomendnych. Zwołał kilku aktywniejszych partyzantów z Szymikiem na czele na
odprawę i skarcił ich za wykonywanie bandyckich napadów. Tłumaczył, że efektem ich
akcji są coraz częstsze aresztowania zupełnie niewinnych ludzi podejrzewanych
o związki z konspiracją. Szymik replikował, że Staier rozmawia z nimi z pozycji
człowieka, który mieszka w domu, podczas gdy on i jego koledzy mieszkają w lesie.
Staier stwierdził, że cały czas grozi mu aresztowanie, bo jest kojarzony z działaniami
swoich podwładnych. Obiecał też postarać się, by mogli opuścić las78.
Skonfliktowani ze Staierem członkowie grup dywersyjnych znaleźli się w trudnej sytuacji, zwłaszcza materialnej. Nadzieję na jej rozwiązanie przyniósł plan
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przejęcia wypłaty dla pracowników kopalni „Dębieńsko” . Akcja dawała szanse
ponownego zjednoczenia grupy dywersyjnej, podzielonej wzajemnymi animozjami
partyzantów i zapewnienia im środków do życia w okresie zimy 1946 r.80. W dniu 30
stycznia 1946 r. Koziołek zebrał w leśniczówce (prawdopodobnie w Rzędówce)
uczestników planowanej akcji – Szymika, Józefa Wawrzyńczyka (ps. „Pepik”),
Ryszarda Kulę (ps. „Kucz”), „Taśkę” i por. straży pożarnej z Gliwic Henryka Thielego,
który zapewnił samochód do przeładowania łupu. Prócz nich przybyło też trzech
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żołnierzy NSZ: Kania, Heczko i Emil Ruśniok (ps. „Gustlik”) . Oprócz jednego
członka NSZ wszyscy posiadali mundury wojskowe. Partyzanci założyli blokadę
w Przegędzy, na drodze z Rybnika do Dębieńska i zatrzymywali samochody osobowe.
Zgodnie z posiadanymi informacjami pieniądze miały zostać przewiezione samochodem osobowym. Gdy zostało zatrzymane auto z konwojentami, okazało się, że wypłaty
wiózł samochód ciężarowy, poprzedzający osobowy. Konwojenci zostali wyproszeni
ze swojego pojazdu i odprowadzeni do lasu. Pilnowała ich tam trójka partyzantów,
z których jeden pokazał strażnikom ryngraf z napisem NSZ. W tym czasie druga trójka
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napastników ruszyła autem konwojentów w pościg za samochodem ciężarowym .
Dopędzono go ok. 400 metrów od kopalni. Znajdowało się w nim jeszcze sześciu strażników, którzy siedzieli pod plandeką. Nie zauważyli kłopotów konwojentów w samochodzie osobowym, mieli odłożoną broń. Partyzanci „Odry” zatrzymali ciężarówkę,
jeden z nich rozbroił strażnika w szoferce, drugi pozostałych pod plandeką. Nikt nie
stawiał oporu. Gdy napastnicy odjeżdżali zarekwirowanym samochodem zaczepił ich
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funkcjonariusz MO w Rybniku, którego przepłoszyli grożąc mu bronią .
Udana akcja „Odry”, w wyniku której partyzanci zdobyli ok. 2.500.000 zł.
wywołała szybką reakcję aparatu represji. Aresztowano wielu byłych członków AK,
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pod zarzutem wzięcia w niej udziału, wśród nich Staiera, błędnie rozpoznanego przez
komendanta ochrony, jako jednego z napastników 84.
Wspomniana trójka eneszetowców (Kania, Heczko i Emil Ruśniok), którzy
wzięli udział w napadzie, to dawni partyzanci oddziału „Wędrowiec”. Po „wsypie”
6 października 1945 r., rozbiciu NZW w powiecie cieszyńskim i aresztowaniu jego
komendanta Bąka, Heczko w obawie przed zatrzymaniem zbiegł do lasu. Po tygodniu
ukrywania się, na spotkaniu z grupą Józefa Kołodzieja „Wichury” z oddziału Henryka
Flamego „Bartka”, został przyjęty do NSZ. Otrzymał dowództwo kilkuosobowego
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oddziałku, w którym był także Ruśniok . W dniu 15 października 1945 r. kwaterująca
na Błatniej grupa Heczki została zaatakowana przez kilkudziesięcioosobową grupę
funkcjonariuszy MO i UB oraz żołnierzy WP. Heczko tracąc jednego rannego zdołał się
wycofać, zabijając w walce dwóch funkcjonariuszy MO86. Partyzanci grupy Heczki
ukrywali się u różnych gospodarzy w górach. 10 grudnia 1945 r. przyszedł do nich
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Kania i przekwaterował część ludzi Heczki do Osin koło Żor . Podczas pobytu
w Osinach Kania (używający w KWP pseudonimu „Andrzej”) zdołał nawiązać
kontakty organizacyjne z pozostającymi w konspiracji ludźmi „Makopola”. Na początku stycznia 1946 r. pozyskał do współpracy funkcjonariuszy posterunku MO w Żorach
Rudolfa Bednarza (ps. „Hes”) – zastępcę komendanta i Franciszka Skrobola88. Skrobol
posłużył Kani do nawiązania łączności z Wilhelmem Szwajnochem (ps. „Prom”).
Kania, Ruśniok, Heczko i „Prom” spotkali się w styczniu, by odebrać przysięgę od
zwerbowanych do współpracy milicjantów. Według Bednarza, Szwajnoch oznajmił
przy tej okazji, że jest dowódcą całej organizacji w powiecie rybnickim, posiada
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wywiad w milicji i UB i przestrzegł nowych członków konspiracji przed zdradą . W ten
sposób doszło w powiecie rybnickim do skonsolidowania grupy, znajdującej się od
1944 roku w stałej opozycji do inspektora „Makopola”90.
Pod koniec stycznia Kania porozumiał się listownie z zastępcy dowódcy
istniejącego od października 1945 r. w województwie śląsko–dąbrowskim Konspiracyjnego Wojska Polskiego – Pawłem Stopą (ps. „Abd”, czyt. „Dab” lub „Dąb”).
KWP, kierowane przez Stanisława Sojczyńskiego (ps. „Warszyc”), było organizacją
poakowską działającą początkowo w województwie łódzkim. Z jej dowódcą
skontaktowała się grupa śląskich konspiratorów, pragnących kontynuować działania
po ujawnieniu większości śląskiego podziemia i założyła Komendę Wojewódzką
„Klimczok” KWP podlegającą „Warszycowi”. Komendantem KW „Klimczok” został
Gerhard Szczurek (ps. „Erg”, czyt. „Reg”). Na przełomie stycznia i lutego 1946 r. grupa
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Kani (i zapewne oddział „Odry”) zostały włączone do KWP .
Na początku lutego spotkali się „Odra”, „Jelicz” i „Andrzej” – omówiono sprawę
podporządkowania dowództwu KWP batalionów rybnickiego i wodzisławskiego dawnego inspektoratu rybnickiego AK/DSZ. Po rozmowach przystąpiono do reorganizacji i na odprawach wyjaśniono zaangażowanym i czynnym członkom podziemia
zasady działania i wytyczne na przyszłość. Utworzono dwie grupy partyzanckie Samoobrony i Ochrony Społeczeństwa (S.O.S.). Jedną, liczącą osiem osób, przeznaczono do
działań w okolicach Żor. Druga, z sześcioma żołnierzami, miała działać w okolicach
Rybnika. Aktywność „Odry”, „Jelicza” i „Andrzeja” wywołała sprzeciw „Makopola”,
który utrudniał rozwój KWP na terenie byłego inspektoratu rybnickiego92.
Postęp prac organizacyjnych na terenie byłego inspektoratu rybnickiego
spowodował na początku lutego 1946 r. przyjazd Stopy, który przeprowadził rozmowy
ze swoimi nowymi podwładnymi. Wzięli w nich udział Pawlica, Wyrobek, Szwajnoch
i Kania. Spotkanie zdominował problem sprawowania dowództwa nad poszcze49

gólnymi powiatami wchodzącymi w skład byłego inspektoratu rybnickiego. W efekcie
doszło do sporu, którego nie zdołano rozstrzygnąć. Dotyczył on rozczłonkowania
terenu dawnego inspektoratu na poszczególne komendy powiatowe, zgodnie z pragmatyką KWP. Pawlica (z pewnością także „Prom”) nie zgodził się na podział terenu
inspektoratu93. Ustalono jedynie, że działalnością informacyjną na potrzeby organizacji w powiecie rybnickim zajmie się trójka milicjantów z posterunku w Żorach:
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Bednarz, Gawlas i Skrobol .
W niekonfliktowy sposób Kania ułożył swoje stosunki z Koziołkiem. Na
początku marca dowódcy ustalili, że podzielą pomiędzy siebie teren powiatu ryb95
nickiego, na którym operowali . W dniu 18 marca 1946 r. w Żorach w mieszkaniu
Skrobola, doszło do kolejnego spotkania dowództwa „Klimczoka” z pretendentami do
stanowiska zwierzchniego komendanta w powiecie rybnickim. Dowództwo Okręgu
Śląskiego KWP reprezentowali: Szczurek, Stopa, zdekonspirowany dowódca
kompanii bielszowickiej KWP – Teodor Hassa (ps. „Vis”), oraz dwójka adiutantów.
Przybyli także „Prom”, Kania z Heczką, Gawlas i Teodor Białecki. „Erg” mianował
Kanię zwierzchnim dowódcą KWP w powiatach: rybnickim, pszczyńskim i cieszyńskim; miał równocześnie osobiście dowodzić KP „Leśniczówka” obejmującą
powiat rybnicki. Szwajnoch otrzymał stanowisko zastępcy Kani i Kierownika Walki
z Bezprawiem oraz polecenie zorganizowania Komendy Powiatowej w powiecie
pszczyńskim. Heczko został wyznaczony przyszłym dowódcą grupy w powiecie cie96
szyńskim . Za kandydaturą „Andrzeja” (w KWP Kania zapisywał swój pseudonim
jako „Nad”) przemawiała śmiałość działań oraz partyzanckie doświadczenie. Do 18
marca 1946 r. dowodzony przez niego oddział S.O.S. przeprowadził kilka udanych
akcji na terenie powiatu rybnickiego. W dniu 6 stycznia 1946 r. Kania przeprowadził
skuteczną „likwidację” Augustyna Biskupa, sekretarza Komitetu Miejskiego PPR
w Żorach, członka MRN w Żorach97. Kilka dni później grupa Kani przesłała listownie
ostrzeżenia ok. 50 członkom PPR z Żor i okolicznych osiedli. Każde z wysłanych
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ostrzeżeń opatrzone było pieczęcią o treści: „1–szy Pluton »Wędrowiec« N.S.Z.” .
W lutym 1946 r. grupa Kani, powiększona o ludzi przekazanych przez „Odrę”,
dokonała najścia na lokal PPR w Żorach. Według depeszy Komendy Powiatowej MO
w Rybniku: „ w nocy z 19 na 20 II nieznani sprawcy włamali się do biura PPR w Żorach
przez wytłuczenie wszystkich szyb w oknach, poczem zniszczyli wszystkie znajdujące
się w biurze akta, kradnąc maszynę do pisania oraz sztandar P.P.R.–u. Po dokonaniu
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napadu zbiegli w niewiadomym kierunku” . Ponownej dewastacji siedziby komitetu
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PPR w Żorach Kania dokonał nocą 5 marca 1946 r. Akcję ułatwił „Andrzejowi”
Bednarz, który do nocnego patrolowania miasta wysłał milicjantów związanych
z KWP i zatrzymał na posterunku funkcjonariuszy nie współdziałających z podziemiem. Gdy w budynku zajmowanym przez MO pojawił się dotkliwie pobity
sekretarz PPR Janoszek, Bednarz sparaliżował próbę ujęcia napastników i umożliwił
pobicie kolejnego członka PPR. Po kilku dniach „Hes” zdał Kani relację z reakcji na
nocne wydarzenia: „stał się popłoch na terenie miasta Żor, a tym samym, że nastąpiła
obawa obecnie przed wstępowaniem do partii politycznej [PPR], że poszkodowany
Janoszek wyzywał od pierońskich band, że nadmienił, że zaprzestanie działalności w
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partii z obawy następstw ze strony bandy” . Na podstawie danych wywiadowczych
przekazanych przez „Proma” oddział dowodzony przez „Andrzeja” 13 marca 1946 r.
przeprowadził rekwizycję w garbarni skór w Jaśkowicach koło Orzesza. Trzy dni
później Kania wraz z „Kuczem” zastrzelili w Jaśkowicach Jana Rajcę, sekretarza PPR
w Mikołowie, przedwojennego członka KPP102.
50

Struktury organizacyjne KWP na Śląsku działały w myśl zarządzeń „Warszyca”,
polecającego zwalczanie „szkodliwych” członków partii komunistycznej. Komendant
„Klimczoka” Szczurek stwierdził, że jednym z celów dowodzonych przez niego
oddziałów było zastraszenie członków PPR do tego stopnia, aby bali się nadchodzącej
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nocy . Jednakże egzekucje członków PPR przeprowadzano w wyjątkowych
wypadkach. Kania zawiadamiając w raporcie o rozstrzelaniu Rajcy, wyjaśnił, że był on
organizatorem i sekretarzem PPR na terenie Mikołowa i ocenił go jako osobę stwarzającą szczególne zagrożenie104.
W dniu 19 marca 1946 r., dzień po naradzie sztabowej z „Ergiem”, Kania
przeprowadził kolejną udaną akcję. W Gotartowicach, na szosie pomiędzy Rybnikiem
a Żorami, wraz z Heczką i Ruśniokiem dokonał zamachu na Zygmunta Ćwiklińskiego,
funkcjonariusza PUBP w Rybniku. Wyrok na Ćwiklińskiego został wydany jeszcze
w styczniu 1946 r.. W przeprowadzeniu zamachu pomógł „Andrzejowi” Bednarz,
który w Żorach dowiedział się od Ćwiklińskiego o szczegółach jego marszruty i prze105
kazał je za pośrednictwem Skrobola Kani . Ćwikliński podróżował motocyklem wraz
z sekretarzem PPS w Rybniku Augustynem Buchalikiem. Kania i jego dwaj podwładni
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zaatakowali na szosie jadących motocyklem i zastrzelili ich . Zaległy wyrok śmierci
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posiadał również inny pracownik rybnickiego UB Czesław Przybylski . Przygotowując jego wykonanie Kania rozmawiał z Białeckim, który zaproponował porwanie
funkcjonariusza i zmuszenie go do napisania listu, w którym Przybylski miał skrytykować rząd i zadeklarować przystąpienie do partyzantki. Białecki sugerował, by kopie
listu rozesłać do różnych instytucji, a samego Przybylskiego zabić i ukryć zwłoki.
W ten sposób chciał wywołać wśród miejscowej ludności pogłoski, że konspiracja nie
zabija, a przyciąga do swoich szeregów ludzi związanych z aparatem UB. Projekt
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Białeckiego został odrzucony, a wyroku na Przybylskim ostatecznie nie wykonano .
Dopiero pod koniec maja 1946 r. „Warszyc” wydał rozkaz zezwalający na
„likwidację” funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa bez żadnego wyroku109. Dowodzący w Komendzie Wojewódzkiej „Klimczok” pionem Walki z Bezprawiem, Stopa,
zeznał jednak, że kierownicy komend powiatowych już wcześniej mieli faktycznie
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wolną rękę przy podejmowaniu decyzji o „likwidacji” funkcjonariuszy UB .
Inaczej żołnierze KWP traktowali funkcjonariuszy MO. Milicjant z Przyszowic
Emil Piszczelok został w czasie naprawiania motocykla zaskoczony przez partyzanta
KWP Zygfryda Kołodzieja (ps. „Jastrząb”) i rozbrojony. Następnie „Jastrząb” zapytał
Piszczeloka, czy jest z MO, czy też z UB. Gdy uzyskał odpowiedź, „że z MO” stwierdził, że gdyby Piszczelok był z UB, zostałby zastrzelony111.
Ponieważ niechęć do używania broni widoczna była zarówno po stronie MO jak
i KWP przynajmniej w jednym wypadku doszło do zawiązania swoistego „paktu o nieagresji”. Jego inicjatorem był Heczko, który w kwietniu 1946 r. wraz z dwoma żołnierzami KWP Pawłem Gürtlerem (ps. „Tse”, czyt. „Ste” lub „Stef”, adiutantem „Erga”)
i „Jastrzębiem” zjawił się u komendanta MO w Pawłowicach, Pawła Barchańskiego,
by zaproponować mu „utrzymywanie kontaktu”. Gdy Barchański pytał, o jaki rodzaj
kontaktu chodzi, otrzymał odpowiedź, że partyzantom zależy na tym, by nie dochodziło do walk pomiędzy nimi a milicją. Następnie Barchański udzielił informacji o stanie liczbowym milicjantów w Pawłowicach i o nastawieniu funkcjonariuszy do
oddziałów leśnych. Później złożono mu propozycję „zawieszenia broni”, na którą jak
zeznał, odpowiedział wymijająco112. Układ pomiędzy Heczką a Barchańskim był
respektowany, ponieważ gdy partyzanci wracali na kwatery po rozbiciu wiecu w Gola51

sowicach, z mijającego ich samochodu wiozącego funkcjonariuszy UB i MO nie padł
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żaden strzał, podobno na rozkaz jadącego w nim Barchańskiego .
W ostatnich dniach marca grupa Kani zdewastowała siedziby PPR w Świerklanach i PPS w Szczejkowicach. W Świerklanach ukarano chłostą członków partii, pobito
też miejscowego komendanta MO i jego zastępcę114. W Szczejkowicach członkowie
grupy Kani podając się za funkcjonariuszy MO zdobyli listę członków PPS od
sekretarza tej partii. Podarli sztandar organizacji przetrzymywany w domu przez sekre115
tarza, a jemu samemu wymierzyli tyle razów, ile zapłacił składek partyjnych .
Tymczasem narastał konflikt KWP z „Makopolem” na tle aresztowań byłych
akowców po rekwizycji wypłat dla pracowników kopalni „Dębieńsko”. Cierpioł
obwiniał Trybusia o działania rozbijające jedność inspektoratu i powodujące
aresztowania wśród byłych żołnierzy AK. Oskarżył go o wieczne malkontenctwo,
wyłudzanie datków na AK i organizowanie napadów rabunkowych, w efekcie czego
w więzieniach znalazło się około 70 byłych akowców. Groził „Jeliczowi”, że w przyszłości zostanie pociągnięty za to do odpowiedzialności116. Były inspektor rybnicki AK
zjawił się u Szewczyka „Kowola”, polecił mu nawiązać kontakt z „Odrą”, ustalić,
w jaki sposób Koziołek podzielił pieniądze pochodzące z akcji w Dębieńsku i poinformować go, że „jeżeli nie zaprzestanie swoich bandyckich wypadów pod nazwą A.K., to
dawni członkowie A.K. rozprawią się z nim”117. Prośbę o spotkanie „Kowol”
rozpowszechnił wśród dawnych żołnierzy baonu Chroboka. Jeden z nich, Karol Balon,
doprowadził do spotkania Szewczyka z dowództwem „Leśniczówki”. Odbyło się ono
9 kwietnia 1946 r. w Krywałdzie koło Knurowa. Przybyli na nie Kania, Koziołek,
Pawlica i Trybuś. Na zarzut o bezprawne używanie nazwy AK odpowiedzieli, że
reprezentują inną organizację, a „Odra” zaproponował „Kowolowi” przystąpienie do
niej i pozyskanie dla KWP grup AK na terenie Zaolzia. Szewczyk zgodził się omówić
sprawę kontaktu z byłym batalionem zaolziańskim z dowódcą KWP na Śląsku.
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Ustalanie sposobu łączności z „Ergiem” przeciągnęło się do końca maja .
Nie udało się zażegnać konfliktu z „Makopolem”. W dniu 23 kwietnia 1946 r.
dowództwo „Klimczoka” przesłało mu upomnienie, grożąc jednocześnie wydaniem na
niego wyroku, jeżeli nadal będzie szkodził działalności KWP119. Na początku kwietnia
1946 r. aktywność „Leśniczówki” zmalała. W połowie miesiąca odbyła się
koncentracja grup „Odry” i „Andrzeja” w leśniczówce w Rzędówce. Przyjechał na nią
„Erg” i „Abd”. Odbył się sąd nad „Czarnym”, który został rozstrzelany. Potem grupa
Kani powróciła do Osin, gdzie przygotowywała się do kolejnej większej akcji
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ekspropriacyjnej . Jeszcze przed nią, 22 kwietnia 1946 r., „Andrzej” wraz ze swoimi
partyzantami zjawił się na zabawie we wsi Woszczyce koło Orzesza. Bawiącym się
ludziom rozdano ulotki, potem Kania wygłosił przemówienie, przychylnie przyjęte
przez uczestników zabawy121. W dniu 30 kwietnia 1946 r. „Andrzej” przeprowadził
rekwizycję w państwowej fabryce Sygnałów w Gotartowicach. Partyzanci wkroczyli
do zakładu po godz. 13, w czasie gdy kasjer wypłacał pensję pracownikom fabryki.
Zabrali prawie 300.000 zł., których jeszcze nie zdążono wypłacić. Kwotę tę Kania
pisemnie pokwitował, a następnie na prośbę jednego z pracowników, powiadomił
oczekujących na wypłatę robotników, że pieniądze zostały zabrane122. Po akcji w Gotartowicach partyzanci Kani udali się do Żor. W nocy spalili trybunę przygotowaną na
uroczystości pierwszomajowe i powrócili na kwatery do Osin123. W tym czasie
„Andrzej” był już rozpracowywany przez UB, które otrzymało informację od osoby
podpisanej jako „Jan Kuczera”, że Kania kwateruje w Osinach124. W efekcie w Osinach
przeprowadzono obławę, której ofiarą w nocy z 4 na 5 maja 1946 r. padł Kania, zastrze52

lony w bliżej nieznanych okolicznościach, po opuszczeniu domu, w którym rozmawiał
z „Ergiem”. Sam Szczurek zdołał zbiec. Tuż przed obławą Osiny opuścili żołnierze
„Leśniczówki”, którzy udali się na akcję do wsi Gorzyce125.
Nieudaną wyprawą do Gorzyc dowodził Hubert Zombek (ps. „Taśka”). Nie
powiodła się próba opanowania miejscowego posterunku MO przez zaskoczenie,
milicjanci spostrzegli bowiem napastników i otworzyli do nich ogień. W walce zginął
„Kucz”, zabity detonacją własnego granatu. „Taśka” zrezygnował z kontynuowania
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potyczki, rozkazał wysadzić pomnik żołnierzy Armii Czerwonej i wycofał się .
Oddział zakwaterował się w Jedłowniku koło Wodzisławia Śląskiego. Tam żołnierze
dowiedzieli się o śmierci dowódcy „Leśniczówki”. Partyzanci przenieśli się do
Kamienia koło Rybnika gdzie przez kilka dni kwaterowali. W połowie maja 1946 r.
127
wśród żołnierzy zjawił się „Odra”, by przejąć nad nimi dowództwo . Przez kilka
tygodni miał trudności z nawiązaniem łączności z Komendą „Klimczoka”, bo rozkaz
mianujący go dowódcą KP „Leśniczówka” na miejsce „Andrzeja” został przez „Erga”
podpisany dopiero 24 maja 1946 r.128 W wysłanym do „Erga” raporcie sytuacyjnym
„Odra” zawiadamiał, że utracił kontakt z mianowanym na miejsce „Proma”
Kierownikiem Walki z Bezprawiem – Trybusiem. Nawiązał natomiast łączność
z Pawlicą i baonem wodzisławskim byłego inspektoratu rybnickiego AK. Zawiadomił
też komendanta, że do „Leśniczówki” dotarł po ucieczce z więzienia Paweł Górecki
(ps. „Hanys” – dowódca oddziału partyzanckiego w inspektoracie rybnickim AK
w czasie wojny) i został mianowany dowódcą oddziału partyzanckiego S.O.S. przez
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Koziołka . „Erg” zatwierdził nominację „Hanysa” . Nad ranem 26 maja 1946 r.
dowodzeni przez Góreckiego żołnierze „Leśniczówki” przeprowadzili akcję na
posterunek Służby Ochrony Kolei w Rybniku. Zabrali 8 sztuk broni automatycznej.
Korzystając z osłony nocy (akcja na SOK odbyła się o godz. 2) partyzanci przeszli do
Boguszowic, do mieszkania milicjanta tamtejszego posterunku Antoniego Sikory. Po
południu Sikora wrócił do domu wraz z innym milicjantem z Boguszowic, Henrykiem
Filipeckim i omówił z „Taśką” i „Hanysem” plan kolejnej akcji. Przeprowadzono ją
wieczorem tego samego dnia. Jej celem było zabranie broni z posterunku MO
w Boguszowicach. Żołnierze KWP zostali wpuszczeni do wnętrza budynku
zajmowanego przez MO przez Sikorę i Filipeckiego. Komendant posterunku Teodor
Wieczorek zginął w czasie szarpaniny z napastnikami od przypadkowego postrzału131.
Oprócz akcji zbrojnych Roch Koziołek („Odra”) prowadził też działania
propagandowe. Na początku czerwca 1946 r. na terenie Knurowa i Wilczej odnaleziono
ulotki podpisane przez „Kierownictwo walki z Bezprawiem na Województwo Śląsko –
Dąbrowskie. Do dwóch osób w powiecie rybnickim przysłano pocztą wyroki śmierci
132
podpisane przez Kierownictwo Walki z Bezprawiem .
W dniu 29 maja 1946 r. do „Odry” dotarł z zadaniem rozpracowania KWP
informator UB „Jan”. W obecności adiutanta Szczurka – Gürtlera, Koziołek omawiał
z nim sprawę ewentualnej współpracy organizacyjnej, wierząc słowom „Jana”, że jest
133
„płk. »Pawłem« z WiN” . Po kilku dniach „Jan” dotarł do „Erga”, co umożliwiło
funkcjonariuszom UB rozbicie organizacji. Zatrzymany przez UB Szczurek 8 czerwca
1946 r. wezwał do siebie „Odrę” wraz z „Tse” przez łącznika „Jura”. „Jur” w Knurowie
spotkał Gürtlera i przekazał wezwanie „Erga”, lecz „Tse” odpowiedział, że w tym dniu
nie zdążą już dotrzeć do Makoszów, gdzie oczekiwał na niego i „Odrę” samochód
(przypuszczalnie z „Janem”). Do zatrzymania Gürtlera i Koziołka doszło zapewne
w ciągu dwóch następnych dni134.
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Zwolniony przez UB za cenę wyprowadzenia oddziału z lasu Koziołek nie
zamierzał dotrzymać obietnicy. Prosił „Kowola” za pośrednictwem Balona, by
powiadomił wszystkich o aresztowaniu dowództwa KWP135. Wiadomość o „wsypie”
dotarła do stacjonującego w Kamieniu oddziału w niejasnych okolicznościach. Około
13 czerwca 1946 r. Górecki wraz z Krystianem Sową (ps. „Eps” – czyt. „Sęp”, skierowanym do partyzantki zdekonspirowanym szefem wywiadu KW „Klimczok”), udał
się na spotkanie do Rybnika. Wrócił tylko Sowa i powiedział, że „Hanys” został
aresztowany, a on sam cudem uniknął zatrzymania. Oddział uległ rozproszeniu, część
ludzi udała się w góry do Heczki i Ruśnioka, część opuściła Kamień, pozostając jednak
na terenie powiatu rybnickiego136.
Komenda Powiatowa KWP „Leśniczówka” przestała istnieć. Sam Koziołek
zdołał uwolnić się od funkcjonariuszy UB i opuścić niebezpieczny teren powiatu
rybnickiego, na który powrócił jednak prawdopodobnie w październiku 1946 r.
Wyjaśnił wtedy swoje spory z „Makopolem” i ponownie mu się podporządkował137.
V. Organizacja Pawła Cierpioła (ps. „Makopol”) w powiecie rybnickim i pszczyńskim
Organizację „Makopola” utworzyli dawni członkowie inspektoratu rybnickiego
AK/DSZ, którzy w październiku 1945 r. posłuchali wezwania swojego byłego inspektora i nie podporządkowali się wezwaniom do ujawnienia się, kierowanym do
podwładnych przez Komendanta Okręgu Śląskiego DSZ Jankego. Niebawem jednak
doszło do pęknięcia w monolitycznej dotychczas grupie „Makopola”, za sprawą
partyzantów „Odry”, którzy wraz ze swoim dowódcą, zignorowali rozkazy wyższych
władz i prowadzili aktywne działania poprzez akcje zaopatrzeniowe, których
kulminacją była wcześniej opisana operacja, w wyniku której przechwycono pieniądze
z kopalni „Dębieńsko”. W odpowiedzi na niesubordynację „Odry”, „Rokowski”
2 lutego 1946 r. wydał rozkaz wykluczający z szeregów dowodzonej przez siebie
organizacji osoby, które bez zgody lub polecenia dowódców zapisali się do PPR, oraz
„żołnierzy, którzy dokonali, lub dokonywują przestępstw pospolitych w celu
138
osiągnięcia korzyści materialnej” . W efekcie sporu dawny inspektor utracił sporą
część swoich wpływów w powiecie rybnickim na rzecz Komendy Powiatowej KWP
„Leśniczówka”, zorganizowanej przez Koziołka, Kanię i innych pozostających w sporze z Cierpiołem sztabowców dawnego inspektoratu rybnickiego AK. Jednym z powodów osłabnięcia znaczenia organizacji „Makopola” w konflikcie z KWP była zapewne
dezorientacja sporej części szeregowych członków dawnej AK, zaangażowanych
w konspirację po październiku 1945 r. Sprawujący nadzór nad częścią zmagazynowanej broni Leon Benisz, syn nadleśniczego w lasach koło Orzesza, uważał
„Makopola” za „naszego kochanego Dowódcę”, lecz w 1946 r. podporządkował się
139
Kani i Szwajnochowi, których rozkazy odtąd wypełniał . „Rokowski” stracił najprawdopodobniej na rzecz KWP pewną ilość kontaktów w MO i PPR, oraz kilkudziesięciu ludzi z konspiracji na terenach powiatu rybnickiego, którzy podporządkowali się
„Odrze” i „Andrzejowi”. Straty te były daleko mniejsze w powiecie pszczyńskim,
gdzie „Prom” nie zdołał zorganizować odrębnej komendy powiatowej KWP140.
Wprawdzie w marcu 1946 r. Kania informował dowództwo KWP „Klimczok”,
że przygotowuje spotkanie ze sztabem dawnego baonu pszczyńskiego AK141, brak
jednak informacji, czy doszło do kontaktów i jakimi skończyły się ustaleniami. Nie
wspomniał o nim dowodzący w omawianym okresie obwodem pszczyńskim Wojciech
Gierak (ps. „Taraban”), zwolniony z więzienia karno–śledczego w Katowicach
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17 października 1945 r. w ramach amnestii. „Taraban” po opuszczeniu aresztu leczył
się, a po kilku miesiącach skontaktował się z nim „Makopol” i zaproponował ponowne
142
objęcie funkcji dowódcy batalionu pszczyńskiego . Walka o wpływy pomiędzy
„Makopolem” a dowódcami „Leśniczówki” trwała do momentu rozbicia KWP
w czerwcu 1946 r. Wówczas Cierpioł przy pomocy Żymełki i Szwajnocha odzyskał
pełnię kontroli nad pozostającymi w konspiracji żołnierzami obwodu batalionu
orzeskiego, pszczyńskiego i częściowo wodzisławskiego byłego inspektoratu
rybnickiego AK143.
Intensyfikacja działań organizacji „Makopola” wiązała się przede wszystkim
z walką polityczną przed referendum z 1946 r. W swoim piśmie do członków
organizacji „Wybory i referendum”, pochodzącym z pierwszych miesięcy
(prawdopodobnie z maja) 1946 r. Cierpioł wyjaśnił, że referendum ogłoszono by
odwlec moment przeprowadzenia wyborów, oraz uzyskać informacje o rozkładzie
politycznych sympatii Polaków. Dlatego zalecał: „Ma to być pewnego rodzaju
plebiscyt, zatwierdzający obecny system i stan w Polsce. [...] Z tego powodu po myśli
naszych władz podziemnych należy referendum bojkotować. W tym celu należy
ostrożnie społeczeństwo uświadamiać, by nie brało udziału w referendum, czyli chodzi
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o uwydatnienie biernego oporu” . Koncepcję bojkotu referendum wspierano
rozpowszechnianiem informacji, że poszczególne plutony organizacji: „W czasie
poprzedzającym referendum mają występować czynnie w powiecie [pszczyńskim]
i zniechęcić ludność do brania udziału w Referendum. Zbierają dane o członkach
P.P.R., P.P.S., oraz funkcjonariuszach U.B. i M.O., o siłach ich i miejscu zakwaterowania”145. Przed referendum „Makopol” zmienił stanowisko i zalecił głosować
zgodnie z zasadami uzgodnionymi „w szerszym gronie władz partyjno – politycznych
i konspiracyjnych”, natomiast w wypadku wątpliwości, na które pytanie jak
146
odpowiadać, nakazywał głosować trzy razy nie
Po referendum kolejna intensyfikacja działań propagandowych nastąpiła przed
wyborami do Sejmu Ustawodawczego. Wówczas łączniczka „Makopola”, Aniela
Mrozek (ps. „Czarna”) przewiozła do Tychów paczkę z ulotkami i prasą. Jej odbiorcą
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był najprawdopodobniej Gierak . Pisane na maszynie ulotki rozdzielono również
w powiecie rybnickim. Według zeznania jednego z ich czytelników treść była mniej
więcej taka: „teraźniejsze władze sfałszują wybory do Sejmu, wzywała do czujności
i głosowania na inne listy wyborcze, nie na listę Bloku Wyborczego, a w szczególności
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zalecała głosować na listę Polskiego Stronnictwa Ludowego” .
Szczególny nacisk na działania propagandowe w czasie kampanii poprzedzających referendum a następnie wybory wskazywał, że „Makopol” dopuszczał
możliwość politycznego rozwiązania sporu o kształt ustrojowy Polski, a także liczył na
odegranie w nim istotnej roli przez swoją organizację. Związani organizacyjnie
z „Makopolem” członkowie konspiracji już w październiku 1945 r. wstępowali do SP,
reprezentującego najbardziej popularną na Śląsku chadecję. Emil Sobik, został
członkiem stronnictwa na polecenie organizacyjne Wilhelma Kuli. Rozkaz wstąpienia
do SP mieli także otrzymać inni żołnierze podziemia. Deklaracje członkowskie
przygotował z pomocą sekretarki Kula a następnie przekazał je swoim podwładnym za
pośrednictwem łącznika149. Organizowaniem powiatowych struktur stronnictwa zajął
się Florian Węgrzyk (ps. „Broda”), dowódca drużyny w jednym z plutonów kompanii
rybnickiej AK150. Węgrzyk na zebraniu koła SP w Boguszowicach w dniu
3 lutego 1946 r. został wybrany jego prezesem151. Niebawem funkcjonariusze PUBP
55

152

w Rybniku pozbawili go wolności i przetrzymywali w areszcie przez ok. 6 miesięcy .
W grudniu 1945 r. „Makopol” w informacji przeznaczonej dla swoich podwładnych stwierdził jednak, że niepokojące są zbyt duże wpływy komunistów w SP.
Zalecał wstrzymanie się z przyjmowaniem członkostwa w partii, którą można było
153
uważać, jego zdaniem, za przybudówkę PPR . W piśmie pochodzącym z początku
1946 r. „Makopol” informował, że sytuacja w SP daleka jest od wyjaśnienia, miał
jednak nadzieję, że wpływy komunistów okażą się przejściowe. Uznał także, iż:
„program tegoż stronnictwa i jego tradycja odpowiadają w zupełności tut. terenowi,
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przeto terenowe prace organizacyjne nie powinny być hamowane” . Według doniesień
agenturalnych Cierpioł 14 lipca 1946 r. wziął udział w zjeździe SP w Katowicach155,
dzięki czemu miał dobre informacje o dezintegracji stronnictwa, co spowodowało, że
swojego poparcia udzielił ostatecznie PSL.
W wyborach do sejmu w 1947 r. członkowie organizacji prowadzili działania
156
propagandowe na rzecz partii Mikołajczyka . Poparcie „Makopola” dla PSL było
tylko wynikiem kalkulacji politycznych i nie spowodowało, jak się wydaje, żadnych
bliższych związków członków podziemia w powiecie rybnickim i pszczyńskim z działaczami stronnictwa.
Organizacja „Makopola” zorganizowała również bardzo skuteczny wywiad,
obejmujący część terenu dawnego inspektoratu rybnickiego. Jednym z wybitnych jego
osiągnięć była dekonspiracja informatora UB „Jana”, który doprowadził do rozbicia
KWP. Obecni na procesie członków grupy „Wędrowiec” ludzie Cierpioła zauważyli, że
w czasie rozprawy ujawniono personalia „Jana”, który pomimo tego nadal cieszył się
wolnością. „Rokowski” o swoich podejrzeniach zawiadomił Jankego, który umówił się
z „Janem” i w czasie rozmowy z nim zażądał wyjaśnień na temat jego rzeczywistej roli
w konspiracji. „Jan” zdołał przekonać Jankego, że nie jest agentem bezpieki, lecz
członkiem WiN (za którego się zresztą stale podawał) i chciał jedynie odciągnąć jak
najwięcej ludzi od organizacji „Warszyca”, której działalność uważał za awanturniczą
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i terrorystyczną .
Oprócz działań kontrwywiadowczych, polegających na rozpracowywaniu agentury aparatu bezpieczeństwa starającej się penetrować struktury podziemia, wywiad
organizacji Cierpioła zbierał wiadomości na temat życia politycznego, gospodarczego,
pracowników UB i MO. Efektywność siatki „Makopola”, zbudowanej w oparciu o kadry dawnego inspektoratu rybnickiego AK, była bardzo wysoka. Osoby gromadzące
informacje dla podziemia często piastowały funkcje w lokalnej administracji i potrafiły
zdobyć wiadomości, stanowiące starannie strzeżoną tajemnicę państwa.
Jedną z takich tajemnic były prawdziwe wyniki referendum. Jeszcze przed głosowaniem „Rokowski” zlecił zdobycie danych o jego przebiegu Andrzejowi Zotyce.
Zotyka wszedł w porozumienie z kierownikiem drukarni w Rybniku Ignacym
Knapczykiem, który pomógł mu spełnić zadanie wyznaczone przez Cierpioła,
ponieważ otrzymał wyniki głosowania w poszczególnych gminach i wioskach. Dane
w postaci list przekazał w sierpniu 1946 r. Zotyce, do którego niebawem zgłosiła się
„Czarna”. Zotyka oddał jej sprawozdanie, które otrzymał od Knapczyka, prosząc by
„Makopol” sporządził odpis, a oryginał zwrócił. Po dwóch miesiącach otrzymał
sprawozdanie z wyników referendum z powrotem158.
Wywiadowi grupy „Makopola” udało się także zebrać dane dotyczące
prawdziwych wyników głosowania w czasie wyborów do Sejmu Ustawodawczego,
przynajmniej w kilku obwodach. W Gaszowicach ustalił je Stanisław Błażejewski,
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aktywista PPR, wójt we wsi Jejkowice i działacz samorządowy, a jednocześnie
informator organizacji Cierpioła. W grudniu 1946 r. do Błażejewskiego zgłosił się
Staier i polecił zebrać w obwodzie wyborczym w Gaszowicach wiadomości na temat
liczby osób uprawnionych do głosowania, ich nastrojów w okresie wyborów i wyników
wyborów. Kazał także gromadzić informacje z życia politycznego i gospodarczego.
Błażejewski, który był przewodniczącym komisji w obwodzie w Gaszowicach, z polecenia Staiera się wywiązał. Oprócz wyników wyborów w swoim obwodzie, przekazał
Staierowi wyniki z obwodu w Jejkowicach, gdzie przewodniczącym komisji był
szwagier Błażejewskiego – Jerzy Kufieta159.
Rezydenci wywiadu organizacji „Rokowskiego” kontrolowali prawdopodobnie sporą część terenu dawnego inspektoratu. W położonych niedaleko Rybnika
Jejkowicach, oprócz wcześniej wspomnianego Błażejewskiego, informacje o pracy
miejscowego Urzędu Gminy, wpływach do kasy gminnej, lokalnych wydarzeniach
politycznych i gospodarczych przekazywał organizacji „Rokowskiego” Józef Liszka,
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członek PPR i pracownik Urzędu Gminy Jejkowice . Nawet w niewielkich
miejscowościach, gdzie organizacja „Makopola” nie prowadziła aktywnych działań
po 1945 r., funkcjonowały struktury wywiadu. We wsi Marklowice zbieraniem
wiadomości zajmował się jej wójt, organizator miejscowej komórki PPR Teodor
Musioł, który gromadził informacje o lokalnych wydarzeniach politycznych. Zadania
wywiadowcze zlecał Musiołowi Wiktor Pfeifer, były żołnierz AK, dowódca plutonu
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w Marklowicach .
W połowie 1946 r. odtworzenia wymagała siatka wywiadowcza, zmontowana
przez członków inspektoratu rybnickiego AK/DSZ w MO. Po reorganizacji milicji
w 1945 r. i stopniowej dekonspiracji członków podziemia w jej szeregach, pojawiła się
konieczność znalezienia nowych kontaktów w MO. Nawiązał je zwolniony z więzienia
i działający ponownie w konspiracji Staier162. Latem 1946 r. pozyskał do współpracy
Jana Olejniczaka, oficera śledczego Komendy Powiatowej MO w Rybniku.
Informatorem podziemia został też Jan Stryczek, wywiadowca KP MO w Rybniku.
Olejniczak współpracował z podziemiem pod ps. „Mur”, natomiast Stryczek używał
ps. „Fortepian”163. Wywiadowcy w MO ostrzegali przed planowanymi akcjami
przeciwko podziemiu, ale też pomagali aresztowanym członkom konspiracji.
Olejniczak na podstawie przekazanych przez Staiera informacji aresztował herszta
bandy rabunkowej Waldemara Karwota „którego banda grasowała na terenie pow.
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rybnickiego i tym samym przeszkadzała naszej grupie” . Dzięki wyeliminowaniu
grupy kryminalistów podszywających się czasami pod nazwę AK165 umocniono w MO
pozycję informatora podziemia. Niewykluczone, że w siatce wywiadowczej Staiera
w KP MO w Rybniku było więcej milicjantów, wśród nich przełożony Olejniczaka,
Stefan Stasiowski oraz, przez krótki czas, kierownik referatu śledczego KP MO
w Rybniku, Szymik166.
Oprócz wywiadu i propagandy, w organizacji Cierpioła istotną rolę odgrywały
patrole dywersyjne, złożone z ludzi, którzy zostali zdekonspirowani lub zbiegli
z więzień. Utworzenie pierwszej grupy partyzantów związane było z likwidacją w dniu
13 czerwca 1946 r., dowodzonego przez Góreckiego, oddziału partyzanckiego KP
„Leśniczówka”. Po jego rozproszeniu przez zastępcę „Hanysa” – „Taśkę”, żołnierze
podziemia w kilkuosobowych grupach opuścili zagrożone obławą okolice Kamienia.
W powiecie rybnickim pozostał jedynie sześcioosobowy patrol dowodzony przez
Pawła Sosnę (ps. „Tygrys”). Po likwidacji KWP działał przez jakiś czas samodzielnie,
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używając nazwy „oddział AK” . „Tygrys” wraz ze swoimi ludźmi ukrywał się
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wówczas u swojego brata w Radoszowach. Trudna sytuacja żywnościowa zmusiła
partol do wykonania kilku akcji aprowizacyjnych w okolicznych sklepach spółdzielczych. Wykonano również demonstracje o wyraźnie politycznym charakterze. W dniu
7 lipca 1946 r. przebywająca w Radoszowach grupa wtargnęła na zabawę
zorganizowaną przez miejscowe koło ZWM. Poszukiwała przewodniczącego koła
Teodora Kowalskiego, który, według informacji posiadanych przez Sosnę, był
informatorem UB. Napastnicy uciszyli orkiestrę i poszukiwali Kowalskiego. Okazało
się, że jest nieobecny, wobec czego Henryk Filipecki pobił organizatora zabawy i zabrał
orkiestrze część instrumentów. W tym samym dniu członkowie grupy zjawili się na
zabawie w Niewiadomiu. Zażądali od orkiestry zagrania partyzanckiego marsza, a następnie Filipecki wygłosił do zebranych przemówienie, w którym napiętnował
sfałszowanie referendum przez komunistyczną władzę. Kilkoma wystrzałami w sufit
rozpędzono bawiących się do domów168.
W dniu 15 lipca 1946 r. z Sosną i jego podwładnym nawiązał kontakt Staier.
Przejął dowodzenie i polecił w następnym dniu wykonać akcję przejęcia pieniędzy
z kopalni „Jankowice”. Próba ekspropriacji zakończyła się fiaskiem. Doszło do strzelaniny, po której napastnicy wycofali się. Patrol Sosny w lipcu i sierpniu przeprowadził
jeszcze kilka drobniejszych akcji zaopatrzeniowych i ekspropriacyjnych169. Aktywność
grupy spowodowana była poleceniem Staiera, który nakazał odciągnąć uwagę od innej
170
grupy partyzanckiej, organizowanej wówczas przez niego pod Knurowem . Jej
dowódcą został wyznaczony przez Staiera Emil Suliga (ps. „Wieczór”), który zbiegł
z więzienia w Rybniku171. Zastępcą Suligi został Józef Pawlak (ps. „Jurek”), również
uciekinier, który w więzieniu w Rybniku poznał Góreckiego i Suligę172.
Pod koniec sierpnia 1946 r. czterososobowy patrol Suligi był gotowy do rozpoczęcia działań. We wrześniu 1946 r. na polecenie Staiera grupa „Wieczora”
przygotowała zasadzkę na samochód z Zakładów Koksochemicznych w Knurowie,
mający przewozić pieniądze na zakup maszyn. Auto zostało zatrzymane na szosie
pomiędzy Knurowem a Gierałtowicami, lecz okazało się, że wiozło tylko dokumenty
przelewowe. Następna większa akcja została przygotowana na polecenie „Hanysa”. Jej
celem był samochód wiozący wypłatę dla robotników zakładów „Elektro”
w Łaziskach. Zasadzka koło przejazdu kolejowego w Mokrem trwała dwa dni, od 29 do
30 września 1946 r., ale ostatecznie udała się i partyzanci Suligi zdobyli 3.250.000 zł173.
Drugi patrol dywersyjny także prowadził aktywną działalność. Około 20
października 1946 r. grupa Sosny, na polecenie Staiera, przeprowadziła udaną akcję na
kasę Spółdzielni „Społem” w Rybniku. W jej efekcie zdobyto ok. 300.000 zł. Pieniądze
miały posłużyć na zakup zimowego zaopatrzenia dla grupy. Udali się po nie do
Wodzisławia Wincenty Sobik (ps. „Linek”) i Bronisław Gomolewski (ps. „Żak”).
W Wodzisławiu „Linek” i „Żak” zostali rozpoznani i ostrzelani przez MO i UB.
W starciu zranili funkcjonariusza UB i próbowali oderwać się od zorganizowanego
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natychmiast pościgu. Już za miastem ciężko zraniony został Sobik .
Na dzień 1 grudnia 1946 r. Staier zaplanował przeprowadzenie kolejnej dużej
akcji ekspropriacyjnej. Miały w niej wziąć udział połączone patrole „Tygrysa”
i „Wieczora”. Ich celem była wypłata dla pracowników huty „Silesia” w Rybniku –
Paruszowcu. W przeddzień akcji partyzanci zostali skoncentrowani w Zebrzydowicach. Do wykonania planu jednak nie doszło, ponieważ 1 grudnia 1946 r. pieniędzy
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do huty nie przywieziono . Akcja odbyła się 12 grudnia 1946 r. Połączone patrole
dywersyjne przybyły na nią z Wielopola, gdzie przez kilka dni kwaterowały. W lesie
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w Paruszowcu partyzanci zarekwirowali samochód ciężarowy. Suliga podjechał
ciężarówką prawie pod bramę huty. Żołnierze dowodzeni przez Staiera pozostawali
w ukryciu pod plandeką. Funkcję wysuniętych obserwatorów spełniali Sosna
i Pawlak176. Gdy otrzymali umówiony znak że zbliża się samochód, Sosna, posługując
się sfałszowanym drukiem UB odebrał broń strażnikowi przemysłowemu i wyciągnął
z niej zamek. Suliga zastawił drogę pojazdowi wiozącemu pieniądze. Wówczas padły
przypadkowe strzały, od których zginął kasjer. Pieniądze zostały przez partyzantów
przeniesione do samochodu, którym Suliga odjechał spod huty. Po kilometrze jazdy
auto zepsuło się, w związku z czym zostało porzucone, a żołnierze podziemia w rozproszeniu udali się lasami w stronę swoich „melin”. W następnym dniu skoncentrowali się
w Rudach177. Suma zdobyta przez Staiera i jego podwładnych była ogromna – wynosiła
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6.105.300 zł. Pościg zorganizowany za partyzantami nie przyniósł żadnych efektów .
Pieniędzy zdobytych przez grupy dywersyjne w czasie akcji ekspropriacyjnych,
dowództwo organizacji „Makopola” używało do zakupów żywności, prowadzenia
akcji pomocy wdowom i sierotom po żołnierzach inspektoratu rybnickiego AK,
opłacania żołdu i usług wywiadowczych. Z zapomogi finansowej korzystała żona
wywiezionego przez Sowietów do ZSSR dowódcy baonu Orzesze „Orlika”
(otrzymywała 16.000 zł). Taką samą kwotę doręczano też żonie „Kowola”,
aresztowanego w czasie „wsypy” KWP. Jednak większością pieniędzy obracali Staier,
Górecki i wywiadowca MO w Rybniku „Fortepian”. Spore kwoty pieniężne
pochłaniało utrzymywanie patroli dywersyjnych. Staier zorganizował dla ich
członków dostawy żywności, którą przywoził do zakonspirowanych lokali Smyczek,
hurtownik artykułów spożywczych i restaurator. Na remont kościoła w Rybniku Staier
przekazał podobno ok. 1.000.000 zł. Około 200.000 zł otrzymał proboszcz z Rud,
świadczący posługę duszpasterską partyzantom179.
W odróżnieniu od KWP, dowodzona przez „Makopola” organizacja poakowska
w powiecie rybnickim i pszczyńskim nie nastawiała się na walkę zbrojną, ani
prowadzenie działań represyjnych wobec funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa.
Jednak w 1946 r. zmieniły się zasady postępowania z funkcjonariuszami UB.
Dowodzący oddziałami dywersyjnymi Staier wydał ich członkom polecenie, by
rozstrzeliwać napotkanych przypadkowo funkcjonariuszy UB i MO, jeśli zostali
zakwalifikowani jako niebezpieczni dla organizacji. Do przypadkowych spotkań
z pracownikami aparatu bezpieczeństwa prawie wcale nie dochodziło. Nawet
zetknięcie się uzbrojonych żołnierzy patrolu dywersyjnego z funkcjonariuszem UB,
wbrew wytycznym Staiera, nie musiało oznaczać wyroku śmierci. Gomolewski opisał
przypadek w którym wraz z ze swoim kolegą „Linkiem” zatrzymali na szosie Katowice
– Rybnik motocykl, którym podróżował wraz z wartowniczką pracownik UB. „Linek”
zabrał mundur ujętemu funkcjonariuszowi i wziął mu legitymację służbową. Ponieważ
rozpoznał w nim człowieka, który znęcał się nad więźniami w areszcie, chciał oboje
funkcjonariuszy rozstrzelać, zgodnie z zaleceniem Staiera. Gomolewski wypuścił
zatrzymaną parę na swoją odpowiedzialność. Otrzymał za to naganę od Staiera180.
Ujawnieni konfidenci nie zawsze byli „likwidowani” przez członków oddziałów
dywersyjnych. Wprawdzie wykonano wyrok na Ewaryście Mruli, wstępnie rozpracowanym przez jednego z wywiadowców współpracujących z patrolem „Tygrysa”181,
jednak gdy kilka dni po zabójstwie Mruli grupa Sosny natknęła się na Kowalskiego,
uważanego za informatora UB, oszczędzono go182.
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W okresie zimy 1946/1947 r. dowodzone przez Staiera oddziały dywersyjne nie
podejmowały żadnych większych akcji. Ich żołnierze przebywali w zakonspirowanej
kwaterze u Anny Szymszal w Rudach. Co jakiś czas odwiedzał ich Staier, przywoził
gazety i przekazywał wiadomości. W styczniu 1947 r. odbyła się odprawa dla patroli
dywersyjnych, zorganizowana przez Staiera. „Lew” przedstawił na niej komunikat,
z którego wynikało, że „Makopol” wydał rozkaz o przystąpieniu dowodzonej przez
niego organizacji do WiN, w związku z czym należało zaprzestać używania nazwy AK
i stosować nazwę WiN. Nie oznaczało to jednak, że organizacja Cierpioła została
wcielona do struktur Zrzeszenia WiN183.
Po ogłoszeniu amnestii w 1947 r. partyzanci domagali się wydania im pozwolenia do skorzystania z niej. Staier kategorycznie odmawiał, co wywołało buntownicze
nastroje u zmęczonych żołnierzy184.
Decyzję o ujawnieniu „Makopol” podjął w marcu 1947 r. Na jej podjęcie wpłynęły pogłoski, że rodziny osób, które pozostaną w konspiracji, zostaną poddane
represjom. Cierpioł sprawę ewentualnego skorzystania z amnestii poddał pod dyskusję
swoich podwładnych. Większość spośród nich nie chciała już pozostawać w podziemiu. W dniu 2 kwietnia 1947 r. „Makopol” rozmawiał o amnestii z agentem UB
podpisującym się „B.” Agent występował jako członek sztabu konspiracyjnej
organizacji „Śląskie Siły Zbrojne” (w pełni kontrolowanej przez aparat bezpieczeństwa). „Rokowski” powiedział mu, że decyzja o skorzystaniu z amnestii została
już podjęta, co jednak nie oznaczało, że członkowie organizacji pogodzili się z nową
rzeczywistością. „Makopol” zamierzał się starać o uzyskanie zaufania UB i w tym celu
planował oddać część posiadanej broni i pomóc rozbić rabunkową bandę Karwota,
który uciekł z aresztu i ponownie grasował w powiecie rybnickim185.
W czasie rozmowy z partyzantami „Makopol” mówił im, że amnestia pozwoli
im wyjść z lasu i doczekać na wolności nieodległego wybuchu wojny pomiędzy
Sowietami a mocarstwami zachodnimi. Cierpioł zakładał, że w oczekiwanej wojnie
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członkowie jego organizacji wezmą aktywny udział, dlatego ukrył część uzbrojenia .
Na odprawie zorganizowanej dla ujawniających się partyzantów „Makopol”
stwierdził, „że broń, o której Władzom Bezpieczeństwa nie jest wiadomo należy ją
zamelinować, a która może się jeszcze przydać w przyszłości”187. W czasie rozmów
z funkcjonariuszami UB, na pytanie o przynależność organizacyjną, polecił
podwładnym udzielać informacji, że byli członkami Południowej Grupy Operacyjnej
Armii Krajowej188.
Ujawnienie nastąpiło 14 kwietnia 1947 r. Partyzanci zebrali się w lesie
w Chwałęcicach pod dowództwem Staiera. Broń którą mieli oddać, została załadowana na furmankę. Po pewnym czasie po żołnierzy przyjechały samochody i za189
wiozły ich do gmachu PUBP w Rybniku, gdzie oczekiwał „Makopol” . Z amnestii
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skorzystało wówczas 26 członków grupy „Makopola” . Faktycznie Cierpioł
przekazał wówczas bezpieczeństwu mniejszą i gorszą część uzbrojenia oraz ujawnił
tylko niewielką część kierowanej przez siebie organizacji – przede wszystkim
członków grup partyzanckich. Z amnestii nie skorzystał zastępca Cierpioła, któremu
191
podobno przełożony zabronił się ujawniać .

60

VI. Po amnestii – represje i aresztowania członków podziemia w powiecie rybnickim
Pomimo skorzystania z amnestii i ujawnienia części swojej grupy „Makopol”
nie miał zaufania do organów bezpieczeństwa i uważał, że dalsze pozostawanie
w Polsce może się dla niego skończyć aresztowaniem lub jeszcze gorszymi
konsekwencjami. Postanowił wraz ze Staierem i byłym żołnierzem PSZ na Zachodzie
Alfonsem Bąkiem opuścić kraj. Poszukując możliwości ucieczki skontaktował się ze
Śląskimi Siłami Zbrojnymi. W dniu 4 czerwca 1947 r. spotkał się z jednym z członków
tej organizacji Wilhelmem Polnikiem, do którego zwrócił się o udzielenie pomocy
w opuszczeniu Polski. W wyniku targów ustalono, że w zamian za przekazanie
zakonspirowanego magazynu broni, należącej do grupy Cierpioła ŚSZ pomogą
„Makopolowi” i jego towarzyszom przedostać się na Zachód. Wstępnie ustalono datę
przerzutu na 22/23 czerwca 1947 r. 192 Próba wydostania się z Polski, podjęta przez
Cierpioła i jego towarzyszy przy pomocy sterowanej przez UB organizacji najprawdopodobniej zakończyła się fiaskiem i śmiercią uciekinierów193. Po wyeliminowaniu „Makopola” i „Lwa”, pod koniec 1947 r. organy bezpieczeństwa przejęły
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magazyn broni organizacji i aresztowały część działaczy ŚSZ .
W 1948 r. przeprowadzono ostateczną pacyfikację powiatu rybnickiego. W dniu
18 kwietnia 1948 r. jako rzekomo niepodlegający amnestii z powodu dezercji z MO
i UB, zostali aresztowani Antoni Sikora, Henryk Filipecki i Paweł Sosna, byli żołnierze
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patrolu dywersyjnego organizacji Cierpioła . Poddani intensywnemu śledztwu
Sikora i Sosna oraz aresztowany funkcjonariusz MO – zakonspirowany członek
podziemia Franciszek Kubiak i zatrzymany wójt Marklowic Teodor Musioł, wskazali
szereg członków organizacji „Makopola”, którzy nie ujawnili swojej podziemnej
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działalności w okresie obowiązywania amnestii z 1947 r. . W dniu 9 lipca przyjęto
plan operacji, w ramach której zamierzano zatrzymać 20 współpracowników
podziemia. W akcji jednoczesnego zatrzymania wytypowanych podejrzanych, miało
wziąć udział 17 grup operacyjnych, liczących łącznie 95 funkcjonariuszy i żołnierzy
197
(45 z UB i 50 z KBW). Akcję zaplanowano na noc z 9 na 10 lipca 1948 r. . W trakcie
operacji zatrzymano łącznie 32 osoby. U części spośród nich znaleziono broń lub
amunicję, kilkoro przyznało się do współpracy z podziemiem. Osadzono ich pod
wzmocnioną ochroną KBW w areszcie PUBP w Rybniku. Korzystając z przestrachu
mieszkańców, poruszonych aresztowaniami w dniu 14 lipca 1946 r. w starostwie
w Rybniku zwołano konferencję wojtów, sekretarzy i przewodniczących rad
gminnych. Brał w niej udział dowódca 6 pułku KBW, szef PUBP w Rybniku i przedstawiciel WUBP. Dowódca 6 pułku KBW przedstawił wyniki obławy i wezwał do
oddania ukrywanej broni w przeciągu dwóch tygodni. Obiecał, że wobec osób, które
w określonym terminie zgłoszą zamiar przekazania KBW przechowywanego
uzbrojenia, nie będą wyciągane konsekwencje karne. Następnie głos zabrał por.
Kazimierz Szlęk, szef PUBP w Rybniku, który stwierdził, że organom bezpieczeństwa
nazwiska osób ukrywających broń są dobrze znane, w związku z czym doradzał im
skorzystanie z ogłoszonej abolicji198.
Kolejnym etapem terroru były procesy pokazowe, przeprowadzone w Rybniku
przed starannie wyselekcjonowaną publicznością. Pierwszy z nich rozpoczął się
4 listopada 1946 r. Przed obradującym w Rybniku Wojskowym Sądem Rejonowym
w Katowicach stanęli Wilhelm Kula, Emil Sobik, Wiktor Pfeifer, Teodor Musioł, Józef
Burszczyk, Franciszek Karwot s. Pawła, Franciszek Karwot s. Stanisława. Oskarżono
ich o przetrzymywanie większej ilości broni i współpracę z NSZ [sic!]. Popełniono
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jednak błędy przygotowując rozprawę – w czasie lipcowych aresztowań nie
sporządzono protokołów rewizji, toteż nie wiadomo było, któremu z oskarżonych
przypisać odpowiednią broń. Ponadto aresztowanych osadzono na jakiś czas w celi
razem, dzięki czemu mogli uzgodnić treść wyjaśnień199. Wysokie wyroki zapadły mimo
odwołania zeznań i dobrze prowadzonej obrony. Kula, Pfeifer i Sobik zostali skazani
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na 15 lat więzienia, Musioł na 12, a reszta otrzymała od 5 do 10 lat . W drugim
pokazowym procesie, który odbył się 5 listopada, sądzono m.in. Gawłowskiego
201
i Gomolewskiego. Wyroki zapadły już zgodnie z oczekiwaniami UB .
W połowie listopada dokonano aresztowań wśród rybnickich milicjantów,
oskarżonych o współpracę z podziemiem. Zatrzymano co najmniej 10 spośród nich202.
W ostatnim procesie pokazowym, który zakończył się 6 grudnia 1948 r. w Rybniku,
Sosnę i Sikorę skazano na karę śmierci, innych 8 oskarżonych na kary więzienia od 5 lat
203
do dożywocia (Błażejewski) .
Ostatnim aktem terroru zastosowanym wobec mieszkańców „niepokornych”
powiatów rybnickiego i pszczyńskiego, miała być miesięczna operacja grup
operacyjnych KBW, poszukujących ukrytej broni i pacyfikujących nastroje. Ustalono,
że do działań zostaną wyznaczone 4 plutony KBW. Siły podzielono następująco: po
jednym plutonie miało stacjonować w Rydułtowach, Dębieńsku i Chełmie (w pow.
pszczyńskim), po 1 drużynie w Żorach, Tychach i Pszczynie. Dowódcą grupy
wyznaczono ppor. Wacława Solińskiego. Pomocą mieli mu służyć szefowie PUBP
z Pszczyny i Rybnika oraz specjalnie wyznaczony do sztabu Solińskiego
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przedstawiciel Wydziału III WUBP w Katowicach . Żołnierze KBW rozpoczęli swoje
działania 1 grudnia 1948 r. W ciągu pierwszych dwóch dni aresztowali 4 osoby i zakwestionowali kilkanaście sztuk broni palnej, amunicję, a nawet dwie szable i bagnet205.
Operacje KBW w powiatach rybnickim i pszczyńskim zakończono na przełomie
grudnia 1948 r. i stycznia 1949 r. W ich wyniku zatrzymano za nielegalne posiadanie
broni 35 osób (z których 7 zwolniono), zlikwidowano bandę rabunkową i odebrano
kilkadziesiąt sztuk broni oraz amunicję206. W dniu 22 stycznia 1949 r. ujęto ostatniego
pozostającego na wolności członka patrolu dywersyjnego Sosny – Henryka
Filipeckiego ps. „Tarzan”, o czym natychmiast zawiadomiono Ministerstwo Bezpie207
czeństwa Publicznego .
***
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W artykule wykorzystano przeredagowane fragmenty pracy doktorskiej „Podziemie poakowskie
w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1947” napisanej pod kierunkiem prof. Ryszarda
Kaczmarka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
2
Celem akcji „Burza” określanej jako „wzmożona akcja dywersyjna” było zapewnienie kontroli podległej
rządowi na emigracji administracji na samodzielnie wyzwolonym przez Armię Krajową terytorium.
W czasie trwania operacji zamierzano odtworzyć polskie siły zbrojne w ten sposób, że poszczególne
związki taktyczne AK stawały się oddziałami Wojska Polskiego, przyjmując numerację
przedwojennych jednostek wojskowych stacjonujących na danym terenie. R. Kaczmarek, K. Nowak,
Plan „Burza” na Górnym Śląsku i pograniczu polsko – czechosłowackim, „Acta historica neosoliensi”,
Ročenka katedry histórie fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela, II/1999, Banská Bystrica
1999, s. 60, 63; Z. Walter-Janke, W Armii Krajowej na Śląsku..., s. 170.
3
Jednym z istotnych celów zbrojnych działań na Śląsku Cieszyńskim była obrona polskiego stanu
posiadania z dnia 1 IX 1939 r. Chodziło o ochronę Zaolzia, z którego utratą w 1920 r. Polska się nie
pogodziła, a które zostało po klęsce wrześniowej wcielone do III Rzeszy. Działania bojowe na ziemi
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cieszyńskiej i na Zaolziu miała prowadzić specjalna Grupa Operacyjna „Śląsk Cieszyński”, dowodzona
przez gen. Brunona Olbrychta (ps. „Odra”), R. Kaczmarek, K. Nowak, Plan „Burza” na Górnym
Śląsku..., s. 63–64, 66–67.
4
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach (dalej AIPN Ka), WUSW Katowice, sygn. IPN
Ka 03/190, Akta śledcze w sprawie Zawady Franciszka i in., Zeznania Spyry Jana złożone w PUBP
Rybnik 29 VI 1951, k. 67. Dodatkowo o Chroboku – AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 032/17,
t. 2, Materiały ogólne dot. członków organizacji AK. Lata od 1948 do 1959, Zeznania Jana Spyry, b. pag.
Spyra zeznał o „Orliku”: „Jako kierownik techniczny kopalni Knurów z ramienia WSOP spełnił swoje
zadanie za to w zupełności, bo nie licząc nie dających się uniknąć strat wskutek działań wojennych,
utrzymał kopalnie w pełnym ruchu. Na stanowisku tym był do lutego 1945 r. i został aresztowany przez
Rosjan i wywieziony do Rosji na podstawie denuncjacji Markwioka Pawła, który jako stary komunista
wziął zasługi Chroboka na siebie, mimo że podczas całej okupacji ani palcem nie ruszył dla spraw
komunistycznych, przeciwnie schlebiał niemcom, będąc na wskroś usposobienia kapitalistyczno –
materialnego. Toteż niedługo, bo także w lutym dowództwo rosyjskie, na podstawie doniesień ideowych
komunistów, jak Zawadzki z Czuchowa oraz na podstawie wystąpień Markwioka wobec dowództwa
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Prokurator żądał kary śmierci dla jednego z oskarżonych, 3 wyroków dożywotniego uwięzienia i wieloletnich kar dla pozostałych, ibidem.
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15 lat więzienia, ibidem; zob. także M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej..., s. 159–160.;
szerzej na temat wyroków śmierci wydanych na członków rybnickiej konspiracji zob. T. Kurpierz,
Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach 1946-1955, Katowice 2004.
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AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/713, t. 32, Pismo PUBP w Rybniku do Wydziału III WUBP
w Katowicach z 18 XI 1948 r., k. 34.
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Z powodu amnestii jednego z aresztowanych uwolniono od kary, ibidem, raport szefa PUBP w Rybniku
Kazimierza Szlęka z 6 XII 1948 r., k. 84.
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Ibidem, „Plan operacji na terenie powiatu Pszczyńskiego i Rybnickiego”, Katowice 25 XI 1948 r.,
k. 40–41. Jednym z celów grupy operacyjnej miało być aresztowanie wielokrotnie wymykającego się
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Ibidem, Telefonogram WUBP w Katowicach do MBP w Warszawie z 3 XII 1948 r., k. 57.
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Ibidem, Raport WUBP z 3 I 1949 r., k. 188–189.
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Ibidem, Telefonogram WUBP Katowice do Wydziału I Departamentu III MBP, k. 206.
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Śledztwo w sprawie zabójstwa w 1947 r. w rejonie
Wałbrzycha byłego inspektora rybnickiego AK
Pawła Cierpioła
W dniu 3 listopada 2000 r. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Katowicach przekazała do wrocławskiej Komisji notatkę
urzędową byłego dyrektora Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi
1
Polskiemu w Katowicach dr Pawła L. z dnia 11 sierpnia 1997 r. Opisywał w niej
2
okoliczności zaginięcia w maju 1947 r. w strefie przygranicznej w rejonie Wałbrzycha
byłego inspektora rybnickiego AK Pawła Cierpioła, ps. „Makopol”, jego podkomendnego Antoniego Sztajera (prawidłowa pisownia nazwiska to Staier), ps. „Lew”
i Alfonsa Bonka (Bąka) z Łagiewnik. Autor pisma twierdził, że wspomniany inspektor
AK, który na przełomie 1945/1946 podporządkował się organizacji Konspiracyjne
Wojsko Polskie, a w dniu 14 kwietnia 1947 r. ujawnił się w PUBP Rybnik, w obawie
przed aresztowaniem zamierzał uciec na Zachód. W tym celu, po dniu 19 maja 1947 r.
wyjechał wraz ze swoimi towarzyszami do Opola, a następnie do Wałbrzycha, gdzie
miało nastąpić spotkanie związane z planowanym przerzutem. Na tym terenie
wymienieni zaginęli, przy czym Paweł L. sugerował, iż zostali wciągnięci w pułapkę
i zabici przez funkcjonariuszy UB. Autor notatki postulował przeprowadzenie w tym
zakresie kwerendy w archiwach ówczesnego Urzędu Ochrony Państwa oraz
przesłuchanie w charakterze świadka Kazimierza Sz., szefa PUBP w Rybniku, przed
którym Paweł Cierpioł i Antoni Staier ujawnili się ze swej działalności.
78

W toku czynności sprawdzających przesłuchano w charakterze świadków
zawiadamiających o przestępstwie Pawła L. i Jana L. Paweł L. zeznał, iż notatka o zaginięciu Pawła Cierpioła i pozostałych powstała w konsekwencji rozmowy przeprowadzonej przez niego z Janem L., dziennikarzem miesięcznika „Śląsk”, który badał
okoliczności domniemanej śmierci wspomnianych żołnierzy AK. Świadek przekazał
ją katowickiej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu celem
wyjaśnienia sprawy. Nie potrafił jednak wskazać dowodów lub źródeł dowodowych w
tym zakresie.
Jan L. podał, iż jako dziennikarz pisma „Katolik” zajmował się działalnością AK
w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Zetknął się wówczas ze sprawą
inspektora rybnickiego AK Pawła Cierpioła, który nie ujawnił się wraz ze swoim
Inspektoratem w 1945 r. i przetrwał w podziemiu do wiosny 1947 r. Krótko po ujawnieniu się, w maju 1947 r. Paweł Cierpioł i jego zastępca Antoni Staier zniknęli, a ponieważ sprawa ta pozostawała przez szereg lat niewyjaśniona, świadek postanowił
wyświetlić okoliczności zaginięcia byłych żołnierzy AK. W styczniu 1990 r. Jan L.
przeprowadził rozmowę z Adelą F., żoną Karola F., znajomego Pawła Cierpioła.
Wymieniona oświadczyła, że w maju 1947 r. w mieszkaniu F. w Opolu pojawili się
Paweł Cierpioł, Antoni Staier i trzeci mężczyzna, Alfons Bonk z Łagiewnik. Dysponowali bronią palną i pieniędzmi. Twierdzili, iż mają umówione spotkanie w Wałbrzychu
i tam też zamierzają przekroczyć granicę. Karol F. próbował bezskutecznie
przekonywać przybyłych, że przerzucenie ich przez granicę stanowi pułapkę UB.
Paweł Cierpioł i pozostali przenocowali w mieszkaniu F. i rano ruszyli w stronę
Wałbrzycha. „Makopol” pozostawił Karolowi F. zaświadczenie o swoim ujawnieniu
się w PUBP w Rybniku. Adela F. okazała dziennikarzowi list lub brudnopis listu do
nieżyjącego już komendanta Okręgu Śląskiego AK z okresu II wojny światowej
Zygmunta Jankego (ps. „Walter”), w którym Karol F. pisał, iż Cierpioł „został
wciągnięty na fikcyjną ucieczkę za granicę koło Wałbrzycha”. Jan L. zeznał nadto, iż
zgodnie z jego wiedzą ówczesny szef PUBP w Rybniku Sz. już nie żyje, natomiast nie
wyklucza, iż informacjami w przedmiotowej sprawie może dysponować wdowa po
wymienionym. W toku późniejszych czynności śledczych ustalono, że Kazimierz Sz.
zmarł w 1996 r., natomiast wdowa po wymienionym, Teofila Sz. nie ma wiedzy
odnośnie losów Pawła Cierpioła i pozostałych.
Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2001 r. wszczęto śledztwo w sprawie
3
zabójstwa Pawła Cierpioła, Antoniego Staiera i Alfonsa Bonka . W jego toku przesłuchano 18 świadków, głównie podwładnych i współpracowników „Makopola” oraz
„Lwa” z okresu okupacji i podziemia powojennego względnie członków ich rodzin, jak
również dokonano oględzin kilkudziesięciu tomów materiałów archiwalnych, w tym
raportów i opracowań agenturalnych. Poszukując informacji o losach „Makopola”
i pozostałych, przeprowadzono szereg kwerend w dostępnej literaturze historycznej
oraz zasobach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, Delegatur Urzędu Ochrony
Państwa, Komend Wojewódzkich Policji, Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
czy Archiwum Wojsk Lądowych Filii nr 2 we Wrocławiu. Za pośrednictwem Centralnego Biura Adresowego oraz miejskich i gminnych kartotek ewidencyjnych ustalono
dane personalno–adresowe względnie daty i miejsca zgonów osób mogących dysponować informacjami istotnymi dla przedmiotu niniejszego śledztwa.
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Zgromadzony w ten sposób materiał dowodowy pozwolił na wyodrębnienie,
a następnie procesową weryfikację kilku wersji wydarzeń związanych z zaginięciem
Pawła Cierpioła i jego towarzyszy.
W oparciu o wnioski płynące z analizy materiałów archiwalnych za najbardziej
prawdopodobną przyjęto tezę o zorganizowaniu przerzutu wymienionych drogą
południową (granica z Czechosłowacją) przez organizację o nazwie Śląskie Siły
Zbrojne (ŚSZ). Mianowicie na przełomie 1945 i 1946 r. MBP i WUBP w Katowicach
stworzyły plan agenturalnego rozpracowania, a następnie likwidacji podziemia
niepodległościowego na terenie województwa śląskiego, a także pozostałych województw południowej Polski. Jednym z narzędzi umożliwiających osiągnięcie
zamierzonego celu było utworzenie na terenie Górnego Śląska całkowicie kontrolowanej przez UB organizacji o nazwie Śląskie Siły Zbrojne. Odwoływała się ona do
ideologii NSZ. Na jej czele postawiono agenta MBP o pseudonimie „Borowski” lub
„inżynier Borowski”, posługującego się również innymi pseudonimami, a to: „R-R”,
„Górny”, „Łamigłowa”, „Stary” czy „Romański”. W toku śledztwa nie zdołano ustalić
jego danych personalnych. Z opracowań agenturalnych wynika, iż był to wysoko
postawiony działacz NSZ, zwerbowany przez UB w 1945 r. względnie doskonale
zakonspirowany agent MBP, wprowadzony do struktur dowódczych NSZ. Chcąc go
uwiarygodnić, MBP stworzyło i rozpowszechniło informację, iż „Borowski” jako
jedyny ocalał z powodzi aresztowań osób z kręgów dowódczych NSZ w 1945 r., a obecnie przystępuje do odtwarzania dawnych struktur organizacji. W skład sztabu „ŚSZ”
weszli inni agenci MBP – „Adam”, „kpt. Socha” (lub „Socha”) i „Jerzy Borucki” vel
„Jerzy” vel „Borucki”, których personaliów w toku śledztwa nie zdołano zidentyfikować. Pierwsze dwa zebrania organizacyjne, wiosną 1946 r. w Rybniku
i w listopadzie 1946 r. w Radlinie, prowadził inny agent MBP o pseudonimach
„Lawina”, „Wichura”. To on wygłosił referaty wstępne oraz przedstawił zebranym
„Borowskiego” jako dowódcę „ŚSZ”. W zgromadzonej dokumentacji archiwalnej brak
informacji o tym, aby mjr „Lawina” uczestniczył w dalszej działalności „ŚSZ”. W toku
śledztwa zdołano ustalić, iż pod pseudonimami „Lawina” i „Wichura” występował
zmarły w 1997 r. Henryk W.
Do kręgów dowódczych „ŚSZ” weszli nadto, nieświadomi prowokacji UB, byli
członkowie i sympatycy AK z Górnego Śląska Antoni P. i Franciszek D. oraz były oficer
Okręgu Krakowskiego NSZ Wilhelm P. W maju 1947 r., już po ujawnieniu się, Paweł
Cierpioł nawiązał kontakt z Wilhelmem P. i Franciszkiem D. Obawiając się
aresztowania przez UB, prosił dowództwo „ŚSZ” za pośrednictwem rozmówców
o pomoc w zorganizowaniu przerzutu przez granicę jego, Antoniego Staiera i trzeciego
mężczyzny. Z raportów agenta „Jerzego Boruckiego” wynikało, iż był nim przyjaciel
„Makopola”, były oficer armii Andersa, który wrócił przed rokiem do Polski, ale,
rozczarowany panującymi porządkami, zamierzał ponownie emigrować na Zachód.
„Borucki” podkreślał, iż wymieniony „... nie brał udziału w podziemnej robocie
„Makopola...”.
„Borowski” zgodził się na przerzucenie Pawła Cierpioła i jego towarzyszy,
zażądał jednakże od „Makopola” uiszczenia 150 USD (po 50 USD od każdego
z mężczyzn) oraz wydania na potrzeby ŚSZ zmagazynowanej przez niego broni.
Jednocześnie „Borowski” upoważnił do prowadzenia pertraktacji z Pawłem
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Cierpiołem „Jerzego Boruckiego”. W czasie kilku spotkań „Boruckiego” z „Makopolem” uzgodniono, iż Paweł Cierpioł wyda ŚSZ 16 karabinów „KB”, 2 karabiny
maszynowe, 4 pistolety maszynowe, kilka pistoletów oraz granaty i amunicję. Broń tą
miała przekazać organizacji łączniczka „Makopola” Aniela M., ps. „Czarna”, której
Paweł Cierpioł udzielił stosownych pełnomocnictw. Ponieważ „Makopol” zamierzał
złożyć przed katowickim Sądem zeznania w sprawie przeciwko agentom gestapo,
uzgodnił z „Boruckim” termin przerzutu krótko po planowanej rozprawie, to jest na 22
lub 23 czerwca 1947 r.4 W dniu 19 czerwca 1947 r. w czasie spotkania „Makopola”
z „Boruckim” w mieszkaniu Wilhelma P. w Radlinie termin ten uległ przesunięciu na 26
czerwca 1947 r. Wtedy to Paweł Cierpioł i jego towarzysze mieli zgłosić się w punkcie
kontaktowym w Niemodlinie na Opolszczyźnie. Tutaj urywa się ślad. W niepodpisanym maszynopisie „Planu realizacji opracowań „R-R”, sporządzonym w dniu
29 lipca 1948 r. w Katowicach i zawierającym opis dokonanych i planowanych działań
w sprawie rozpracowania i likwidacji przez UB „resztek organizacji NSZ i środowisk
OP [Organizacji Polskiej]” na terenie Górnego Śląska i rejonów przyległych zawarto
informację, iż „poprzednio w trakcie opracowania zdołano zlikwidować szefa bandy
terrorystycznej – „Makopola”, Sztajera i innych szkodliwych bandytów...”. Z drugiej
strony UB prowadziło akcję dezinformacyjną zmierzającą do upowszechnienia
informacji o pomyślnym przekroczeniu granicy przez grupę Cierpioła. M.in. w jednym
z raportów agent „R-R” („Borowski”) donosi: „Ustala się pogłoska, że Makopol został
aresztowany w strefie radzieckiej” oraz „...Mówią, że władze są w posiadaniu
przepustki granicznej, którą wystawiał Rz. [chodzi o zmarłego w 1979 r. Franciszka Ż.,
określanego ówcześnie jako zastępca Pawła Cierpioła – przyp. autora] dla Makopola
do Cz[echo]słowacji...”. Z kolei z wyjaśnień Wilhelma P., złożonych w toku
prowadzonego przeciwko wymienionemu śledztwa UB wynika, iż w sierpniu 1947 r.
dowiedział się od „Boruckiego”, że „Makopol” i jego towarzysze dotarli do
Monachium, po czym rozstali się z towarzyszącą im łączniczką i skierowali do strefy
francuskiej w Niemczech. Agent UB o ps. „Brzoza”, w swoim doniesieniu
sporządzonym 29 lipca 1952 r. w Katowicach informował o spotkaniu z Antonim P.,
odbytym tydzień wcześniej w Wałbrzychu. Na pytanie o losy wspólnych znajomych
Antoni P. miał poinformować „Brzozę” w luźnej rozmowie, iż w 1950 r. zauważył
„Makopola” na dworcu kolejowym w Kłodzku. Ten ostatni, widząc Antoniego P.
„...wsiadł do pierwszego lepszego pociągu, aby tylko wyjechać...”. Jeszcze w sprawozdaniu z działalności wywiadowczej, skierowanym w dniu 20 czerwca 1955 r. przez
szefa Powiatowego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Rybniku do
Wojewódzkiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Stalinogrodzie
zawarto informacje, iż Paweł Cierpioł i Antoni Staier przebywają za granicą.
Z uwagi na bardzo zły stan zdrowia nie zdołano przesłuchać łączniczki Pawła
Cierpioła i jego zaufanej z okresu powojennego Anieli M. Z zeznań innych
podwładnych „Makopola” z AK, Henryka M. i Anny Z. wynika jednak, iż Aniela M.
obarczała winą za zaginięcie (według niej – zabójstwo) Pawła Cierpioła Antoniego P.,
dowódcę pionu politycznego ŚSZ, wcześniej członka górnośląskiego AK, który miał
zdradzić „Makopola”. Zebrane materiały archiwalne potwierdzają jednoznacznie, iż
obydwaj mężczyźni pozostawali w głębokim, zadawnionym konflikcie. Jednakże te
same dokumenty archiwalne przeczą sprawstwu Antoniego P. w tym zakresie.
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Mianowicie w raporcie sporządzonym w dniu 2 sierpnia 1947 r. w Katowicach „Jerzy
Borucki” donosił m.in., iż w czasie jednego z zebrań organizacyjnych ŚSZ „...P.
wyraził obawę, że „Makopol” może w niedługim czasie spróbować powrotu do kraju,
szczególnie w wypadku dalszego zaostrzania się sytuacji politycznej w Europie. Swoją
niechęć do „Makopola” uwypuklił P. w słowach: »Tą kanalię należało raczej sprzątnąć,
niż wysyłać zagranicę... «”. W raporcie „R-R” z 6 sierpnia 1947 r. czytamy z kolei: „...P.
pytał, czy pisał już ktoś z zagranicy o przybyciu tam Makopola. Wyraża obawę, że
Mak[opol] tam zrobi sobie reklamę i spowrotem [tak w oryginale] wróci.... . P. pragnie
oczywiście, żeby go po drodze djabli [tak w oryginale] wzięli, - gdyż ma do niego od
dawna animozje...”. Na marginesie można dodać, iż UB usiłowało wykorzystać
podejrzenia części członków górnośląskiego podziemia o spowodowanie przez
Antoniego P. fali aresztowań członków i współpracowników ŚSZ, zapoczątkowanych
10 grudnia 1947 r. i obejmujących m.in. Anielę M., Franciszka D. i Wilhelma P.,
dowódcę pionu wojskowego wzmiankowanej organizacji. Wynika to z treści wspomnianego już „Planu realizacji opracowań R-R”, w którym czytamy: „W terenie
rybnickim, jak to wiadomo z wielu doniesień agenturalnych opinia posądza P. o spowodowanie wsypy rybnickiej. Tak się złożyło nawet, że P. w stanie nietrzeźwym sam się
obwiniał o spowodowanie aresztowań. Wywołało to wśród otoczenia powszechne
oburzenie, pogróżki pod adresem P., itp. Nakoniec [tak w oryginale] P. uciekł z terenu
rybnickiego, co potwierdziło tylko spowodowane przez niego podejrzenia. W celu
wykorzystania zaistniałej sytuacji planuje się na razie wyłączyć z realizacji i nie
aresztować P. Antoniego. Aresztowanie aktualne jest dopiero po jakimś czasie. Pociągnięcie to powinno umocnić dotychczasowe podejrzenia o współpracę P. z UB i tym
samym odciągnąć je od agentów „RR” i „JB” [„Jerzego Boruckiego” – przyp. autora]”.
Inną wersję zdarzeń poprzedzających zaginięcie „Makopola” i jego towarzyszy
przedstawiła w swoich zeznaniach wdowa po Karolu F., Adela F. Podała ona, iż w maju
1947 r. byli członkowie AK Paweł Cierpioł, Antoni Staier i Alfons Bonk zjawili się
w mieszkaniu F. w Opolu. Twierdzili, że w Kłodzku mają umówione spotkanie i zorganizowane przejście przez granicę, albowiem są zmuszeni opuścić Polskę. Mieli przy
sobie pewne sumy pieniężne, jednakże w jakiej walucie i ilości, tego Adela F. nie
wiedziała. Nie ujawnili szczegółów przerzutu, następnego dnia po śniadaniu wyjechali
w stronę Kłodzka. To było ostatnie spotkanie Adeli F. z Pawłem Cierpiołem i jego
towarzyszami. Karol F. odradzał przybyłym przekraczanie granicy, twierdził, iż cała
akcja stanowi prowokację służby bezpieczeństwa. Świadek nie wiedziała, na jakich
podstawach mąż opierał swoje podejrzenia.
Relacja Adeli F., zmarłej w kwietniu 2002 r., częściowo koresponduje z zeznaniami bratowej Pawła Cierpioła, Józefy C. Podała ona mianowicie, że w maju 1947 r. do
jej mieszkania w Lublińcu przyszedł Paweł Cierpioł wraz z dwoma mężczyznami.
Spośród przybyłych jedynie Paweł Cierpioł nocował w domu nieżyjącego już brata.
Gdzie spali towarzysze szwagra, tego świadek nie wiedziała. Paweł Cierpioł ujawnił
bratu, że zamierza opuścić Polskę przez granicę południową, gdzie znajomi – kobieta
i mężczyzna – ułatwią im przejście. Grupa Cierpioła zmierzała pieszo w kierunku
Wałbrzycha, ich celem było dotarcie do kobiet we Francji, które odbili w czasie wojny
z transportu idącego do Oświęcimia. Szwagier świadka dysponował adresami wspomnianych Francuzek. Następnego dnia Paweł Cierpioł opuścił mieszkania brata,
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obiecując, że napisze do niego list. Ponieważ tego nie uczynił, małżeństwo C. rozpoczęło poszukiwania „Makopola”, bez rezultatów.
Z poczynionych ustaleń śledczych wynika, że Francuzki wymienione w zeznaniach Józefy C. nosiły imiona Paula i Sonia, a jedna z nich pochodziła z Nicei. Były
narodowości żydowskiej, a z „marszu śmierci” do Oświęcimia uratował je podwładny
Pawła Cierpioła z AK Rafał S., ps. „Michał”. Po wkroczeniu na Górny Śląsk Armii
Czerwonej zostały zgwałcone przez czerwonoarmistów, a następnie zabrane do Bzia
k. Jastrzębia-Zdroju, gdzie zaginęły. W 1945 r. proboszcz parafii w Jastrzębiu Górnym
ksiądz Augustyn M. odczytał na kazaniu list z Francji, w którym autorzy pytali o losy
Pauli i Sonii.
Nieco inaczej przedstawia przebieg odwiedzin „Makopola” nieżyjący już Karol
F. W swoim liście z 15 września 1977 r., kierowanym najprawdopodobniej do „Waltera”
podaje, iż w czasie wizyty w jego mieszkaniu w Opolu, w maju 1947 r., Paweł Cierpioł,
będący w towarzystwie Antoniego Staiera i Alfonsa Bąka (a nie Bonka), pozostawił
gospodarzowi „kilka oryginalnych dokumentów” i poinformował go, że otrzymał
zapewnienie z UB o przepuszczeniu swojej grupy przez granicę na zachód. „Makopol”
twierdził dalej, że następnego dnia ma spotkanie w UB w Wałbrzychu, skąd „pójdzie
przez furtkę na granicy na zachód”. Karol F. ostrzegał Pawła Cierpioła, iż jest to prowokacja UB, na co otrzymał zapewnienie „Makopola”, że ten będzie się bronił do
upadłego. Dopiero po jakimś czasie (nieokreślonym przez autora listu), Karol F. dowiedział się od przedwojennego sędziego o nazwisku R., że ów, przesłuchiwany w więzieniu odnośnie „Kapłana” vel „Plebana” (inne z pseudonimów „Makopola”), zauważył na
jednym z dokumentów zapisek o zastrzeleniu Pawła Cierpioła w czasie przekraczania
granicy w kierunku na zachód.
Z listu, wynika też, że Karol F. znał wcześniej trzeciego z mężczyzn z grupy
„Makopola” Alfonsa Bąka, albowiem wyrażał się o nim po imieniu, per „Alfons”.
Analiza przedstawionego wyżej materiału dowodowego ujawnia wiele
sprzeczności, tak w materiałach archiwalnych, jak i przede wszystkim w relacjach
świadków. Pierwszy problem wyłania się już przy ustaleniu daty przerzutu Pawła
Cierpioła i jego grupy. Adela i Karol F. oraz Józefa C. twierdzą zgodnie w swych
relacjach, iż „Makopol”, podążając ku granicy południowej, do miejsca przerzutu,
odwiedził ich w maju 1947 r. Tymczasem z wyjaśnień Anieli M., składanych w czasie
prowadzonego przeciwko niej śledztwa UB, raportów agenta „Boruckiego” oraz
współczesnych zeznań świadka Józefa Z. wynika jednoznacznie, iż Paweł Cierpioł
jeszcze pod koniec czerwca 1947 r. przebywał na Górnym Śląsku, sposobiąc się do
przekroczenia granicy. Kolejny znak zapytania wiąże się właśnie z planowanym
przekroczeniem granicy. O ile z raportów agentów UB z kręgów dowódczych ŚSZ oraz
zeznań Józefy C. wynika, iż Paweł Cierpioł podążał na południe w przekonaniu
o zorganizowaniu jego przerzutu przez organizację niepodległościową Śląskie Siły
Zbrojne, o tyle z listu Karola F. do Zygmunta Jankego, ps. „Walter” oraz pośrednio
z zeznań Adeli F. wynika, iż „Makopol” otrzymał zapewnienie z UB o przepuszczeniu
go wraz z towarzyszami przez granicę, co więcej, miał w tej sprawie spotkanie w UB
w Wałbrzychu następnego dnia po wizycie u F.! Trzecią sporną sprawą jest wreszcie
trasa, którą podążała grupa Pawła Cierpioła ku granicy z Czechosłowacją w maju lub
czerwcu 1947 r. Mogli oni iść, względnie jechać, przez Lubliniec (zeznania Józefy C.),
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Opole (zeznania Adeli F., list Karola F.), Niemodlin (tu, zgodnie z raportem agenta
„Boruckiego” znajdował się punkt kontaktowy), i dalej na południe do Nysy
(przedstawione niżej zeznania córki Antoniego Staiera, Marii P.), a następnie wzdłuż
granicy z Czechosłowacją, na południe od Jeziora Otmuchowskiego w rejon Kłodzka
(zeznania Adeli F.). Natomiast Wałbrzych (zeznania Józefy C., list Karola F.) jest
położony na północny-zachód od Kłodzka, stąd, o ile „Makopol” faktycznie zamierzał
dotrzeć do Wałbrzycha, logiczniejszą i prostszą była marszruta z Niemodlina w kierunku zachodnim, nie zaś południowym.
Były członek AK i podwładny Pawła Cierpioła i Antoniego Staiera, Paweł S., ps.
„Tygrys” zeznał z kolei, iż krótko po ujawnieniu się w PUBP w Rybniku w kwietniu
1947 r. doszły do nich informacje, iż UB zamierza aresztować „Makopola”, „Lwa” oraz
byłych, wówczas ujawnionych, członków ich oddziału: Antoniego S., Pawła G. i Pawła
S. Powstał pomysł ucieczki za granicę. Kiedy UB aresztowało Pawła G. i Anielę M.,
łączniczkę „Makopola”, Paweł S., Antoni S. i inny z podwładnych Pawła Cierpioła,
Henryk F., podjęli decyzję o natychmiastowej ucieczce. Przez Wodzisław Śląski,
Godów i rzekę Olzę dostali się na czeskie Zaolzie, gdzie, przebywając przez pewien
czas u mieszkających tam Polaków – znajomych Antoniego S., oczekiwali na Pawła
Cierpioła i Antoniego Staiera, albowiem dysponowali fałszywymi dokumentami dla
wymienionych. „Makopol” i „Lew” nie dotarli jednak na Zaolzie, a Paweł S. nigdy
więcej nie spotkał swoich dowódców i nie poznał ich dalszych losów.
Przesłuchana w charakterze świadka córka Antoniego Staiera, Maria P. zeznała,
iż ojciec, uchodząc na Zachód, zatrzymał się w Nysie u znajomych towarzysza
ucieczki, Pawła Cierpioła, ps. „Makopol”. Stamtąd udali się na dworzec kolejowy, po
czym wszelki ślad po nich zaginął.
Pozostałe osoby, przesłuchane w niniejszej sprawie w charakterze świadków,
podawały różne wersje zaginięcia Pawła Cierpioła i jego towarzyszy. Teodor Sz.
zeznał, iż mężczyzna o nazwisku O. z Żor informował go, iż widział Pawła Cierpioła
i Antoniego Staiera w pomieszczeniach rybnickiego UB w Gotartowicach po
ujawnieniu się wymienionych, a przed ich zaginięciem. Mówił również świadkowi, że
„...Cierpioł i Staier »wypili całą wodę ze stawu« [zostali utopieni – przyp. autora]
w Fabryce Sygnałów w Gotartowicach – tam UB Rybnickie miało kilka pomieszczeń...”. Ustalony w toku czynności śledczych Alojzy O. nie potwierdził informacji
Teodora Sz. Z kolei świadek Anna Z., w okresie II wojny światowej łączniczka w inspektoracie rybnickim AK, podała, iż poza przekazaną jej przez Anielę M. ps.
„Czarna” informacją o prawdopodobnej zdradzie Pawła Cierpioła przez Antoniego P.
słyszała również wersję, jakoby „Makopol” miał zostać aresztowany na jednej z katowickich ulic, kiedy to w czasie legitymowania usiłował sięgnąć po broń. Inna z łączniczek rybnickiego AK i jednocześnie wdowa po podwładnym Pawła Cierpioła Rafale
S., Anna S., ps. „Hanulka” zeznała, iż mąż opowiadał jej o swoim ostatnim spotkaniu
z „Makopolem” w siedzibie Samopomocy Chłopskiej w Jastrzębiu Dolnym jesienią
1946 r.(!?), kiedy to Paweł Cierpioł żegnał się z „Michałem”, twierdząc, „iż musi
uciekać, gdyż grunt pali mu się pod nogami”. Bernadeta K., członkini rybnickiego AK
i podwładna Antoniego Staiera podała, że wedle jej wiedzy wymieniony „został
zabity, tj. rozstrzelany przed granicą czeską w czasie próby ucieczki”, a „jego śmierć
była nagłośniona na postrach innym, którzy działali w AK, tak jak ja”.
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Z kolei w dokumentacji archiwalnej, sporządzonej w 1975 r. przez Wydział „C”
KWMO w Katowicach ujawniono kwestionariusze osobowe Antoniego Staiera i Pawła
Cierpioła. Zgodnie z ich treścią Antoni Staier, po ujawnieniu się w dniu 14 kwietnia
1947 r. w Rybniku zbiegł za granicę, natomiast Paweł Cierpioł został zastrzelony przez
patrol WOP w czasie jej przekraczania. Kwerenda w Archiwum Straży Granicznej,
obejmująca granicę południową i zachodnią ówczesnej Polski nie przyniosła
pozytywnych rezultatów. W nadesłanym piśmie stwierdzono bowiem, iż meldunki
sytuacyjne oraz sprawozdania operacyjno-służbowe z jednostek WOP stacjonujących
na rzeczonych granicach z okresu maj – sierpień 1947 r. nie podają żadnej informacji
o Pawle Cierpiole, Antonim Staierze i Alfonsie Bonku vel Bąku. W archiwum Instytutu
Pamięci Narodowej w Katowicach również nie odnaleziono dokumentów potwierdzających zastrzelenie „Makopola” przez patrol WOP.
W świetle zgromadzonego materiału dowodowego nie można wykluczyć,
a nawet jest to wysoce prawdopodobne, że Paweł Cierpioł, Antoni Staier i Alfons Bonk
vel Bąk zostali zabici w czasie prowokacyjnego przerzutu przez granicę, zorganizowanego przez UB. Świadczyłyby o tym m.in. treść listu Karola F. do „Waltera”, brak
próby nawiązania kontaktu z rodzinami pozostawionymi w Polsce, czy też zawarte
w „Planie realizacji opracowań R-R” stwierdzenie o zlikwidowaniu „Makopola” i jego
towarzyszy. Jednakowoż wnikliwe i szeroko zakrojone (8 tomów akt) śledztwo
w niniejszej sprawie nie doprowadziło, jak dotychczas, do uzyskania niepodważalnych
dowodów na poparcie tej tezy. Są one (dowody) – według aktualnego stanu wiedzy
w przedmiocie śledztwa – zebrane w sposób kompletny. Nie pozwalają jednak na
rzetelne odtworzenie okoliczności zaginięcia „Makopola” i pozostałych oraz zdarzeń
poprzedzających tę tragedię. Nie zdołano ujawnić okoliczności i sprawców domniemanej śmierci Pawła Cierpioła i jego towarzyszy, nie wiadomo, w jaki sposób i gdzie
zginęli oraz gdzie spoczywają ich ciała. Na podstawie zgromadzonych relacji świadków, materiałów archiwalnych i innych dokumentów można ustalić co najmniej kilka,
mniej lub bardziej prawdopodobnych, wersji okoliczności zaginięcia grupy Cierpioła.
Co więcej materiały te są częstokroć wzajemnie sprzeczne, wykluczające się, wiele
z przedstawionych w nich też obalono względnie podważono ich wiarygodność.
Można zatem pokusić się o stwierdzenie, iż wprawdzie zbliżyliśmy się do
wyjaśnienia okoliczności zaginięcia Pawła Cierpioła i towarzyszy, jednakże nie
dotknęliśmy jeszcze sedna sprawy...
***
1

W całym artykule, poza nazwiskami pokrzywdzonych oraz nazwiskiem Zygmunta Jankego, podano jedynie inicjały nazwisk. Wynika to z ustawy o ochronie danych osobowych i chęci ustrzeżenia się przed
ewentualnymi pretensjami ze strony świadków lub żyjących członków rodzin niektórych osób przedstawionych w referacie, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogą ustosunkować się do ustaleń śledczych
[czytelnik łatwo rozszyfruje inicjały na podstawie pozostałych tekstów w niniejszej publikacji – przyp.
red.].
2
Wałbrzych leży na terenie objętym właściwością miejscową Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, stąd ta Komisja wszczęła śledztwo.
3
Sygnatura śledztwa S.15/01/Zk.
4
Chodzi o proces agentów gestapo: Gerarda Kamperta, Wiktora Grolika i Pawła Ulczoka, który odbył się
w Katowicach w dniach 23 VI – 3 VII 1947 r. – przyp. red.
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Adam Dziuba

„Archiwum »Makopola«” w zbiorach Instytutu Pamięci
Narodowej w Katowicach
W dniu 8 stycznia 2003 r. w czasie rutynowych prac archiwalnych, polegających
na przeprowadzaniu scontrum przekazanych do IPN dokumentów aparatu bezpieczeństwa PRL, pracownik Oddziałowego Biura Archiwizacji i Udostępniania
Dokumentów (OBUiAD) IPN w Katowicach odnalazł w zapieczętowanym pudle 6 je1
dnostek aktowych . Przekazane zostały na podstawie spisu zdawczo odbiorczego przez
Delegaturę Urzędu Ochrony Państwa w Katowicach, jako akta śledcze Franciszka
Żymełki i innych. W czasie porównywania zawartości poszczególnych jednostek z zawartymi wewnątrz nich spisami zawartości okazało się, że tomy 2–5 zawierają
archiwum inspektoratu rybnickiego AK/DSZ i sukcesyjnej organizacji konspiracyjnej
Pawła Cierpioła ps. „Makopol”. Tzw. „archiwum »Makopola«”, zostało dołączone do
sprawy śledczej prawdopodobnie w charakterze dowodów rzeczowych.
W dotychczasowej praktyce OBUiAD stykano się już z dokumentami
wytworzonymi przez organizacje konspiracyjne i dołączonymi do materiałów
śledczych przez funkcjonariuszy UB. Archiwa organizacji konspiracyjnych stanowiły
dla zwalczających je funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa szczególnie cenne
znaleziska. Można było na ich podstawie ustalić składy osobowe, tereny działania i obszary zainteresowania podziemia. W wypadku zatrzymania członków konspiracji
aktami można się było posłużyć w czasie śledztwa oraz w czasie procesu sądowego. We
współczesnej pracy badawczej historyka stanowią źródło bezcenne. Jako
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niezafałszowane świadectwa pozwalają poznać działania podziemia, często
zrekonstruować przebieg wydarzeń, a nade wszystko wniknąć w prawdziwe poglądy
członków organizacji. W archiwum IPN w Katowicach znaleziono do tej pory rozproszone wśród akt sądowych materiały Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, raporty,
meldunki i druki propagandowe Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz dokumenty
wytworzone przez inne, często efemeryczne organizacje konspiracyjne.
„Archiwum »Makopola«” zajmuje jednak szczególną rolę wśród archiwów
innych grup konspiracyjnych. Przede wszystkim jest zbiorem zawierającym niewątpliwie największą ilość dokumentów w porównaniu z aktami innych organizacji
konspiracyjnych, a ponadto jako jedyne posiada duży zbiór archiwaliów
wytworzonych jeszcze w czasie wojny – inne organizacje (jak WiN czy KWP) wytworzyły swoje archiwa w okresie powojennym. Dokumenty z „Archiwum »Makopola«”
zostały sporządzone i zgromadzone przez inspektorat rybnicki AK i organizacje
sukcesyjne: inspektorat rybnicki Okręgu Śląskiego Delegatury Sił Zbrojnych, a następnie organizacji Pawła Cierpioła. W zbiorach IPN w Katowicach materiały własne AK
stanowią unikalne zjawisko – poza „archiwum »Makopola«” znane są tylko pojedyńcze dokumenty akowskiej proweniencji.
Historia skonfiskowania akt przez UB jest niezwykle interesująca i wiąże się
ściśle z dramatycznymi dziejami rybnickiej konspiracji. Organizacja na której czele
stał Cierpioł zdołała dotrwać do amnestii w 1947 r., co było zjawiskiem unikalnym
w skali województwa śląskiego i pozwoliło wystawić Cierpiołowi bardzo dobrą ocenę,
jako organizatorowi i przywódcy konspiracji. W sytuacji politycznej jaka wytworzyła
się po sfałszowaniu wyników głosowania do Sejmu Ustawodawczego w 1947 i „zwycięstwie” bloku skupionego wokół PPR, dalszy zbrojny opór nie miał żadnych
perspektyw, toteż Cierpioł zdecydował się skorzystać z ogłoszonej po wyborach parlamentarnych amnestii. Ujawnił jednak tylko część podległych sobie struktur – przede
wszystkim patrole dywersyjne, których żołnierze pozostawali od dawna na nielegalnej
stopie. Sam również skorzystał z możliwości amnestii. Zakazał ujawniania się
znacznej części członków swojej organizacji – umieszczonych w charakterze
„wtyczek” w administracji państwowej i samorządowej oraz milicji i dostarczających
dane wywiadowcze. Nie skorzystali z amnestii również ci, których związki z podziemiem nie zostały ujawnione i w związku z tym nie byli podejrzewani przez aparat
bezpieczeństwa o działalność konspiracyjną. Nie przyznali się do współpracy
z Cierpiołem: jego domniemany zastępca – Franciszek Żymełka, członek PPR i wyższy
urzędnik starostwa powiatowego w Rybniku, oraz łączniczka „Makopola” – Aniela
Mrozek ps. „Czarna”. Mieli oni do odegrania istotną rolę w planach swojego dowódcy.
„Makopol” w czasie ujawniania żołnierzy patroli dywersyjnych zdał również do
UB broń. Przekazał jednak tylko część uzbrojenia, znajdującego się na stanie jego
organizacji – na ogół egzemplarze gorszej jakości. Większość broni – w tym ręczne
karabiny maszynowe, pancerzownice, liczne pistolety maszynowe, materiały
wybuchowe, granaty i amunicja zostały ukryte w bunkrze w Marklowicach. Lokalizację magazynu poznała „Czarna”, natomiast jego zawartością dysponował Żymełka.
Wraz z bronią ukryto archiwum organizacji.
„Makopol” był przekonany, że po ujawnieniu się niedługo będzie się cieszył
wolnością, toteż skontaktował się z organizacją Śląskie Siły Zbrojne, by z jej pomocą
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przedostać się na Zachód. Wraz z nim przez granicę miał się przedostać Antoni Staier
ps. „Lew”, „Feliks”, podwładny Cierpioła i Alfons Bąk, były żołnierz PSZ, który
powrócił do Polski. Porozumiał się z przedstawicielami ŚSZ, którzy obiecali zapewnić
mu przerzut, pod warunkiem oddania w ich ręce magazynu broni organizacji.
Faktycznie ŚSZ były fasadową grupą, której sztab tworzyli głównie agenci i funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa. Tuż przed swoim wyjazdem Cierpioł wydał
„Czarnej” dyspozycję, że broń może wydać dopiero po uzyskaniu wiadomości, że
uciekinierzy pomyślnie przedostali się za granicę. Opuszczenie Polski zaplanowano na
koniec czerwca 1947 r. Nieświadomy sytuacji Cierpioł wraz z towarzyszami został
najprawdopodobniej zabity w czasie ucieczki2. Agenci UB, by uzyskać dostęp do
magazynu broni rozpuszczali pogłoski, że ucieczka się powiodła – „Makopola” miano
widzieć we Francji lub w więzieniu w Monachium, faktycznie jednak „Czarna” nie
otrzymała od niego znaku, potwierdzającego przedarcie się na Zachód, w związku
z tym nie zamierzała zdradzić ŚSZ lokalizacji magazynu ani też wydać broni. W tej
sytuacji została poddana presji, przez znajomych członków ŚSZ (nieświadomych
prowokacyjnej funkcji organizacji) oraz przez agentów UB „Adama” i „Jerzego”.
W grudniu 1947 r. zdecydowała się wydać część ukrywanego uzbrojenia. W dniu 10
grudnia 1947 r., gdy przewoziła broń ukrytą w trzech paczkach samochodem
podstawionym przez ŚSZ (a właściwie UB) do Mikołowa, padła ofiarą prowokacji.
Broń została odnaleziona przez milicjantów, którzy zostali zabrani do samochodu,
ponieważ prosili o podwiezienie. Aresztowanie Anieli Mrozek zakończyło się
odkryciem bunkra, w którym przechowywano resztę broni i archiwum organizacji
„Makopola” oraz serią zatrzymań wśród szeregowych członków ŚSZ i osób znających
lokalizację magazynu „Makopola” – wśród nich Żymełki. Na podstawie protokołów
przeszukań można ustalić, że archiwum w momencie odnalezienia przez funkcjonariuszy UB zawierało 2394 karty dokumentów. W następnych latach zostało
zdekompletowane i częściowo rozproszone. Do akt głównych postępowania
przeciwko Franciszkowi Żymełce dołączono według protokołów 176 kart. Nie udało
się jednak odnaleźć akt sądowych sprawy Żymełki, wraz ze spodziewanymi
załącznikami, mimo poszukiwań w zasobach Archiwum Państwowego w Katowicach,
Sądu Okręgowego w Katowicach i Archiwum Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
W przekazanych przez UOP aktach śledczych Żymełki znajdowało się już tylko 987
kart dokumentów „archiwum »Makopola«”. Reszta najprawdopodobniej uległa
rozproszeniu i częściowo zniszczeniu w czasie kilkakrotnie prowadzonych brakowań
akt z zasobu Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Katowicach. Pozostałe
archiwalia w momencie odnalezienia przez pracowników IPN były bardzo zniszczone.
Część dokumentów, sporządzonych na cienkich bibułkach posiadała liczne ubytki
i rozdarcia. W niewiele lepszym stanie były materiały sporządzone z nieco grubszego
papieru. Pierwszym zadaniem archiwistów stało się więc zakonserwowanie akt, by
zapobiec ich dalszej dewastacji.
Nie sposób odtworzyć pierwotnego układu i zawartości „archiwum
»Makopola«”. W zachowanych protokołach rewizji operowano jedynie liczbą kart.
Akta przekazane przez UOP były przepakowane przez pracowników tej instytucji
i sfoliowane. Do poszczególnych jednostek sporządzono spisy zawartości. W archiwum IPN zachowano zarówno układ jak i foliację dokumentów. Posiadają one
3
sygnaturę IPN Ka 03/775, t. 1-6 .
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Zawartość poszczególnych tomów:
Tom 1 – Akta śledcze przeciwko Franciszkowi Żymełce, Anieli Mrozek,
Władysławowi Nowickiemu, Antoniemu Basztoniowi i Józefowi Cieśli. Zawierają
materiały wytworzone przez śledczych UB nakazy zatrzymań, protokoły przesłuchań
podejrzanych, protokoły rewizji, notatki sporządzane przez funkcjonariuszy z ustaleń
w toku śledztwa, kopie aktu oskarżenia.
Tom 2 – przemieszane materiały inspektoratu rybnickiego AK, DSZ i organizacji
„Makopola” – przede wszystkim o charakterze propagandowym. Czasy okupacji
hitlerowskiej reprezentują znane również skądinąd materiały na temat problemu
niemieckiego na Śląsku. Z okresu działalności DSZ pochodzą oryginalne ulotki DSZ
i Rady Jedności Narodu (min. „Do Narodu Polskiego”, „Obywatele”), jak też opracowane na ich podstawie przedruki sporządzone prawdopodobnie przez komórkę
propagandową inspektoratu rybnickiego DSZ. Niekiedy różnią się treścią od
oryginałów, ponieważ dodano do nich informacje lokalne. Tom zawiera także pisemka
opracowane samodzielnie w inspektoracie rybnickim DSZ pochodzące z okresu po
rozwiązaniu tej organizacji. Należą do nich gazetki: „Wesoły Zeflik i urzędnik Czesław
się spotkali”, „Polska Partia Robotnicza” (wraz z wersjami rękopiśmiennymi,
zdradzającymi charakter pisma Cierpioła) oraz ulotki: „Burmistrzowie i Naczelnicy
Gmin” i „Żołnierze”.
Tom 3 – materiały pochodzące z czasów II wojny światowej, przede wszystkim
instrukcje użytkowania różnego rodzaju broni (także niemieckiej), regulaminy
bojowe. Znajduje się w tym tomie również prasa konspiracyjna różnych orientacji
politycznych: „Biuletyn Informacyjny”, „Sprawy Polskie”, „Szaniec” a nawet ręcznie
przepisane „Rude Pravo” z kwietnia 1942 r.
Tom 4 – materiały z okresu okupacji niemieckiej. Przede wszystkim niezwykle
interesująca korespondencja z 1943 i 1944 r. dokumentująca narastający konflikt
pomiędzy inspektorem rybnickim Władysławem Kuboszkiem a jego zastępcą
Cierpiołem, a także raporty i meldunki powstałe na terenie podinspektoratu cieszyńskiego. Fragmenty niektórych dokumentów zostały zaszyfrowane.
Tom 5 – akta z lat 1945–1947. Znajdują się w nim dokumenty wytworzone przez
kancelarię Cierpioła – rozkazy, oceny sytuacji politycznej i militarnej, korespondencja
z komendą Okręgu Śląskiego DSZ. Zawiera także wzory pieczęci (w tym UB, MO,
PPR) wykorzystywanych przez komórkę legalizacyjną i puste formularze druków
urzędowych różnych instytucji państwowych, także fałszywe dokumenty, którymi
w okresie okupacji i w czasach powojennych posługiwał się „Makopol”. Ponadto do
tomu dołączono materiały przygotowane przez komórki kontrwywiadu i wywiadu
Okręgu Śląskiego DSZ: dwa komunikaty kontrwywiadowcze z listami ustalonych
agentów NKWD i UB (w „Komunikacie KW” nr 2 znalazło się nawet 7 domniemanych
informatorów UB z Rybnika) oraz dołączonymi materiałami UB w Sosnowcu,
dokumentującymi metody pracy tej instytucji przeciwko członkom podziemia
(prawdopodobnie zdobyte przez „wtyczki” DSZ w UB).
Tom 6 – powojenne materiały propagandowe. Włączono do niego oryginalne
ulotki DSZ: „Do żołnierzy byłej Armii Krajowej”, „Bój o Warszawę”, „Żołnierze
polskich oddziałów leśnych”, „Lubelska targowica”, „Powstanie warszawskie”,
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„Obywatele!”, oraz konspiracyjną prasę różnych orientacji – gazetę „Orzeł Biały”
wydawaną przez WiN, „W świetle prawdy” powielane przez KWP i „Wschód” – organ
„B.O. »Wschód«” (prawdopodobnie Brygady Obserwacyjnej „Wschód” – jednej z formacji wywiadowczych NSZ z 1945 r).
***
1

O odnalezieniu dokumentów zob. także A. Dziuba, Odkrycie w archiwum IPN, „Biuletyn IPN” 2003, nr 5,
s. 80–82.
2
Zob. artykuł T. Rojka Śledztwo w sprawie zabójstwa w 1947 r. w rejonie Wałbrzycha byłego inspektora
rybnickiego AK Pawła Cierpioła w niniejszej publikacji.
3
Według dawnej nomenklatury, używanej w KWMO w Katowicach, WUSW w Katowicach a następnie
UOP posiadają sygnaturę 1092 III (t. 1–6).
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Aneks
Dokumenty

Nr 1. – Zaszyfrowany wykaz żołnierzy rybnickiego inspektoratu AK (prawdopodobnie
1
kompanii Strumień)

Źródło: AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/775, t. 4, Akta śledcze Franciszka Żymełki
i in., k. 201.
1

Wśród nazwisk znajdujemy m.in. Ernesta Szymiczka (pozycja 19) – dowódcę kompanii Strumień oraz
Wojciecha Bruda (prawdopodobnie dowódcę plutonu Ochaby – pozycja 17). Szyfr odczytał Krzysztof
Maćkowiak (www.kryptografia.com).
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Nr 2. – 1942, marzec 14 – Raport sytuacyjny z terenu inspekcji Cisu (podinspektoratu
2
Cieszyn i Zaolzie)

Źródło: AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/775, t. 4, Akta śledcze Franciszka Żymełki
i in., k. 148.
2

Raport inspektoratu rybnickiego (Ro. - „Rokita”) do Komendy Okręgu Śląskiego AK (kryptonim
„Komin”).
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Nr 3. 1942, listopad 10 – Wykaz żołnierzy rybnickiego inspektoratu Armii Krajowej do
3
odznaczeń pośmiertnych

Źródło: AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/775, t. 4, Akta śledcze Franciszka
Żymełki i in., k. 234.
3

Wykaz podpisał inspektor Władysław Kuboszek jednym ze swych pseudonimów („Lubusz” lub
„Lubosz”). Powyżej podpis Anieli Mrozek, która musiała złożyć swój podpis na wszystkich
dokumentach archiwum przejętego przez UB.
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Nr 4. 1945, wrzesień – Dwutygodnik propagandowy rybnickiej konspiracji „Wesoły
Zeflik i urzędnik Czesław się spotkali”

95

Źródło: AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/775, t. 2, Akta śledcze Franciszka Żymełki
i in., k. 83-844.
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Nr 5. 1945, październik 19 – Pismo Pawła Cierpioła („Rokowski”) do swoich
podwładnych w sprawie akcji ujawnieniowej

Źródło: AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/775, t. 5, Akta śledcze Franciszka Żymełki
i in., k. 28.
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Nr 6. Fałszywa legitymacja „Makopola” jako nauczyciela w Marklowicach

Źródło: AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/775, t. 5, Akta śledcze Franciszka Żymełki
i in., k. 1-1 v.
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Nr 7. Fałszywy Ausweis „Makopola”4

Źródło: AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/775, t. 5, Akta śledcze Franciszka Żymełki
i in., k. 2-2 v.
4

Pod zdjęciem odręczna adnotacja Anieli Mrozek: 4 karty znalezione w bunkrze w mojej obecności.
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Nr 8. Pieczęcie legalizacyjne używane przez konspirację rybnicką

Źródło: AIPN Ka, WUSW Katowice, sygn. IPN Ka 03/775, t. 5, Akta śledcze Franciszka Żymełki
i in., k. 128-131.
100

Nr 9. Arkusz ewidencyjny członka ZBoWiD-u Franciszka Kożdonia (fragmenty)

Źródło: Muz. Ryb., Akta osobowe: Franciszek Kożdoń, sygn. MRy/ADH/1694/2167
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„Abd” zob. Stopa Paweł
„Adam” 80, 88
Adamczyk Maria ps. „Rodzianka” 25
Adamski Wincenty 16
Akseńczyk Grzegorz 18
Anders Władysław 43, 80
„Andrzej” zob. Kania Wiktor
Anisimow Wasilij „Szczepanowicz” 35
Augustyn Stanisław ps. „Wacek” 70
„B” 60
Balon Karol 52, 54
Banaś Kornelia 34, 36
Barchański Paweł 51, 52
Basztoń Antoni ps. „Wierzbowy” 38
Bąk vel Bonk Alfons 61, 78, 79, 82, 83,
85, 88
Bąk Edward ps. „Strzemię”42, 43, 49, 65
Beck Józef 14, 19, 21
Bednarz Rudolf ps. „Hes” 49–51
Benisz Leon 54
Białecki Teodor 50, 51, 69, 70
Biały Jerzy 29
Bieniek Józef ps. „Walery” 24, 33,66
„Binder” zob. Rojek Wilhelm
Biskup Augustyn 50, 69
Bluszcz Franciszek 64
Błażejewski Stanisław 41, 57, 62, 64, 74
„Bogacki” zob. Kula Wilhelm
„Bogusław” zob. Kuboszek Władysław
Bojda Adolf 26, 34
Bonk Alfons zob. Bąk Alfons „Borowski”
vel „inżynier Borowski” vel „RR” vel

„Górny” vel „Łamigłowa” vel
„Romański” 76, 80–82
„Borucki” zob. „Jerzy Borucki”
Borucki Wilhelm 43
Brud Wojciech 92
Brych Józef ps. „Jot” 43
Brzost Mieczysław 10, 11, 20, 30–32, 35,
36, 77
„Brzoza” zob. „Jan”
Buchalik Augustyn 51, 70
Buchalikowie 16
Buga Stefan ps. „Stefek” 75
Bujak Waldemar 73
Burszczyk Józef 61
„Bystry” 63
Chłodek Alojzy 15, 16, 19, 20
Chrobok Maksymilian ps. „Orlik” 36, 38,
41, 43, 52, 59, 63, 65, 66
Cichy Antoni ps. Roch” 31
Cierpioł Józef 32
Cierpioł Paweł ps. „Makopol”,
„Rokowski”, „Fred”, „Karlik”,
„Pleban”, „Ren”, „Kapłan” 9–11,
22–32, 34–39, 42–47, 49, 52, 54–57,
59–61, 63–66, 69, 71, 73–76, 78–89,
97–99
Cieśla Józef 89
Cygan ps. „TT” 75
Czapla Jerzy 75
„Czarna” zob. Mrozek Aniela
„Czarny” zob. Szymik Henryk
„Czarny” 63
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Ćwikliński Zygmunt 51, 70
Danel Franciszek 18
Delowicz Jan 31, 32, 34, 35
Duda Leon 14, 18
Dymczyszyn Michał ps. „Żbik” 44, 76
Dziuba Adam 10, 11, 31, 35, 36, 71, 86, 90
Dziuba Józef ps. „Huzyt” 75
Dziurok Adam 11, 21, 34, 36, 65
Dziwoki Julia 75
„Erg“ zob. Szczurek Gerhard
Fertacz Sylwester 64
Figura Robert 15
Filipecki Henryk ps. „Tarzan” 44, 53, 58,
61, 62, 76, 77
Fizia Katarzyna 71
Flame Henryk ps. „Bartek“ 49
„Florek” 73
Folterkowie 48
„Fortepian” zob. Stryczek Jan
Frelich Jerzy 8
Fudziński Jerzy 35
Gajewski Roman 35
Gałecki Czesław 47
Garbocz Alojzy 44
Garbocz Emil ps. „Giebels” 42
Garbocz Stanisław 46
Garus Józef 75
Gawlas Alojzy 50, 69, 70
Gawlik Paweł 29
Gawłowski Józef ps. „Ryba” 41, 44, 46,
62, 77
Gierak Wojciech ps. „Taraban”,
„Truciński” 38, 41, 55, 63, 73
Glenc Edward 15
Glenc Jan 15
Glenc Waleska 15
Gomolewski Bronisław ps. „Żak” 58, 59,
62, 72, 75, 77
Górecki Paweł ps. „Hanys” 53, 54, 57–59,
72, 74, 75
Grad Władysław 68
Grolik Wiktor 85
Gryta Jan ps. „Kalina” 67
Grzegorczyk Wincenty ps. „Wawel” 41,
44, 64
Grzybek Eryk 15, 17
Gürtler Paweł ps. „Tse” 51, 53, 71
Hadom Karol 66, 68
Hahn Alfons 18
Hałaczek Leopold ps. „Dolina” 24, 32
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„Hanys” zob. Górecki Paweł
„Hardy” zob. Woźnica Gerard
Hassa Teodor ps. „Vis” 50
Heczko Paweł ps. „Lampart”, „Waręcki”
42, 43, 48–51, 54, 69–71
Heller Michał 34
„Hes“ zob. Bednarz Rudolf
„Igniewicz”
Jackowski Jan ps. „Jacek” 7, 23, 32
„Jan Kuczera” 52, 71
„Jan” vel „Brzoza” 53, 56, 72–74, 81
Janke Zygmunt ps. „Walter”, „Zygmunt”
9, 25–27, 30–33, 35, 37, 39, 40, 42,43,
47, 54, 56, 62, 65, 67, 79, 83, 85
Janoszek 50
„Jastrząb” zob. Kołodziej Zygfryd
„Jaworski” 76
„Jelicz” zob. Trybuś Wiktor
„Jerzy Borucki” vel „Jerzy” vel „Borucki”
80–84, 88
Jordan Henryk ps. „Klimczok” 75
„Jot” zob. Brych Józef
„Jur” zob. Kostorz Jerzy
Jurkowski Józef 47
Kaczmarczyk Stanisław ps. „Niedźwiedź”
17
Kaczmarek Ryszard 62–64
Kaizer Ignacy 18
Kampert Gerard 85
Kania Dominik 26
Kania Józef ps. „Ojciec Michał”, „Michał
Krauze” 26, 34
Kania Wiktor ps. „Andrzej”, „Mrówka”,
„Nad” 28, 42, 48–54, 65, 66, 69–71, 73
Kantyka Jan 69, 70, 72
Karwot Franciszek s. Pawła 61
Karwot Franciszek s. Stanisława 61
Karwot Waldemar 57, 60, 74
„Kazek” 66
Kąsek Konrad 44
Klistała Jerzy 106
Kloch Bogdan 10, 13
Klus Stanisław ps. „Szary” 42
Knapczyk Ignacy 56
Kolenda Paweł 14
Kołodziej Józef ps. „Wichura” 49
Kołodziej Zygfryd ps. „Jastrząb” 51, 70
Komorowski Krzysztof 64, 70
Konieczny Andrzej 69, 70
Korkuć Maciej 64
Kornas Karol 32
Korol Józef ps. „Starosta”, „Hajducki” 8,
23, 32
Korzuch Paweł 17, 18

Kostorz Jerzy ps. „Jur” 53, 72
Koszowski Henryk 72
Kowalski Teodor 58, 59, 75
„Kowol” zob. Szewczyk Adolf (Adam)
Koziołek Roch ps. „Odra” 29, 35, 43,
46–50, 52–54, 63, 65–69, 71–73
Kożdoń Franciszek ps. „Żółty” 16
Kożdoń Franciszka 20
Kożdoń Paweł ojciec 20
Kożdoń Paweł syn 20
Kraszyna Ginter ps. „Grom” 16, 20
„Krwawnik” zob. Myśliwiec Serafin
Krzyżanek Karol 44
Kubiaczyk Stanisław 33
Kubiak Franciszek 61, 76
Kubiak Władysław 44
Kuboszek Władysław ps. „Bogusław”,
„Kuba”, „Lubosz”, „Bober”, „Cześ”,
„Rogosz”, „Robak”, „Kościelny” 10,
22–28, 30–32, 34, 35, 38, 39, 66, 89, 94
„Kucz” zob. Kula Ryszard
„Kuczera” zob. „Jan Kuczera”
Kufieta Jerzy 57, 74
Kula Alojzy 14, 16
Kula Ryszard ps. „Kucz” 42, 45, 46, 48,
50, 53, 64, 70
Kula Wilhelm ps. „Bogacki” 42, 44, 45,
48, 55, 61, 62, 65, 76
Kuligowski Stanisław 45, 67
Kulik Ewa 19
Kurpierz Tomasz 35, 65, 75
„Kuźnia” 63, 71
„Lampart” zob. Heczko Paweł
Lampart Wincenty ps. „Śmiały” 16
„Lawina” vel „Wichura” 80
Lenczewski Tomasz 70
„Lew” zob. Staier Antoni
Lewandowski Jan F. 31, 32, 36
„Linek” zob. Sobik Wincenty
Liszka Józef 57
„Ludwik” 38
Machulik Franciszek 38
Maciończyk Jan 26
Maćkowiak Krzysztof 92
Madej Krzysztof 66
„Makopol” zob. Cierpioł Paweł
Małuch Jan 18
Marcinek Marianna 15, 17
Margiciok Jan 24, 32
Markwiok Paweł 29, 63
Masarek Jan 20
Masłowski 69
Michalski ps. „Leon” 63
Migula Paweł ps. „Oracz” 32

Mikołajczyk Stanisław 56
Miler Tomasz 10, 22, 31, 33–35, 63, 65
Miłek Stanisław ps. „Składowy” 68
Mokry Emanuel 18
Motyka Konstanty 17
Motyka Roman ps. „Kopaczka” 25
Mrozek Aniela ps. „Czarna” 55, 63, 73,
76, 87, 88, 89, 94, 99
Mrula Ewaryst 59
Musiolik Longin 19, 20
Musioł Józef 35
Musioł Karol 17
Musioł Ludwik 16
Musioł Teodor 57, 61, 62
Myszor Jerzy 75
Myśliwiec Serafin ps. „Krwawnik” 38, 41,
65
Nakoniecznikoff–Klukowski Przemysław
ps. „Kruk II” 40
Namysło Aleksandra 35, 65
Niedurny Marcin 36, 65
„Niedźwiadek” zob. Okulicki Leopold
Niekrasz Józef 31, 32, 35, 63, 65
Nowacki Edward ps. „Śmigły” 46, 71
Nowak Krzysztof 62–64
Nowicki Władysław 89
„Odra” zob. Koziołek Roch
Ogierman Stefan ps. „Szczur” 40, 42, 64,
67, 71, 72, 76
Ogrodzka Agnieszka 30
Okulicki Leopold ps. „Niedźwiadek” 39,
40
Olbrycht Brunon ps. „Odra” 39, 63
Olejniczak Jan ps. „Mur” 57, 76
Oleś Paweł 14, 17
„Orlik” zob. Chrobok Maksymilian
Paprotny Antoni 15, 20
Paprotny Gertruda 15
„Parys”63
Paula 83
Pawlak Józef ps. „Jurek” 58, 59, 75
Pawlas 48
Pawlica Antoni ps. „Witold” 28, 29, 34,
35, 38, 39, 43, 49, 50, 52, 53, 65, 66
Perdek Tadeusz 70
Pfeifer Wiktor 41, 57, 61, 62, 74
Piechaczek Monika 19
Pilawa Karol 34
Piontek Józef 14, 18
Piszczek Józef ps. „Wilk” 38
Piszczelok Emil 51, 71
Płanik Antoni 47
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Podleśny 16
Polnik Wilhelm 61
„Prom” zob. Szwajnoch Wilhelm
Prudel Kazimierz 41
Przybylski Czesław 51, 70
Pukowiec Józef ps. „Chmura” 7, 32
Pustelnik Władysław 31
Rajca Jan 50, 51, 70, 71
Ratajczak Robert 71
Rduch Paweł 11
Rembicz Marian 30
„Rębacz” zob. Żymełka Franciszek
Roerich Jan 23
Rojek Elżbieta 41
Rojek Tomasz 10, 76, 78, 90
Rojek Wilhelm ps. „Binder” 29, 66
„Rokowski” zob. Cierpioł Paweł
Rostworowski Stanisław 25
„RR” zob. „Borowski”
Ruśniok Emil ps. „Gustlik” 48, 49, 51, 54,
70, 72
„Ryba” zob. Gawłowski Józef
Ryszka Roman 74
Rzepka Józef 70
„Sęp” zob. Sowa Krystian
Siekierski Jan 23
Siemiginowski Antoni 68
Sikora Antoni 44, 53, 61, 62, 74, 76
Sikorski Władysław 33
Sitek Rafał 30
Skałkowski Władysław 45–46
Skrobol Franciszek 38, 49–51, 69
Smolarski Władysław 44
Smyczek 59
Sobik Emil ps. „Buksza” 42, 55, 61, 62,
73, 76
Sobik Jan 44
Sobik Stanisław 23, 32
Sobik Wincenty ps. „Linek” 58, 59, 75, 76
Sobota Ryszard ps. „Alf” 74
„Socha” vel „kpt. Socha” 80
Sojczyński Stanisław ps. „Warszyc” 49,
51, 56
Soliński Wacław 62
Sonia 83
Sosna Franciszka ps. „Zosia” 26
Sosna Paweł ps. „Tygrys” 44, 46, 58, 59,
61, 62, 74–76
Sowa Krystian ps. „Eps”, „Sęp” 54, 72
Spyra Emilia z d. Piecha 32
Spyra Jan ps. „Lech”, „Sablik”, „Szpada”
10, 22–34, 63, 65
Spyra Józef 32
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Staier Antoni ps. „Lew”, „Feliks” 10, 26,
28–30, 32, 34, 36, 38–42, 44, 46–48,
57–61, 64, 65, 67–69, 74, 75, 78–85, 88
Stalmach Franciszek ps. „Roch”,
„Stompel” 26, 34
Stańczyk Józef 16, 20
Stańczyk Katarzyna 20
Stańkusz Agnieszka 15
Stańkusz Leopold 20
Starczewski Mieczysław 31, 32
Stasiowski Stefan 57, 74
Stochaj Zygmunt 74
Stopa Paweł ps. „Abd” 49–52, 69–71
Stryczek Jan ps. „Fortepian” 57, 59
Strykowski Stanisław 38
Strzelecki Andrzej 35
Suliga Emil ps. „Wieczór” 58, 59, 75
„Surma” 66
Szczepański Marek Stanisław 63
„Szczur” zob. Ogierman Stefan
Szczurek Gerhard ps. „Erg” 4953, 70–72
Szewczyk Adolf (Adam) ps. „Kowol” 24,
27, 35, 38, 41, 45, 52, 54, 59, 63, 65–67,
71
Szlęk Kazimierz 61, 76
Szuła Jan 16
Szwajnoch Wilhelm ps. „Prom”,
„Kolbsztajn” 24, 34, 38, 49, 50, 53–55,
69, 70, 73
Szymiczek Ernest 92
Szymik 57
Szymik Henryk ps. „Czarny”, „Jan
Czorny”46–48, 52, 67, 74
Szymszal Anna 60
Szymura Ryszard 14, 15
Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard 64
„Śmigły” zob. Nowacki Edward
Tajchaman Lucjan ps. „Wirt” 67, 68
„Taraban” zob. Gierak Wojciech
„Taśka” zob. Zombek Hubert
Thiele Henryk 48
Tkocz Alfred 34
Tkocz Antoni 72
„Trawka” 45
Trybuś Wiktor ps. „Jelicz”, „Witalis”,
„Jastrzębski” 25–28, 38, 39, 43, 49, 52,
53, 65, 66, 69
„Tse” zob. Gürtler Paweł
„Tygrys” zob. Sosna Paweł
Ulczok Paweł 85
Ulman Jan 44

„Walter“ zob. Janke Zygmunt
Walter-Janke Zygmunt zob. Janke
Zygmunt
Wanatowicz Maria Wanda 64
Waniek Jerzy 16
„Warszyc” zob. Sojczyński Stanisław
„Wawel” zob. Grzegorczyk Wincenty
Wawrzyńczyk Józef ps. „Pepik” 48, 69
Wawrzyńczyk Wilhelm 23
Węgrzyk Florian ps. „Broda” 55, 56, 73
Węgrzyk Jan 16, 17, 20
Węgrzyk Ludwik 19
„Wichura” zob. „Lawina”
Wieczorek Franciszek 14
Wieczorek Teodor 53
„Wieczór” zob. Suliga Emil
„Wirt” zob. Tajchamn Lucjan
Wita Teofil ps. „Broda”, „Gruby”, „Skat”
26, 27, 31, 38, 65
„Witalis” zob. Trybuś Wiktor
„Witold” zob. Pawlica Antoni
Wodecka Marta ps. „Bolko” 31
Wolny Stanisław ps. „Baranek” 7, 23
Woźnica Gerard ps. „Hardy” 9, 40, 66
Woźniczka Zygmunt 65
Wyrobek Bogdan 26–28, 39, 49
Zaczyk Jan 18
Zawadzki 63
Zblewski Zdzisław 65
Ziętek Jerzy 63
Zombek Hubert ps. „Taśka” 45, 46, 48, 53,
57, 64, 67, 68, 70, 72, 75
Zotyka Andrzej 56
Ździebło Dominik 9
„Żak” zob. Gomolewski Bronisław
Żaryn Jan 66
Żurek Jacek 66
Żymełka Franciszek ps. „Rębacz”23, 36,
38, 43, 55, 63, 86–89
Żymierski Michał 44
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