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Pamięci kapitana Mikołaja Komarewicza 
– pierwszego komendanta podobwodu „C” 

puławskiego obwodu ZWZ/AK 
 

 
 

 

Regionalne Towarzystwo Powiślan zawsze zajmowało 

się historią naszego regionu, szczególną uwagę zwracaliśmy na 

czasy najmniej zbadane, a jednocześnie nam najbliższe: lata oku-

pacji i walk powojnia. Już w pierwszych numerach „Powiśla 

Lubelskiego” staraliśmy się dokumentować świadectwa żyjących 

i apelowaliśmy o upamiętnienie poległych za wolną Polskę. Dla-

tego pierwszą nagrodę RTP (2004 r.) wręczyliśmy pani Czesławie 

Wąsali. Z własnej inicjatywy doprowadziła do postawienia po-

mnika ofiar „krwawej środy” w Rogowie. 

Dziś jesteśmy w przededniu odsłonięcia kolejnego po-

mnika, pomnika upamiętniającego pierwszego komendanta AK 

na terenie Powiśla lubelskiego – kapitana Mikołaja Komarewicza. 

W tym roku mija 70 lat od jego śmierci.  

Dzieje ZWZ-AK na naszych terenach nie doczekały się 

szczegółowych opracowań. Początki ciągle nie są przebadane. A 

przecież już 11 listopada 1939 roku została zawiązana pierwsza 

siatka podziemia. Organizowali ją m.in.: Bolesław Frańczak, 

Janina Strażyc-Radyszkiewiczowa, Kazimierz Głodkowski. 

Przypomnienie postaci kapitana Komarewicza i uzgod-

nienia wielu szczegółów jego śmierci jest zasługą członka Zarzą-

du RTP pana Władysława Mądzika. O swojej drodze do wyja-

śnienia zagadki tamtych dni okupacji pisze na końcu tego spe-

cjalnego numeru „Powiśla Lubelskiego”. Numer niniejszy zawie-

ra też rys wszechstronnych działań podziemia AK-owskiego lat 

okupacji  pióra Tadeusza Gierczaka oraz sylwetki współpracow-

ników kapitana Komarewicza: jego następcy Agenora Walusiń-

skiego i kwatermistrza Stanisława Stankiewicza. 

 

Zapraszamy wszystkich na uroczyste odsło-

nięcie pomnika upamiętniającego kapitana Mikoła-

ja Komarewicza, które odbędą się 15 września 

(niedziela) br. na cmentarzu wilkowskim. Uroczy-

stości rozpoczniemy o godz. 12,00 Mszą Świętą w 

kościele parafialnym w Wilkowie.  
 

Wojciech Włodarczyk 
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Początki konspiracji niepodległościowej 

na Powiślu Opolskim w czasie okupacji niemieckiej 
- ze wspomnień Tadeusza Gierczaka 

   

W 2000 r. w Lublinie ukazały się 

drukiem, liczące 254 stron wspomnienia 

Tadeusza Gierczaka zatytułowane „W 

podobwodzie „C” Armii Krajowej”. .Autor 

urodzony w Opolu Lub., rocznik 1919, 

posiadający na Powiślu dość liczną rodzi-

nę, przed wojną studiował prawo na UJ w 

Krakowie, współzałożyciel podziemnych 

struktur konspiracyjnych na terenie Powi-

śla, ps. „Szarak”, „Miłosz”, „Prostak”, 

„Tomasz”. Po wojnie wyjechał w Podla-

skie, później do Łodzi, ujawnił się w War-

szawie w kwietniu 1947 r. Od 1967 w Lu-

blinie, pracował w Woj. Zarządzie Melio-

racji Wodnych, od 1980 r. na emeryturze 

(zmarł kilkanaście lat temu). Wspomnienia 

te, moim zdaniem, są najobszerniejszym i 

najbardziej wiarygodnym opisem czasów 

okupacji niemieckiej na terenie Powiśla. 

Ponieważ nakład książkowy był raczej 

skromny (wydano sumptem własnym auto-

ra), postanowiłem wybrać kilka tych mniej 

znanych faktów dotyczących początków 

konspiracji w naszym regionie, aby przed-

stawić je  Czytelnikom „Powiśla Lubel-

skiego”. 

  

Warunki ścisłej konspiracji wy-

magały rozwijania takich właściwości 

psychofizycznych, jak: rozwaga, we-

wnętrzna dyscyplina, małomówność, 

zwalczanie skłonności do nałogów, opa-

nowanie w sytuacjach ekstremalnych, 

umiejętność przystosowania się do każ-

dych warunków, odpowiedzialność, słow-

ność, skromność, wytrzymałość na głód, 

ból oraz inne niewygody. Ćwiczyłem nie-

ustannie rozum, wolę i uczucia, starając się 

umiejętnie koordynować działanie tych 

władz, danych człowiekowi przez Boga. 

Nigdy nie zaniedbywałem ciągłej pracy 

nad sobą. Z tych też pozycji oceniałem 

przydatność przyszłych kandydatów na 

konspiratorów. 

Propaganda niemiecka przystąpiła 

do opluwania władz II Rzeczypospolitej, a 

następnie do ataku frontalnego na wszyst-

kie świętości Polaków, zmierzając do 

obezwładnienia i zniszczenia ducha Naro-

du i jego woli oporu. Temu celowi miało 

służyć również rozpijanie Polaków. Za-

mknięcie szkół wyższych i średnich, aresz-

towania profesorów i nauczycieli, a także 

studentów i uczniów, miały w zamysłach 

niemieckich pozbawić Polaków przywód-

ców, zdolnych do kierowania walką z 

wrogiem. Tym działaniom wroga należało 

przeciwstawić się niezwłocznie, nie oglą-

dając się na rezultaty działań wojennych. 

Potrzebę stworzenia szerokiego frontu 

walki cywilnej dostrzegła w porę młoda 

inteligencja wiejska. 

W październiku, listopadzie i 

grudniu 1939 roku młodzi jej przedstawi-

ciele zaczęli samorzutnie nawiązywać 

kontakty i podejmować różnorakie zadania 

na tym froncie walki. W październiku 

odwiedzili nas: Stanisław Lejwoda, mój 

serdeczny przyjaciel z okresu przedwojen-

nego, nauczyciel i harcerz, inż. Julian 

Nieróbca, Zygmunt Makowiecki – pancer-

niak, kolega ze Szkoły Powszechnej, za-

mieszkały w Górach  Opolskich, ranny w 

czasie kampanii wrześniowej. Uzgodnili-

śmy ze Stefanem [Stefan Turski z Bracie-

jowic – przyp. WM], że on nawiąże kon-

takt z kolegą z Podchorążówki, nauczycie-

lem z zawodu – Stefanem Rodakiem, za-

mieszkałym w Barłogach w gminie Ży-

rzyn, a ja z kolegami i krewnymi na terenie 

Powiśla Opolskiego: Władysławem Stra-

chackim, Władysławem Golą we wsi Jani-

szów, Stefanem Gierczakiem we wsi 

Głodno, Tadeuszem i Janem Gierczakami 

we wsi Majdany, Stefanem Wosikiem we 

wsi Kłodnica oraz Bolesławem Wójcikiem 

we wsi Żmijowiska. Ze Stanisławem Lej-

wodą postanowiliśmy wydawać  lokalne 

pismo pt. ,,Świt – Złota Jutrzenka”. 

 

 
 

Autor wspomnień Tadeusz Gierczak ps. „Szarak” z żoną Czesławą z Turskich 
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Pierwsze zaprzysiężenia 

W listopadzie 1939 r. zaprzysię-

żyłem pierwszych konspiratorów: brata 

stryjecznego Tadeusza Gierczaka s. Fran-

ciszka ps. „Moll” ze wsi Majdany oraz 

krewnego Bolesława Wójcika ps. „Wojna" 

ze wsi Żmijowiska. Nawiązałem też pierw-

sze kontakty z leśniczym z Niedźwiady – 

Stanisławem Stankiewiczem ps. „So-

śniak”. „Moll” i „Wojna” otrzymali zada-

nie typowania wojskowych członków 

naszych rodzin do przyszłych „piątek” 

konspiracyjnych. Uzgodniliśmy, że w 

pracy tej nie będą wychodzić poza krąg 

krewnych i powinowatych. Pierwsze zada-

nia dla kandydatów sprowadzały się do 

stałego czytania i kolportowania prasy 

podziemnej, zbierania informacji na temat 

miejsc przechowywania broni, pilnego 

obserwowania obcych, przybywających na 

teren Powiśla, a także miejscowych zło-

dziejaszków i rabusiów. 

W styczniu 1940 r. w czasie kolę-

dy poznałem, a następnie zaprzyjaźniłem 

się z proboszczem parafii Zagłoba ks. 

Adamem Fabisiakiem, a za jego pośrednic-

twem z synami miejscowego organisty: ks. 

kapelanem Buczkowskim i jego młodszym 

bratem Jerzym oraz p. Marią Kleniewską – 

właścicielką folwarku Dratów. Przez mają-

tek p. Marii Kleniewskiej przechodziła 

coraz większa liczba poszukiwanych przez 

Niemców oficerów i podchorążych zawo-

dowych i rezerwy, których należało ukryć, 

a następnie zalegalizować na terenie Powi-

śla Opolskiego. Biorąc udział w tych pra-

cach, poznałem wówczas pchor. rez. Anto-

niego Korczaka-Siwickiego ps. „Komar”, 

który wkrótce został moim szwagrem, a 

nieco później por. Zdziennickiego ps. 

„Rogal” - „Siekiel”, wachmistrza zawo-

dowego Pomerańskiego vel Pomeranca - 

neofitę, który po wojnie zmienił nazwisko 

na Nowalski, kpt. Mikołaja Komarewicza 

ps. „Róg” - „Ogniwo”, pierwszego Ko-

mendanta podobwodu „C” ZWZ – AK 

oraz wielu innych, którzy następnie prze-

nieśli się na inne, sąsiednie tereny. 

W drugiej połowie marca Niemcy 

najechali na dom mojego przyszłego teścia 

[Feliksa i Walerii z Łyjaków, małżonków 

Turskich w Braciejowicach – przyp. WM], 

dopytując się o miejsce pobytu Stefana. 

Nie zastali nas w domu. Po tej wizycie 

Stefan wyjechał na kilka miesięcy do War-

szawy, a ja wraz z jego  siostrą Czesławą i 

młodszym bratem Marianem ewakuowa-

łem się po „łamiącej” się Wiśle na stronę 

kielecką, gdzie przebywaliśmy do ostat-

nich dni marca u dalekiej  krewnej Tur-

skich. 

Nasz ślub z Czesią, uzgodniony z 

księdzem Fabisiakiem na dzień 20 kwiet-

nia odbył się w terminie. Ponieważ ks. 

Fabisiaka od kilku miesięcy niepokoili 

Niemcy i zmuszony był ukrywać się, do 

kościoła musieliśmy przybyć tylko we 

dwoje. Był to zapewne pierwszy tego typu 

ślub w konspiracji. W podróż poślubną 

udaliśmy się z żoną do jej krewnych w 

Zarudkach, gdzie spotkałem się z probosz-

czem parafii Wilków – ks. Mazurkiem i 

jego bratem, lekarzem medycyny. Zamie-

rzałem również spotkać się ze Stanisławem 

Pokraką-Posielskim, studentem Politech-

niki Warszawskiej, którego znałem z okre-

su przedwojennego, ale do spotkania nie 

doszło. 

 

 
 

Leśniczówka Łaziska, 1941/42. Od lewej: Stanisław Stankiewicz, gajowy NN, gajowy Nowomiejski,  

leśniczy Stefan Zalewski (kawalerzysta) i kpt. Mikołaj Komarewicz – pierwszy komendant podobwodu „C” 
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Budowa struktur podziemnych 

Zacieśniły się moje kontakty z le-

śniczówką w Niedźwiadzie. U „Sośniaka” 

spotykaliśmy się coraz częściej z kpt. Ko-

marewiczem – „Rogiem”, por. Czesławem 

Drzymałą „Janczarem” i por. Antonim 

Bolesławem Frańczakiem „Bąkiem” – 

„Rewidentem” – „Argilem”. Wiedzieliśmy 

o sobie prawie wszystko. Oni stanowili 

kadrę ściśle zakonspirowaną, ja dla tej 

kadry organizowałem wojsko, ale innymi 

metodami. ZWZ z podziałem na rejony, 

placówki i plutony stanowił organizacje 

szkieletową, co najwyżej z obsadą komend 

i zawiązków służb specjalistycznych. 
 

    
 

Czesław Drzymała (Garczyński) ps. „Jan-

czar” i Leon Łyjak ps. „Okęcki” 
 

W 1941 r. firma „Tadeusz Lisiec-

ki i S-ka” [z Lublina – przyp. WM] przy-

stąpiła do budowy wału wiślanego na Kę-

pie Choteckiej. Mieszkali tam krewni mo-

jej żony, Felicja i Leon Łyjakowie. Leon 

był już żołnierzem ZWZ, zaprzysiężonym 

przeze mnie na początku 1941 r. i działał 

pod pseudonimem „Okęcki”. U Łyjaków 

poznałem też kierownika budowy wału – 

Zygmunta Klauzińskiego. „Okęcki” znał 

go na tyle dobrze, że dostarczał mu otrzy-

maną ode mnie prasę podziemną. Z. Klau-

ziński był układnym, miłym, dobrze wy-

chowanym człowiekiem, polubiliśmy się i 

zaufaliśmy sobie. Był oficerem rezerwy. 

Był już zaprzysiężony ZWZ na innym 

terenie, z którym stracił kontakt. Dopiero 

znacznie później dowiedzieliśmy się, że 

szef firmy inż. T. Lisiecki jest szefem 

Oddz. VI saperów w sztabie Okręgu V 

ZWZ gen. bryg. K. Tumidajskiego „Mar-

cina”. Por. Z. Klauziński – ps. „Mikas” 

zaakceptował mój plan wykorzystania 

placu budowy wału jako bazy dla ludzi 

spalonych. Zatrudnieni na budowie pra-

cownicy otrzymywali tzw. karty pracy, 

wystawiane  przez Arbeitsamt w Opolu 

Lub., które w pewnym stopniu zabezpie-

czały ich przed wrogiem. Wystawianiem 

fałszywych kenkart zajmował się punkt 

legalizacyjny w Żyrzynie, z którym utrzy-

mywaliśmy stały kontakt początkowo 

przez Stefana Rodaka – „Rolę”, a następ-

nie przez Andrzeja Chodołę „Lisa”. Na 

budowie zatrudnieni  już byli liczni spaleni 

z NOW-u z Kraśnickiego, a to: por. Euge-

niusz Kotlarski – ps. „Jastrzębski”, pchor. 

rez. Witold Andrzejewski ps. „Waleniak” 

– „Zawisza”, ukrywający się pod nazwi-

skiem Krukowski, Aleksander Pomorski 

oraz liczna grupa tzw. kiciarzy warszaw-

skich, którzy na terenie gminy Blizne w 

zmowie z kolejarzami szabrowali transpor-

ty niemieckie i w ten sposób zaopatrywali 

Warszawę w żywność. Ścigani następnie 

przez Niemców – znaleźli upragniony azyl 

na budowie wału w Kępie Choteckiej. 

Grupie tej przewodził starszy już wiekiem, 

bardzo silny i fizycznie sprawny doliniarz 

warszawski – Dzigda. Pod koniec 1941 r. 

większość z nich zaprzysiężyłem  jako 

żołnierzy ZWZ.  Na naszej bazie w Kępie 

Choteckiej ukrywał się znany fizyk – lite-

rat Bruno Winawer pod nazwiskiem 

Edward Lasocki oraz małżeństwo żydow-

skie, pod nazwiskiem Kurkowscy. Bruno 

Winawer zmarł w 1943 r. i pochowany 

został w tajemnicy przed Niemcami na 

kirkucie w Opolu Lubelskim. 

Przez cały 1941 r. przygotowywa-

liśmy z por. „Mikasem” plac budowy wału 

do zadań, jakie miał spełniać w następnych 

latach, jako baza dla lotnych oddziałów 

dywersji bojowej, szkolenia i przerzutów 

na tereny kieleckie i odwrotnie. Stopniowo 

rosła liczebnie kadra oficerska i podoficer-

ska. Pozyskaliśmy do współpracy inż. Jana 

Komackiego z nadzoru budowlanego, 

oficera rezerwy, wywodzącego się z Orląt 

Lwowskich, przerzucony został z Zamoj-

szczyzny pchor. rez. Tadeusz Tyszko ps. 

„Kismet”, którego zalegalizowaliśmy pod 

nazwiskiem Kosiński. Zaprzysiężyliśmy 

kilku miejscowych podoficerów, m. in. 

Stanisława Markowskiego - ps. „Swojak” 

(plutonowy rezerwy, na Kępie Choteckiej 

sprawował nadzór nad magazynem żywno-

ściowym budowy wału oraz z przydzielo-

nymi mu żołnierzami konserwował broń 

ukrywaną w tym  w magazynie). Przeby-

wający na budowie z ramienia Inspektora-

tu Puławskiego ZWZ – Tadeusz Nogalski 

z nieukrywaną zazdrością obserwował 

osiągane przez  nas efekty organizacyjne. 

Na przełomie roku 1941/42 w 

wyprawie na Zamojszczyznę [w celu 

sprawdzenia gotowości do działania na 

wypadek wybuchu powstania powszech-

nego – przyp. WM] towarzyszył mi naj-

starszy z żyjących syn Franciszka Giercza-

ka z Majdan, Wacław. Jednoręki Wacław 

(drugą miał amputowaną) parał się malar-

stwem, w okresie międzywojennym prze-

bywał we Francji, znał biegle język fran-

cuski, dobrze niemiecki, angielski i rosyj-

ski. Wacław zdecydował się pozostać na 

Zamojszczyźnie, miał bowiem szczególne 

zamiłowanie do pirotechniki i przyjemność 

mu sprawiało minowanie torów kolejo-

wych, mostów i przepustów. 
 

    
 

Stanisław Stankiewicz ps. „Sośniak” 

i por. Bolesław Frańczak, ps. „Argil” 
 

Czerwcowe uderzenie Niemców 

na Rosję (w 1941 r.) stworzyło zupełnie 

nową sytuację dla całego polskiego pod-

ziemia, przyspieszając i jednocześnie 

komplikując niektóre procesy na odcinku 

roboty wojskowej i politycznej. Coraz 

częściej zaczęły pojawiać się  w terenie 

uzbrojone oddziałki, jak: Płatka – ps. 

„Kmicic” i „Żwira”, które na skutek nie-

odpowiedzialności ich dowódców przyspo-

rzyły nam wiele kłopotów. Gwałtownie 

wzrastała liczba kradzieży i rozbojów 

dokonywanych z bronią w ręku. Należało 

podjąć nieubłaganą walkę z tymi negatyw-

nymi zjawiskami i prowadzić ją w sposób 

umiejętny, gdyż zwalczanie bandytyzmu 

przez ZWZ wykorzystywane było przez 

wrogą nam propagandę jako przejaw walki 

politycznej. Usilnie więc zabiegałem o to, 

aby zadanie walki z bandytyzmem przejęły 

i prowadziły na terenie Powiśla Opolskie-

go oddziały samoobrony „Chłostry”, wy-

dzielone w tym celu z Batalionów Chłop-

skich. Po utworzeniu PKB (Państwowego 

Korpusu Bezpieczeństwa, inaczej „policji 

mikołajczykowskiej”), którego powiato-

wym komendantem został Mieczysław 

Kufel - ps. „Oracz”, zadanie to realizowały 

podległe mu, wydzielone oddziały l.s.b. 

(ludowej służby bezpieczeństwa). Wraz ze 

wzrostem podziemia i różnicowaniem się 

założeń ideowych poszczególnych organi-

zacji – wzrastał stopień zagrożenia ze 

strony kontrwywiadu niemieckiego, jak 

również ze strony zaślepionych, sfanaty-

zowanych i w gruncie rzeczy prymityw-

nych członków nowopowstających organi-

zacji politycznych. 

W Armii Krajowej przeciw 

okupantowi 

Rozkazem NW [Naczelnego Wo-

dza – przyp. WM] z 14 lutego 1942 r. 

Związek Walki Zbrojnej  przemianowany 

został na PZP-AK [Polski Związek Po-
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wstańczy – Armia Krajowa – przyp. WM]. 

Rozpoczynał się długotrwały i skompliko-

wany proces scalania wysiłku wojskowego  

w ramach Armii Krajowej. Grupy małego 

sabotażu przemianowane zostały  na lotne 

oddziały dywersji bojowej, a następnie 

Kedyw. Równolegle zaczęły powstawać 

oddziały leśne, do których kierowano ludzi 

„spalonych”, poszukiwanych przez gesta-

po. Niemcy nasycali teren swoimi konfi-

dentami, należało ich w porę rozpoznać  i 

unieszkodliwić. Należało rozbudować i 

usprawnić działanie komórek wywiadu i 

kontrwywiadu. Narastał niemiecki terror. 

Wróg wyznaczał gminom kontyngenty 

młodych robotników na wywózkę do Nie-

miec, a gdy ten sposób naboru zawiódł, 

przystąpił do organizowania łapanek. Acz-

kolwiek stworzony przez Podziemie wcze-

śniej system fikcyjnego zatrudniania i 

legalizowania młodych ludzi w różnych 

instytucjach  działał bez zarzutu, to jednak 

okazał się on mało skuteczny w warunkach 

nasilających się łapanek. Młodzi ludzie, 

którym udało się ujść łapaczom, byli spa-

leni i musieli się ukrywać. Oczywiście 

najpewniejszym ukryciem dla nich był las. 
 

    
 

dr Zbigniew Garnuszewski ps. „Szczerba” 

i dr Aleksander Ossendowski 
 

Piękną kartę w walce o zachowa-

nie młodzieży przed łapankami i wywózką 

na roboty do Niemiec zapisali nasi lekarze, 

a w szczególności dr Aleksander Ossen-

dowski z Zagłoby i dr Zbigniew Garnu-

szewski z Opola. Z niezwykłą odwagą i 

poświęceniem wystawiali oni wskazanym 

przez nas  młodym ludziom zaświadczenia 

stwierdzające, że są oni chorzy na gruźlicę, 

które pracownicy Arbeitsamtu honorowali. 

W przypadkach drastycznych dr Garnu-

szewski udzielał azylu  młodym ściganym 

już przez Niemców na oddziale zakaźnym 

szpitala w Opolu Lub., kładąc ich do łóżek 

jako chorych na tyfus. W ten sposób nowa 

broń: gruźlica i tyfus, skutecznie chroniła 

ich przed wywózką na przymusowe roboty 

do Niemiec. 

Tajne nauczanie 

Na Powiślu Opolskim piękną kar-

tę wszechstronnej walki z okupantem zapi-

sała rodzina Kaszlikowskich, a w szcze-

gólności jej senior Władysław, który w 

okresie przedwojennym osiedlił się w 

Poznańskiem, w pobliżu miejsca pocho-

dzenia Stanisława Mikołajczyka i był jed-

nym z jego wiernych współpracowników. 

Władysław Kaszlikowski położył szcze-

gólne zasługi na odcinku walki cywilnej, a 

zwłaszcza na odcinku zorganizowanego 

tajnego nauczania, które inspirował, wspie-

rał materialnie i ochraniał. Należało zwie-

lokrotnić ten wysiłek i  nadać mu odpo-

wiednie ramy organizacyjne. W tym celu 

odbyliśmy wiele narad ze Stanisławom 

Lejwodą, Mieczysławem Kuflem i Heleną 

Brodowską na temat zasad organizacyj-

nych, programów nauczania, pomocy na-

ukowych; postanowiliśmy oprzeć zorgani-

zowane tajne nauczanie na przedwojen-

nych programach szkół powszechnych i 

średnich oraz gromadzić w tym celu pod-

ręczniki szkolne. Młodzież gimnazjalna 

miała być organizowana w kilkuosobowe 

komplety tajnego nauczania, prowadzone 

początkowo przez pojedynczych nauczy-

cieli, a od 1942 r. w miarę  rozrastania się 

kompletów  przez zespół 4-5 nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów. Młodzież 

starsza miała się uczyć metodą samo-

kształcenia. Ja wydzieloną część swojej 

biblioteki rozprowadziłem na zespoły 

samokształceniowe za pośrednictwem 

Mieczysława Kufla, Franciszka Śpiewaka i 

innych chłopców ze wsi Lubomirka. Wła-

dysław Długosz i Władysław Czerwonka 

ps. „Lot” rozpoczęli na  Kępie Gosteckiej 

tajne nauczanie. 
 

    
 

Władysław Długosz ps. „Wujcio”, 

ostatni komendant podobwodu „C” 

i Jan Misztak, kierownik szkoły po-

wszechnej w Wilkowie 
 

W Lesie Dębowym tajne komple-

ty prowadzili Izabela i Władysław Sońto-

wie; w Zakrzowie nauczyciele czasowo 

osiedleni: p. Bożek, Józef Bryszewski 

„Bury” oraz przeniesiony z Łazisk  „Lis” 

Andrzej  Chodoła; w Dratowie  zaprzysię-

żony w 1941 r. Jerzy Buczkowski; na Kę-

pie Choteckiej Jan Misztak, a w Machowie 

oficer rezerwy Wątróbka i pchor. rez. An-

toni Kijak ps. „Żuraw”.  W domu Józefa 

Morka zorganizowaliśmy tajne gimna-

zjum, w którym w 1943 r. funkcjonowały 

już trzy klasy. Obowiązki podinspektora 

szkolnego pełnił mój stryjek Stanisław 

Gierczak ps. „Filozof”. 

Szkolenie wojskowe 

Masowe wstępowanie młodzieży 

w szeregi P.O.Z. „Znak” stworzyło pilną 

potrzebę rozwinięcia intensywnego szko-

lenia wojskowego na kursach  podoficer-

skich i kursach dla młodszych dowódców 

oraz kursach specjalistycznych. Szkolenia 

takie mogli oczywiście prowadzić tylko 

oficerowie i podoficerowie zawodowi i 

rezerwy, stanowiący dotychczas ściśle 

zakonspirowaną kadrę ZWZ. Nie wszyscy 

oni jednak mogli podjąć tę pracę w aktual-

nych warunkach konspiracji – z różnych 

przyczyn. Kpt. „Róg” – „Ogniwo”, zatro-

skany właściwym doborem kandydatów na 

instruktorów wyszkolenia bojowego z 

uwagi na specyfikę terenu, po dłuższym 

sondażu ustalił, że do pracy tej spośród 

oficerów i podchorążych należy skierować 

tę część kadry, która walorami charakteru, 

umiejętnością nawiązywania  kontaktów z 

ludźmi, gwarantowała należyte wykony-

wanie  tego ważnego na tym  etapie zada-

nia. Spośród kadry podoficerskiej typowa-

ni byli ludzie, którzy w dotychczasowej  

działalności zdobyli sobie największy 

autorytet i zaufanie podkomendnych. W 

pierwszych miesiącach 1942 r. rozwinął 

intensywne szkolenie ośrodek janiszowski, 

prowadzony przez sierż. zaw. Stefana 

Możdżenia ps. „Żbik”, kpr. nadtermino-

wego Eugeniusza Fotę ps. „Eufrat”, plut. 

rez. Michała Szkutnickiego ps. „Grzmot” i 

kpr. Aleksandra Sochalskiego ps. „Duch”. 
 

     
 

Eugeniusz Fota ps. „Eufrat” 

i Michał Szkutnicki ps. „Grzmot” 
 

Ośrodek żmijowiski  prowadzony 

od 1940 r. przez pchor. zaw. Stefana  Wo-

sika – ps. „Wiślicz”, wachmistrza zaw. 

Pomerańskiego, plut. zaw. Bolesława Ku-

ziołę ps. „Chytry” i  plut. rez. Bolesława 

Wójcika – ps. „Wojna” zasilony został 

przez ppor. Zdziennickiego ps. „Rogal” – 

„Siekiel” oraz oficerów i podchorążych z 

bazy w Kępie Choteckiej: por. Eugeniusza 

Kotlarskiego ps. „Jastrzębski”, pchor. rez. 

„Zawiszę” i „Kismeta”. Pracę tych ośrod-
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ków koordynowali: z-ca Kom. Podobw. 

„C” – por. Czesław Drzymała ps. „Jan-

czar” i do czasu jego aresztowania  w je-

sieni 1942 r. ppor. Andrzej  Brzozowski 

„Wiktor” – „Zadora”. 

Wiosną 1942 r. przeprowadzone 

zostały pierwsze rozmowy scaleniowe z 

Batalionami Chłopskimi i syndykalistami, 

zorganizowanymi w latach 1940/41 przez 

Czesława Włodarczyka – kier. placu bu-

dowy Urzędu Wodnego (Wasserwirtscha-

ftsamtu) w Niedźwiadzie Dużej i Francisz-

ka Hyzę – ps. „Brzoza” – „Sokolnicki”, 

którymi  z ramienia  K-dy Podobw. „C” 

opiekował się Z-ca K-ta Podobw. „C” por. 

Władysław Kucharski-Wiśniewski ps. 

„Górski” – „Góral”. W rozmowie z BCh, 

reprezentowanymi przez Mieczysława 

Kufla „Oracza” przeprowadzonej w m-cu 

lutym 1942 r., w mieszkaniu p. Golów w 

Janiszowie, uczestniczyli: „Oracz”, „Lis”, 

„Żbik”, „Eufrat”, Władzio Gola i ja. 

„Oracz” odmówił scalenia oddziałów tak-

tycznych BCh z AK. Wyraził jednak zgodę 

na udział BCh w szkoleniu wojskowym, 

prowadzonym w opisanych wyżej ośrod-

kach, na współpracę komórek wywiadu i 

kontrwywiadu, zwłaszcza  przy zwalczaniu 

agentów i konfidentów niemieckich oraz 

na wspólne przeprowadzanie akcji dywer-

syjno-sabotażowych. 

Gromadzenie i naprawa broni 

Wydobywana z kryjówek broń 

była skorodowana i wymagała reperacji – 

należało zorganizować warsztaty napraw-

cze i zabezpieczyć ich bezpieczną pracę. 

Stryj Franciszek Gierczak, kowal – wielki 

miłośnik wszelkiej broni, od wielu lat 

naprawiał broń palną, posiadaną przez 

właścicieli okolicznych majątków ziem-

skich, administratorów i myśliwych. Sam 

też zgromadził spory jej zapas na potrzeby 

kowalskiej roboty. Pomagali mu w tym 

synowie: Jan – rusznikarz z wojska, Broni-

sław – zatrudniony przed wojną w Zakła-

dach Zbrojeniowych w Pionkach oraz 

najmłodszy Tadeusz, ps. „Moll”.  

Kuźnia stryja [w Majdanach – 

przyp. WM] wykonywała przeto wszelkie 

naprawy broni na zlecenie ZWZ i BCh. 

Ten punkt rusznikarski pracował bez za-

kłóceń do Zielonych Świat 1944 r. – w ten 

dzień Niemcy i własowcy z Chałupek 

spalili kuźnię i zabudowania stryja Fran-

ciszka. Bronisław mieszkał stale w War-

szawie, na Targówku przy ul. Pratulińskiej, 

ale przez dłuższe okresy przebywał w 

domu ojca. Był on żołnierzem warszaw-

skiej dywersji i po akcjach zbrojnych na 

ulicach Warszawy znikał na pewien czas 

na teren Powiśla Opolskiego. On też uru-

chomił następne źródło zaopatrzenia na-

szego terenu w broń krótką i pistolety 

maszynowe. Wykradana, odbierana w 

zaułkach warszawskich i skupowana od 

Niemców broń, przewożona była statkami 

rzecznymi na nasz teren i poprzez „So-

śniaka” wędrowała do oddziałów dywersji 

bojowej, dzielona następnie przez oficera 

broni Komendy Podobwodu „C”. Trans-

portem broni zajmowała się żona Broni-

sława – Stanisława Gierczak. Odbywała 

ona co dwutygodniowe rajdy z Warszawy 

na Powiśle  z bronią i amunicją. Do War-

szawy wywoziła stąd masło, słoninę i 

tytoń. 
 

 
 

Tadeusz Gierczak ps. „Moll” 
 

Kolportaż prasy podziemnej 

Zorganizowaliśmy drogę jej prze-

rzutu na teren Powiśla za pośrednictwem 

poczty. Zatrudnieni na poczcie w Kamie-

niu nasi żołnierze pilnie strzegli, aby pacz-

ki adresowane na fikcyjne nazwisko „Jana 

Żmijewskiego” trafiały natychmiast do 

adresata, to jest do naszych ludzi w Jani-

szowie. Przerzutem tych paczek z Kamie-

nia do Janiszowa zajmował się  m.in. Jerzy 

Barcicki, żołnierz AK, który przekazywał 

nam także regularne nasłuchy radiowe, a 

następnie ułatwił nam rekwizycję aparatu 

radiowego od b. legionisty Jasmana, swego 

szwagra. Aparat ten pracował odtąd dla 

nas w Janiszowie, obsługiwany przez łącz-

nościowca „Eufrata”. W ten sposób docie-

rała do nas prasa centralna: „Biuletyn In-

formacyjny” , „Żołnierz Polski” – pismo 

zawierające bogaty materiał szkoleniowy 

obejmujący naukę o broni, o materiałach 

wybuchowych i sposobach minowania 

różnorakich obiektów, o taktyce walki w 

miastach. 

Uruchomiliśmy też w Janiszowie 

wydawanie własnego pisma „Wiarus”, dla 

którego matryce przygotowywaliśmy na 

maszynie do pisania otrzymanej przeze 

mnie od p. Marii Kleniewskiej. Ukazało 

się tylko kilka numerów tego pisma, gdyż 

maszyna do pisania była stara i wymagała 

częstych napraw. Zresztą zawartość 

otrzymywanych przesyłek z Warszawy 

całkowicie zaspokajała potrzeby nie tylko 

Powiśla, lecz także całej Opolszczyzny i 

tej części Kielecczyzny, z którą od lat 

współpracowaliśmy. Prowadzony przeze 

mnie kolportaż prasy spowodował, że 

chłopi na Powiślu nadali mi przydomek 

„Gazetka” lub „Kapotka” – od trzyćwier-

ciowego kożuszka, który nosiłem w okre-

sach zimowych. Zorganizowani w Armii 

Krajowej i Batalionach Chłopskich żołnie-

rze z niecierpliwością oczekiwali „gaze-

tek”. Tylko dobra znajomość ludzi, któ-

rych znałem od wielu lat, uchroniła mnie 

przed wpadką. Trasy mojego przemarszu 

ubezpieczone były na całej ich długości 

przez życzliwych mi ludzi. 
 

Tadeusz Gierczak ps. „Szarak” 
 

            Wyboru fragmentów wspomnień i 

nadania śródtytułów w artykule dokonał 

Władysław Mądzik /Poniatowa/Kłodnica. 

Dziękuję bardzo pani dr Małgo-

rzacie Gierczak-Zdunek z Lublina za prze-

kazanie mi książkowej wersji  wspomnień 

swojego Taty. 

 
Wyjaśnienie: 

Struktura ZWZ i AK opierała się 

na podziale administracyjnym Polski 

sprzed września 1939 r. Województwa 

tworzyły tzw. okręgi, które dzieliły się na 

obwody (odpowiednik powiatów), a te z 

kolei na placówki lub plutony ,obejmujące 

teren jednej lub dwie gminy. W obwodach 

Janów Lubelski-Kraśnik  i Puławy w po-

łowie 1942 r. utworzono dodatkowe szcze-

ble dowodzenia w postaci podobwodów. 

Uzasadnieniem tego podziału była duża 

rozległość terenu, powyżej 100 km. W 

skład obwodu Puławy wchodził podobwód  

„A” – Dęblin (w tym Ryki) , „B” – Puławy 

(w tym Kazimierz) i „C” – Opole Lubel-

skie. Na podobwód „C” składały się rejo-

ny: XI – gminy Szczekarków i Karczmi-

ska, XII – Opole Lub. i Godów, XIII – 

Rybitwy i Kamień. 

Skład osobowy podobwodu 

„C”: komendant – kpt. Mikołaj Komare-

wicz „Róg” „Ogniwo”, zastępcy komen-

danta: por. Franciszek Walasek „Zawi-

ślak”, Czesław Drzymała „Janczar”. Po-

nadto w skład sztabu wchodzili: adiutant – 

ppor. Stanisław Wyrzykowski „Mściciel”, 

oficer organizacyjny – ppor. Bolesław 

Antoni Franczak „Rewident” „Argil”, 

oficer wywiadu – por. Lucjan Józefacki 

„Ścibor” „Łada”, oficer łączności – por. 

Czesław Drzymała „Janczar”, a po jego 

śmierci 23 VI 1943 r. ppor. Bronisław 

Krajnik „Sęp”, szef BIP (Biuro Informacji 

i Propagandy) – ppor. Franciszek Pyrka 

„Cichy” (kierownik szkoły powszechnej z 

Opola Lub.), inspektor WSOP (Wojskowa 

Służba Ochrony Powstania) – por. Stani-
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sław  Władysław Kucharski „Wiśniewski” 

„Górski” „Góral” (przebywał w Niedźwia-

dzie Dużej, później był zastępcą komen-

danta podobwodu „C” ). 

Komendanci rejonów wg Z. 

Gnata-Wieteski: 

XI Szczekarków-Karczmiska: por. „Jan-

czar” Czesław Drzymała, a po jego śmierci 

por. „Czarny” Ludwik  Golwiej – nauczy-

ciel z Niezabitowa (I. Caban podaje, że na 

początku komendantem był ppor. Folski) 

XII  Opole Lub.-Godów: ppor. „Ostoja”, 

por.Zalewski, ppor. Józef Mazur „Mazo-

wiecki” (wg I. Cabana: rtm Jan Kochański 

„Lubicz”, ppor. Bronisław Krajnik „Sęp”, 

ppor. „Mazowiecki”)   

XIII Rybitwy-Kamień: ppor. „Wirski” 

Rynkiewicz 

 

Wg I. Cabana dowódcą placówki 

w Szczekarkowie był plut. rez. Wacław 

Królikowski „Jastrząb”, zaś w Karczmi-

skach: Mokijewski (1943), Józef Orze-

chowski „Dąb”. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 
 

Od wojny polsko-bolszewickiej do okupacji niemieckiej. 

Żołnierskie dzieje Mikołaja Komarewicza 
 

Gdy gaśnie pamięć ludzka,  

dalej mówią kamienie 

ks. prymas  Stefan Wyszyński 

      

Mikołaj Komarewicz urodził się 8 

kwietnia 1897 r. w Łutówce koło Hrycowa 

w powiecie zasławskim na dalekim Woły-

niu. Jego rodzicami byli Teodor i Anisja z 

domu Koszlacka. Rodzinną miejscowością 

jego ojca był Włodzimierz Wołyński (15-

20 km na wschód od Hrubieszowa, dziś 

Ukraina). Mikołaj po ukończeniu 6 klas 

gimnazjum w Łucku, 1 czerwca 1917 r. 

został wcielony do armii carskiej i rozpo-

czął zdobywać żołnierską wiedzę i do-

świadczenie jako junkier w Pierwszej 

Wojskowej Szkole Wielkiego Księcia 

Konstantego w Kijowie. Ukończył ją 1 

października tego samego roku w stopniu 

chorążego (dość szybko, ale takie były 

realia: przecież trwała jeszcze I wojna 

światowa). Przez 15 dni przebywał w 197 

zapasowym pułku piechoty jako młodszy 

oficer 6-kompanii. Następnie od 15 paź-

dziernika 1917 r. do 26 stycznia 1918 r. 

służył w 414 Toropińskim Pułku Piechoty 

jako młodszy oficer 3-kompanii. W działa-

niach wojennych nie zdążył uczestniczyć 

(nie ma żadnej wzmianki w jego kartotece 

żołnierskiej, przechowywanej w Central-

nym Archiwum Wojskowym, sygnatura nr 

A.p. 3909 Mikołaj Komarewicz) – prze-

szkodziła temu wojna domowa w Rosji, 

zapoczątkowana wybuchem rewolucji 

bolszewickiej 7 listopada 1917 r. i sukcesy 

niemieckiej ofensywy na Ukrainie. Naj-

prawdopodobniej, po rozwiązaniu 414 

pułku powrócił w rodzinne strony do Wło-

dzimierza Wołyńskiego. W obliczu zagro-

żenia ze strony Rosji bolszewickiej, 29 

sierpnia 1919 r. zgłasza się do Punktu 

Zbornego Oficerów w Lublinie i 10 wrze-

śnia jako podporucznik zostaje przydzielo-

ny do polskiej armii generała Hallera, w 

której 19 września otrzymuje przydział do 

5 Pułku Strzelców Polskich (7 kompania II 

batalionu), rozlokowanego w Hrubieszo-

wie. W tym samym miesiącu jednostka 

zostaje przemianowana na 47 Pułk Strzel-

ców Kresowych. 27 października zostaje 

odkomenderowany na 1-miesięczny kurs 

specjalistyczny RKM (ręczny  karabin 

maszynowy) w Nowym Dworze. Zanim 

pułk wziął udział w bezpośrednich wal-

kach na froncie, dnia 11 stycznia 1920 r. 

wyruszył na Pomorze w celu obejmowania 

miejscowości przyznanych Polsce, zgodnie 

z ustaleniami traktatu wersalskiego. Osta-

tecznie wojska polskie objęły Pomorze w 

dniu 22 stycznia 1920 r. w rocznicę wybu-

chu Powstania Styczniowego. Od tego dnia 

47 Pułk pełnił służbę garnizonową w zaję-

tych miejscowościach i strzegł granicy. W 

międzyczasie podporucznik Komarewicz 

20 stycznia 1920 r. zostaje przydzielony do 

5 kompanii, z którą 8 maja wyrusza z Hru-

bieszowa na front w rejon Kryłów-Mircze, 

z rozkazem dotarcia do Dołhobyczowa. 

Stan pułku w chwili przybycia na front to 

68 oficerów, w tym 17 oficerów francu-

skich i 2513 szeregowych. Zwycięskie 

walki w rejonie miejscowości Dołhoby-

czów, Oszczów, Żabce, Tuczapy i Rado-

stowa, stoczone z Rosjanami i Ukraińcami 

zostały uznane jako chrzest bojowy pułku. 

W dniu 14 maja pułk z podporucznikiem 

Komarewiczem walczył w zajęciu Sokala i 

przekroczył Bug, kończąc planowo pierw-

szy etap ogólnej ofensywy generała Halle-

ra. Szlak bojowy zakończył 25 maja dotar-

ciem do Lwowa, gdzie został zawagowany 

i przewieziony przez Łódź, Warszawę, 

Grodno i Wilno do rozkwaterowania w 

powiecie święciańskim. W rejonie tym 

prowadził bardzo ciężkie walki z Sowie-

tami (docierając aż do jeziora Szo), zapisu-

jąc jedną z najpiękniejszych kart historii 

pułku, wprawdzie okupioną dużymi stra-

tami. W trakcie walk 20 czerwca podpo-

rucznik Komarewicz obejmuje dowództwo 

7 kompanii. Ostatecznie walki pościgowe 

na linii ok. 230 km trwały do 4 lipca, kiedy 

to Sowieci przeszli do natarcia na całym 

froncie. Wtedy polski pułk przeszedł do 

kontrofensywy. Wcześniej, pułk jako straż 

tylna dywizji, w ciągłych bojach obsadził 

lewy brzeg Niemna od ujścia Świsłoczy do 

Samostrzelnik. Po trzech dniach prób for-

sowania rzeki przez oddziały sowieckie, 

musiał ustąpić przed przeważającą siłą 

wroga. 26 lipca obsadził linię Nowosiółki-

Borki. 27 i 28 lipca w straży tylnej dywizji, 

przez Narew, wycofał się do Ścinawy. Na 

rozkaz dowódcy XXI Brygady Piechoty 2 

sierpnia przeszedł do Ostrowii Mazowiec-

kiej, a 5 sierpnia, rozbity i wyczerpany, do 

Kątów Grodziskich i został odwodem 

generała-gubernatora Warszawy gen. Lati-

nika. Tu przystąpiono do szybkiej jego 

reorganizacji. Pułk otrzymał uzupełnienie 

z 5, 41 i 42 pułku piechoty oraz jako IV 

batalion wcielono doń I warszawski bata-

lion wartowniczy. Przed bitwą warszawską 

stan pułku wynosił: 61 oficerów, 3426 

szeregowych, 16 karabinów maszynowych 

i działko 37 mm. 8 sierpnia pułk został 

skierowany w rejon Helenów-Leśnia-

kowizna. II batalion, w skład którego 

wchodziła 7 kompania pod dowództwem 

podporucznika Komarewicza, przeszedł do 

odwodu 11 Dywizji Piechoty do miejsco-

wości Struga. 

Od 13 sierpnia pododdziały pułku 

nawiązały kontakt ogniowy z nieprzyjacie-

lem. Zacięte walki trwały do 17 sierpnia. 

Kompanie II batalionu często były powo-

ływane do wykonywania przeciwuderzeń 

na Radzymin i właśnie one poniosły naj-

więcej strat wśród oficerów i szeregowych. 

Szczegółowy opis najcięższych walk z 

udziałem 7 kompanii podporucznika Ko-

marewicza pod miejscowością Ciemne, 

wraz z jego relacją, zostały opisane na 

stronach 572-574 XIII tomu „Studiów 

Taktycznych z historii wojen polskich 

1918-21” wydanych przez Wojskowy 

Instytut Naukowo-Wydawniczy i Biuro 

Historyczne Sztabu Generalnego w 1934 

roku. 

W  nocy z 17 na 18 sierpnia jed-

nostka została zluzowana przez dywizję 

litewsko-białoruską i odeszła do Nasielska, 

gdzie w odwodzie pozostawała macierzy-

sta 11 DP. Walki w obronie stolicy zostały 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemen
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awis%C5%82ocz_%28dop%C5%82yw_Niemna%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narew
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%B3w_Mazowiecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%85ty_Grodziskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojskowe_Gubernatorstwo_Warszawy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Latinik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Latinik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_warszawska_1920
http://pl.wikipedia.org/wiki/Helen%C3%B3w_%28gmina_Wo%C5%82omin%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Le%C5%9Bniakowizna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Le%C5%9Bniakowizna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nasielsk
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zakończone. Pułk chlubnie wywiązał się ze 

swojego zadania i zasłużył sobie na 

wdzięczność mieszkańców Warszawy, 

czego dowodem jest fakt, że w 1921 r. 

obywatel warszawski Wabia-Wabiński, za 

udział w obronie stolicy podarował 

srebrnego orła na drzewce chorągwi. Miał 

on kształt orła z czasów Księstwa War-

szawskiego. Na przedniej stronie jego 

podstawy umieszczona była liczba „47”, 

na tylnej napis „47 Pułk Strzelców Kreso-

wych w hołdzie za męstwo Orła ofiaruje 

jubiler złotnik warszawski Wincenty Wa-

bia-Wabiński 1921 r.” 

Po 10 dniowym wypoczynku pułk 

został przetransportowany do Brześcia nad 

Bugiem, gdzie jego działalność bojowa 

polegała na prowadzeniu skutecznych 

wypadów na nieprzyjaciela. Pod koniec 

września został przesunięty nad rzekę 

Muchawiec. 22 września skutecznie zaata-

kował miejscowość Zaprudy, a następnie 

marszem ubezpieczonym skierował się w 

kierunku Dziatkowic. 25 września płk 

straży granicznej Fabrycy nakazał atak na 

pozycje nieprzyjaciela pod miastem, które  

po ciężkich bojach zostało zdobyte. Na-

stępnie w grupie płk Fabrycego, 11 paź-

dziernika w walkach ulicznych zdobył 

Słuck. 17 października stoczył zwycięski 

krwawy bój pod Berezówką i w pościgu za 

nieprzyjacielem, po przebyciu kilkunastu 

kilometrów, jeszcze przed zawieszeniem 

broni, zajął miejscowość Podłoszyce. 

23 października pułk został zlu-

zowany i przeszedł w rejon Kopyla. Nie-

stety, 14 listopada 1920 roku tereny te 

przeszły pod władzę sowiecką, a pułk w 

kilkanaście dni później rozpoczął powrót 

do Stryja, w którym 10 października 1921 

roku jednostka po raz ostatni przemiano-

wana została na 6 Pułk Strzelców Podha-

lańskich i podporządkowana dowódcy 

nowo powstałej 2 Dywizji Górskiej. 

 

 
Krzyż Walecznych 

 

Podporucznik Mikołaj Komare-

wicz za męstwo wykazane w trakcie dzia-

łań wojennych został odznaczony 3-krotnie 

Krzyżem Walecznych. W Centralnym 

Archiwum Wojskowym zachowały się 

jego akta osobowe dopiero od 1921 r. i 

niestety, nie ma szczegółów tych odzna-

czeń – jest tylko potwierdzenie ich otrzy-

mania wraz z numerami: 14522, 34892 i 

42014 (dokumenty wraz z listą odznaczo-

nych zniszczyły władze komunistyczne w 

latach 70-tych). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Po zakończeniu działań wojen-

nych, 18 listopada 1920 roku podporuczni-

ka Komarewicza skierowano do Rember-

towa pod Warszawą na prawie półroczny 

kurs aplikacyjny dla dowódców kompanii. 

Trzy dni po ukończeniu tego kursu, 26 

kwietnia 1921 roku w kościele św. Pawła 

w Lublinie zawarł związek małżeński z 

Marią Jadwigą Dutkowską. Urodzona w 

Bolimowie powiat łowicki, była przyna-

leżną do miasta Kalisza, ale zamieszkała w 

Lublinie, w którym jej bliski krewny, 

świadek na ślubie, Stefan Dutkowski był 

sędzią miejscowego Sądu Okręgowego 

(drugim świadkiem był Antoni Dutkowski, 

leśniczy z Przeworska). W akcie tego ślu-

bu zapisano też, iż podporucznik Mikołaj 

Komarewicz był przynależnym do parafii 

Włodzimierz Wołyński, ale czasowo za-

mieszkałym w Lublinie w parafii św. Paw-

ła. Być może ma to jakiś związek z Lubli-

nem jako miejscem wstąpienia do armii 

polskiej gen. Hallera. A co miałby pora-

biać młody Komarewicz 1919 roku w 

Lublinie? Może chciał się tu kształcić na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim? W 

rodzinie miał przecież wzór do naśladowa-

nia – jego starszy o 6 lat brat, Wasyl, 

ukończył wcześniej prawo na uniwersyte-

cie w Warszawie (był później wybrany 

posłem na I kadencję 1922-1927 Sejmu II 

Rzeczypospolitej). 

Po powrocie do macierzystego 

pułku, podporucznik Komarewicz ponow-

nie zostaje dowódcą  6 kompanii, którym 

jest do 6 stycznia 1923 r. W międzyczasie, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Brze%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brze%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muchawiec_%28dop%C5%82yw_Bugu%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Fabrycy
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82uck
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kopyl
http://pl.wikipedia.org/wiki/22_Dywizja_Piechoty_G%C3%B3rskiej


___________________________  PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 4(54), wrzesień 2013 ___________________________ 

9 

 

 
Wasyl Komarewicz 

 

29 maja 1922 r. otrzymuje mianowanie na 

stopień porucznika. 6 stycznia 1923 r. 

zostaje przeniesiony do 11 Pułku Piechoty 

stacjonującego w Tarnowskich Górach, w 

którym najczęściej pełni funkcję dowódcy 

kompanii, ale także inne, jak np. zastępca 

oficera materiałowego (X 1925 – XII 

1927). Przebywając w Tarnowskich Gó-

rach, w początkach marca 1924 r. bierze 

udział w ponad trzytygodniowym kursie 

narciarskim w Zakopanem. 

Z dniem 1 stycznia 1928 r. otrzy-

muje nominację na stopień kapitana. 30 

sierpnia tego roku otrzymuje trzy odzna-

czenia: Odznakę Pamiątkową 11 Pułku 

Piechoty, Medal Pamiątkowy za wojnę 

1918-21 oraz Medal Pamiątkowy 10-lecia 

Odzyskanej Niepodległości.  

Od 28 listopada 1928 r. do 2 lipca 

1929 pełni obowiązki dowódcy I batalionu 

(na czas choroby majora Koellnera). 25 

stycznia 1932 r. zostaje przeniesiony do 83 

Pułku Strzelców Poleskich im. Romualda 

Traugutta, stacjonującego w miejscowości 

Lepiosy koło Kobrynia, w którym zostaje 

dowódcą najpierw 4, następnie 2, a  póź-

niej 9 kompanii. 

 

 

      
 

Awersy Medalu X-lecia Niepodległości i 

Medalu Pamiątkowego za wojnę 1918-21 

 

 

 
 

Przedwojenna karta pocztowa z widokiem na bramę koszar w Kobryniu. 
 

Przez półtora miesiąca pełnił 

obowiązki dowódcy I batalionu. W wyniku 

wdrożonego postępowania lekarskiego, z 

dniem 31 sierpnia 1934 r. kapitan Mikołaj 

Komarewicz zostaje przeniesiony w stan 

spoczynku. „Będzie gospodarzył u ojca, 

który rzekomo posiada trochę ziemi” – tak 

wpisano w akta osobowe kapitana  przy 

adnotacji o jego przejściu w stan spoczyn-

ku. I w tym miejscu kończy się udokumen-

towany w aktach Centralnego Archiwum 

Wojskowego w Warszawie przebieg służ-

by wojskowej kapitana Mikołaja Komare-

wicza. 

Powraca w rodzinne strony Wło-

dzimierza Wołyńskiego. Jednak nie zrywa 

więzów z wojskowością i po przejściu w 

stan spoczynku angażuje się w działalność 

na rzecz Federacji Polskich Związków 

Obrońców Ojczyzny. To nadrzędna orga-

nizacja kombatancka, powstała w 1927 r. 

,skupiająca na zasadach federacyjnych 

związki byłych wojskowych o charakterze 

piłsudczykowskim. Do 1939 zrzeszała 37 

organizacji kombatanckich liczących po-

nad 300 tys. członków. Głównym celem 

Federacji było szkolenie wojskowe człon-

ków i patriotyczne oddziaływanie na mło-

de pokolenie poprzez współpracę z organi-

zacjami przysposobienia wojskowego. 

Włączenie się Federacji w nurt prac nad 

przygotowaniem społeczeństwa do obrony 

ojczyzny znalazło swój wyraz m.in. w 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacje_kombatanckie
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powołaniu Komendanta Głównego oraz 

Komendy Głównej i komend okręgowych, 

a także powiatowych Federacji PZOO. 

Podkreślić należy szczególnie element 

przygotowania moralnego do obrony kraju. 

Podjął to i konsekwentnie realizował Mar-

szałek J. Piłsudski, a następnie równie 

konsekwentnie kontynuował Marszałek E. 

Śmigły-Rydz. Zaowocowało to we wrze-

śniu 1939 r., w Polskim Podziemnym 

Państwie, w różnych strukturach wojsko-

wych, w Polskich Siłach Zbrojnych na 

Zachodzie i w latach po II wojnie świato-

wej – jako Wolność Ducha. Najwyraźniej 

wdrażana przez rząd i Federację koncepcja 

powszechnego udziału społeczeństwa 

polskiego w obronie kraju była zgodna z 

żołnierską wizją kapitana Komarewicza i 

zapewne stanowiła w jego cywilnym życiu 

element kontynuacji swojej  wojskowej 

misji w czasie pokoju. Potwierdzeniem 

tego jest fakt, że powołano kapitana Ko-

marewicza na komendanta podokręgu 

wołyńskiego (zob. Marek Jabłonowski, 

Sen o potędze. Z dziejów ruchu byłych 

wojskowych w II Rzeczypospolitej 1918-

1939), wchodzącego wraz z trzema innymi 

podokręgami i dziesięcioma okręgami w 

skład struktury Federacji, przyporządko-

wanej jej Komendzie Głównej. Struktura ta 

była współbieżna ze strukturą okręgów 

wojskowych. Warto nadmienić, że przy 

obsadzie personalnej stanowisk w Federa-

cji brano pod uwagę wojskowe doświad-

czenie i służbę liniową. Powierzenie  kapi-

tanowi Komarewiczowi najwyższego sta-

nowiska w strukturach Federacji na szcze-

blu województwa wołyńskiego może 

świadczyć o docenieniu Jego zasług i do-

świadczenia bojowego oraz zaufaniu w 

Jego możliwości organizacyjne i szkole-

niowe. 
 

 
 

W obliczu zagrożenia wojennego 

ze strony hitlerowskich Niemiec, kapitan 

Mikołaj Komarewicz na początku  marca 

1939 r., w ramach pierwszej mobilizacji 

ponownie staje w Kobryniu w swoim ma-

cierzystym 83 pułku piechoty im. Romual-

da Traugutta. Nie udało się ustalić, jaką 

funkcję powierzono doświadczonemu w 

boju kapitanowi, ale sądząc na podstawie 

stosowanej praktyki wojskowej, było to 

najprawdopodobniej dowództwo kompa-

nii. Dowodzony przez płk dypl. Adama 

Nadachowskiego pułk wchodził w skład 

30 Poleskiej Dywizji Piechoty, wraz 82 

Syberyjskim Pułkiem Strzelców im. Tade-

usza Kościuszki w Brześciu, 84 Pułkiem 

Strzelców Poleskich w Pińsku (III baon w 

Łunińcu), 30 Pułkiem Artylerii Lekkiej w 

Brześciu (II dywizjon w Pińsku), 30 Dy-

wizjonem  Artylerii Ciężkiej w Brześciu i 

Kompanią Łączności 30 DP w Brześciu. 

Od 23 marca 1939 roku stan li-

czebny pułku w ramach niejawnej mobili-

zacji marcowej został podniesiony do 

etatów wojennych i wraz z całą zmobili-

zowaną 30 Poleską DP z przeznaczeniem 

dla Armii „Łódź” został przetransportowa-

ny koleją do stacji Rusiec koło Szczerco-

wa, jako jednostka osłonowa z zadaniem 

uderzenia na nieprzyjaciela, który by się 

przeprawił przez Wartę. Długie miesiące w 

polu żołnierze spędzali biorąc udział w 

licznych ćwiczeniach i marszach, co sprzy-

jało dobremu zgraniu w ramach kompanii, 

plutonów, drużyn i zahartowaniu w tru-

dach wojskowego życia. W czerwcu 1939 

żołnierze przystąpili do budowy umocnień 

polowych pozycji obrony stałej „Szczer-

ców” nad rzeką Widawką. W strefie 30 DP 

wybudowano 18 schronów, z czego 4 w 

okolicy miejscowości Lubiec obsadzone 

były przez 83 pp. 

 

 
 

Jeden ze schronów bojowych w okolicy miejscowości Lubiec 
 

W ostatnich dniach pokoju, na 

dwa dni przed wybuchem wojny 83 pułk 

piechoty otrzymał zadanie przemaszero-

wania w ramach oddziału wydzielonego na 

przedpole głównej linii obrony w rejon 

Działoszyna, gdzie w pobliżu granicy 

niemieckiej pod Parzymiechami 1 wrze-

śnia 1939 pułk przystąpił do działań wo-

jennych. Tu w pierwszych godzinach II 

wojny światowej oddziały 83 pułku pie-

choty Strzelców Poleskich stoczyły zacięty 

bój z niemieckimi oddziałami 73 pp 19 

DP. W walkach poległo 29 polskich żoł-

nierzy. W dniach 4-5 września bił się nad 

Widawką w skutecznej obronie północne-

go odcinka pozycji obrony stałej „Szczer-

ców”, by dalej w walkach odwrotowych 

wziąć udział w drugiej największej bitwie 

stoczonej przez 30 Dywizję Piechoty w 

boju pod Przyłękiem o wyrwanie się z 

niemieckiego okrążenia, gdzie pod Jeżo-

wem zginął dowódca pułku – płk Adam 

Nadachowski. Po bitwie nieliczne ocalałe 

oddziały 83 pułku piechity dotarły do 

twierdzy Modlin, gdzie weszły w skład jej 

załogi na odcinku „Kazuń”. 

Po kapitulacji twierdzy Modlin 

resztki 83 pp walczyły na Lubelszczyźnie. 

Jako jedyny napisał o tym pułkownik Ma-

rian Porwit, doświadczony badacz i doku-

http://pl.wikipedia.org/wiki/82_Syberyjski_Pu%C5%82k_Piechoty
http://pl.wikipedia.org/wiki/82_Syberyjski_Pu%C5%82k_Piechoty
http://pl.wikipedia.org/wiki/82_Syberyjski_Pu%C5%82k_Piechoty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza_brzeska
http://pl.wikipedia.org/wiki/84_Pu%C5%82k_Strzelc%C3%B3w_Poleskich
http://pl.wikipedia.org/wiki/84_Pu%C5%82k_Strzelc%C3%B3w_Poleskich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%84sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uniniec
http://pl.wikipedia.org/wiki/30_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej
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mentalista kampanii wrześniowej, w swo-

ich  Spojrzeniach poprzez moje życie (Czy-

telnik, Warszawa 1986) na str. 475/476: … 

W związku z otrzymanym bardzo późno 

listem porucznika rezerwy 52 pułku pie-

choty Mariana Kratochwila, obecnie arty-

sty malarza zamieszkałego w Londynie, 

szukam wśród uczestników walk na Lu-

belszczyźnie żołnierzy improwizowanego 

batalionu pod dowództwem kapitana Miko-

łaja Komarewicza z 83 pułku piechoty. 

Obok porucznika Mariana Kratochwila był 

w tym batalionie porucznik Zygmunt Ma-

ciejewski oraz saper sierżant Łysak. Ostat-

nią swą walkę stoczył batalion kapitana 

Komarewicza  dnia 28 września 1939 pod 

Lublinem. Brak mapy i warunki spowodo-

wały, że nie zapamiętana została nazwa 

wsi, rejonu tej późnej walki… 

A w jaki sposób kapitan Komare-

wicz znalazł się w czasie okupacji na Po-

wiślu? Niestety, nie udało się tego dokład-

nie ustalić. Jedynie wiadomo, że przybył tu 

w pierwszych miesiącach po klęsce kam-

panii wrześniowej i zamieszkał wraz ze 

swoją żoną Marią i dorosłą córką Aliną 

Zofią we Wrzelowie u państwa Maciągów 

(Józefa i Pauliny z Biniendów). Być może 

była to zasługa Marii Kleniewskiej i jej 

rodziny, która przygarnęła wielu wysie-

dleńców z Poznańskiego, m.in. doktora 

Aleksandra Ossendowskiego, o którym 

pisaliśmy w 47 numerze „Powiśla Lubel-

skiego”. W początkowym okresie okupacji 

niemieckiej teren Powiśla stanowił bez-

pieczne schronienie dla wielu osób z pa-

triotyczną przeszłością – pisze o tym np. 

Tadeusz Gierczak w swoich wspomnie-

niach W podobwodzie „C” Armii Krajo-

wej. Wynikało to zapewne z faktu, że po-

czątkowo nasz teren nie był liczebnie ob-

sadzony przez Niemców i ze względu na 

jego typowy charakter rolniczy nie znalazł 

się pod lupą ich działań policyjnych i 

agenturalnych. W obliczu przygotowań 

Hitlera do przyszłej wojny ze Związkiem 

Radzieckim, gospodarce niemieckiej pilnie 

było potrzebne wszystko to, co podbita 

polska wieś posiadała i co mogła wypro-

dukować. Początkowo chłop polski miał 

bowiem stanowić tanią siłę roboczą dla 

pomnażania bogactwa przyszłego impe-

rium niemieckiego. Nie stanowił też spe-

cjalnie zagrożenia politycznego, w przeci-

wieństwie do inteligencji, a ta w rejonach 

wiejskich była w znacznej mniejszości. 

Jest niezaprzeczalnym faktem, że to wła-

śnie inteligencja polska po klęsce wrze-

śniowej zapoczątkowała budowę struktur 

niepodległościowych. Trzeba zdecydowa-

nie podkreślić, że te patriotyczne zamie-

rzenia nie przyniosłyby spodziewanych 

efektów organizacyjnych bez patriotycznej 

postawy i zaangażowania byłych żołnierzy 

Wojska Polskiego i ich dowódców, dla  

których przysięga wojskowa złożona na 

dozgonną wierność Rzeczypospolitej była 

najświętszą sprawą i których ze spełnienia 

żołnierskiego obowiązku obrony Ojczyzny 

w sumieniu nikt ich nie zwolnił, zwłasz-

cza, że przysięgę taką składali przed Bo-

giem i Narodem. Stąd też byli żołnierze i 

inteligencja dość szybko znaleźli wspólny 

cel niepodległościowy – szerzej pisze o 

tym wspomniany wyżej Tadeusz Gierczak. 
 

 
 

Przed werandą leśniczówki w Niedźwiadzie Dużej, od lewej: kpt. Mikołaj Komarewicz, jego żona Maria,  

leśniczy Stanisław Stankiewicz ps. „Sośniak” (kwatermistrz), córka kpt. Komarewicza Alina Zofia Komarewicz,  

Czesław Drzymała ps. „Janczar” i Barbara Stankiewicz, żona Stanisława 
 

Wspomina Tadeusz Stankiewicz, 

syn ówczesnego leśniczego z Niedźwiady 

Dużej – leśnictwo Głodno (dziś mieszka-

niec podwarszawskiego Milanówka): Pana  

Komarewicza zapamiętałem jako częstego 

gościa w leśniczówce mojego Taty. Jako 

swojemu pomocnikowi, Tata powierzył mu 

nadzór nad dość liczną grupą pracowni-

ków wykonujących tzw. żywicowanie drzew 

[prace leśne polegające na pozyskiwaniu 

żywicy z nacinanej kory drzew iglastych, 

głównie sosny i zbiorze wycieku do spe-

cjalnych pojemników – z żywicy produ-

kowano kalafonię, szelak i terpentynę, 

stosowane do wyrobu farb i lakierów. 

Wśród pracowników leśnych najliczniejszą 

grupę stanowili przez jakiś czas Żydzi z 

getta z pobliskiego Opola – więcej o tym 

fakcie można przeczytać w umieszczonym 

poniżej artykule o Stanisławie Stankiewi-

czu – przyp. WM]. Te prace w lesie jako 
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legalne były jedynie przykrywką dla pro-

wadzonych, zarówno przez pana Komare-

wicza, jak i mojego ojca, działań konspira-

cyjnych w Organizacji, czyli najpierw w 

ZWZ, a potem w AK. Związek pracy legal-

nej przeniósł się na ścisłą współpracę w 

podziemiu konspiracyjnym: kapitan Ko-

marewicz został pierwszym komendantem 

podobwodu „C” puławskiego obwodu 

ZWZ/AK, zaś Stanisław Stankiewicz zo-

stał kwatermistrzem tego podobwodu. 

Prace leśne trwały zazwyczaj od początku 

maja do końca września. W okresie jesien-

nym Mikołaj Komarewicz był  zatrudniony 

w folwarku wnuka Marii Kleniewskiej, 

Jana, syna Witolda Kleniewskiego, właści-

ciela Szczekarkowa. Jan okupację spędził 

w oflagu niemieckim i praktycznie mająt-

kiem zarządzał brat jego żony, Janiny 

Walewskiej, Kazimierz Walewski, którego 

Niemcy wypędzili z jego własnego  mająt-

ku w Łasku. Kapitan Komarewicz praco-

wał jako tzw. wagowy na składzie bura-

ków, znajdującym się na terenie należącym 

do Kleniewskich. Jak zapamiętał pan Wła-

dysław Przepiórka z Kłodnicy, zadaniem 

pana Komarewicza był nadzór nad wszyst-

kimi pracami na składzie, a więc przyjęcie, 

ważenie i załadunek buraków cukrowych 

na wagony kolejki wąskotorowej, którą 

były dostarczane do cukrowni w Opolu. 

W poniedziałek 29 listopada 1943 

roku w godzinach wieczornych Mikołaj 

Komarewicz ginie tragicznie pod kołami 

kolejki wąskotorowej w Kolonii Szczekar-

ków na składzie buraków, usytuowanym 

wówczas w pobliżu miejsca, gdzie po 

wojnie wybudowali się państwo Mąkoso-

wie.  

Z aktu zgonu wynika jednoznacz-

nie, że kapitan Komarewicz w tym okresie 

mieszkał w Cegielni Szczekarkowskiej. 

Przybył tu ze Wrzelowa tuż po akcji pro-

wokacyjnej urządzonej przez Niemców w 

maju 1943 r., zakończonej śmiercią czte-

rech konspiratorów z tej wioski. Wrzelów 

stał się od tego czasu miejscem niezbyt 

bezpiecznym dla prowadzenia podziemnej 

działalności, dowodem czego były wyda-

rzenia z końca października tego samego 

roku, kiedy to Niemcy dokonali krwawej 

obławy na tę miejscowość (pisaliśmy o 

tym w 48 numerze „PL”) . 

Jak wspomina dziś, wówczas 15-

letnia pani Pelagia Kubiś z d. Żywicka: 

Pan Komarewicz zamieszkał wraz z żoną i 

córką w biurze kierownika cegielni  pana 

Bohdanowicza, mieszczącym się w starym 

piętrowym  murowanym budynku [dziś już 

nie istniejącym – przyp. WM]. W tym 

budynku mieszkało też wiele rodzin, które 

były pracownikami cegielni, miedzy innymi 

i nasza. Biuro i nasze mieszkanie znajdo-

wało się na parterze. Moja starsza siostra 

Cecylia zajmowała się krawiectwem, więc 

szyła różne rzeczy dla pana Komarewicza, 

nawet mundury. Miał do niej zaufanie, bo 

nasz brat Janek też należał do AK [w wie-

ku 23 lat zginął tragicznie w marcu 1945 r. 

od wybuchu granatu – przyp. WM]. „To” 

stało się wieczorem, chyba „tego” nikt nie 

widział. Na drugi dzień widziałam na to-

rach zakrwawioną ziemię. Wyglądało to 

strasznie, tak, że jeszcze przez jakiś czas 

bałam się przechodzić sama koło tego 

miejsca. Zaraz po „tym” rodzina pana 

Komarewicza tak szybko opuściła cegiel-

nię, że chyba nie zdążyła zabrać swoich 

wszystkich rzeczy. Nie wiem dokąd się 

udała, bo nigdy więcej już jej nie widzia-

łam. Na cmentarzu też nigdy nikogo z 

rodziny Komarewiczów nie spotkałam, a 

przecież grób pana Komarewicza był w 

pobliżu grobu moich rodziców: drugi grób 

po lewej stronie - pierwszy był Rygusiko-

wej, a drugi Komarewicza [Antonina Ry-

gusik – wysiedlona z powiatu Leszno woj. 

poznańskie, czasowo zamieszkiwała w 

folwarku Szczekarków, zm. w 1944 r. – 

przyp. WM]. Po prawej stronie grobu 

Żywickich jest grób z rodziny Kleniewskich 

[Joanny Walewskiej z d. Taczanowskiej, 

matki żony Jana Kleniewskiego, zm. w 

1941 r. – przyp. WM]. Zauważyłam, że  po 

wojnie nikt z rodziny nie odwiedzał Jego 

grobu, więc ja przez dłuższy czas w okresie 

Wszystkich Świętych zawsze zapalałam 

świeczkę. Przez jakiś czas jacyś ludzie z 

Wilkowa przychodzili i dbali o ten grób, 

może to byli dawni AK-owcy, bo widziałam 

parę razy pana Posielskiego. Grób miał 

drewniany krzyż i tabliczkę tylko z napisem 

„ś.p. Jan Komarewicz” [tak, tak, to nie 

pomyłka: Jan Komarewicz – pani Pelagia 

doskonale zapamiętała to imię, identyczne 

jak jej brata. Może ta zmiana imienia była 

celowa?] Nic więcej na tej tabliczce nie 

było, żadnej daty śmierci [podobnie jak na 

tabliczce  partyzanta BCh z Wólki, Jana 

Rybickiego, poległego 25 lipca 1944 r. w 

walce pod Zastowem Karczmiskim, o 

której to pisaliśmy w poprzednim wydaniu 

„PL” – przyp. WM]. Potem, gdy zachoro-

wałem na nogi to bywałam już rzadziej. 

Kiedyś, jeszcze ładnych parę lat przed 

powodzią zobaczyłam, że na tym miejscu 

jest nowy grób murowany. Miałam nawet 

żal, że ktoś pozwolił na tym miejscu po-

chować innego zmarłego, przecież stał  

jeszcze stary krzyż, a ja zawsze  zapalałam 

tam świeczkę, gdy tylko byłam na cmenta-

rzu. Wiem też, że kiedyś dawniej przyjeż-

dżał jakiś pan z Lublina i w pobliżu grobu 

Kleniewskiej [właściwie Walewskiej – 

przyp. WM] szukał grobu Komarewicza 

[chodzi o Tadeusza Gierczaka – przyp. 

WM]. 

Pomimo poszukiwań w Centrum 

Personalizacji Dokumentów przy MSW, 

nie udało się odnaleźć najbliższej czy na-

wet dalszej rodziny kapitana Komarewi-

cza. Być może żona i córka kapitana, jeśli 

przeżyły wojnę to najprawdopodobniej 

mogły wyjechać na Zachód, gdyż nazwi-

sko Komarewicz występuje w USA. W 

internecie jest też dostępna lista pasażerów 

statku płynącego do tego kraju w 1940 

roku, a na niej cztery osoby o nazwisku 

Komarewicz, pochodzące z terenów leżą-

cych za wschodnią granicą dzisiejszej 

Polski. 

Wracając do „tego” wydarzenia: 

kolejka na tym odcinku nie rozwijała dużej 

prędkości, a ponadto w kierunku Wilkowa 

był zakręt. Nieszczęśliwy wypadek, 

czy…? Na to pytanie nie padnie tu żadna 

konkretna odpowiedź. Nie są bowiem 

znane okoliczności tej tragicznej śmierci – 

być może bezpośrednich świadków tego 

zdarzenia nie było, gdyż w pamięci ludzi 

pamiętających tamten okres utkwiły różne 

jego okoliczności. Z trzech znanych auto-

rowi wersji, w każdej z nich jego rozmów-

cy raczej wykluczają bezpośredni udział w 

tym zdarzeniu Niemców lub własowców, 

którzy bardzo często tą kolejką kursowali 

(Niemcy nie mieli motywów, bo gdyby je 

mieli, to… przecież w takich przypadkach  

inaczej postępowali). Z jednej strony  

świadczyłoby to o świetnym zakonspiro-

waniu prowadzonych działań organizacyj-

nych przez regionalne struktury AK i wzo-

rowej patriotycznej postawie ogółu spo-

łeczności lokalnej (…nikt nie doniósł do 

Niemców...), lecz z drugiej nie pomaga 

dojść do ustalenia prawdziwych przyczyn i 

okoliczności zaistniałego zdarzenia. Bo-

wiem zbyt prostym rozwiązaniem byłoby 

obciążyć bezpośrednią winą za to, co się 

stało okupanta niemieckiego i jego sługu-

sów. Ale czy byłoby to godziwe zachowa-

nie? I czy takiego uproszczenia sprawy 

oczekiwaliby nasi Czytelnicy? To byłoby 

niedopuszczalne zafałszowywanie historii, 

a tego przecież nie godzi się czynić żad-

nemu historykowi, nawet amatorowi, ba-

daczowi historii regionalnej. Wystarczy, że 

przez prawie 50 lat inni to czynili, a zdarza 

się jeszcze i dziś, że dla jakichś bliżej 

nieokreślonych celów, czy też w ramach 

tzw. poprawności politycznej „kupczy się” 

prawdą historyczną. 
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Kopia aktu zgonu nr 123 z 1943 roku wystawionego przez ks. Józefa Mazurka 

 

 
 

Szczekarków – fragment radzieckiej mapy wojskowej z 1941 r. wykonanej na podstawie polskiej mapy z lat 1937-38. 

Miejsce śmierci kapitana Komarewicza zaznaczono krzyżem (w owalu) 
 

Dziś, po 70 latach każda próba 

wyjaśnienia tej zagadkowej śmierci, oparta 

tylko na zasłyszeniach lub domniemaniach 

nie daje jednak jednoznacznego rozwiąza-

nia. Kierując się troską o prawdę, błędem 

byłoby dziś publicznie komuś imiennie lub 

jakiejś grupie przypisywać odpowiedzial-

ność za tą śmierć. Historia nosi w sobie tę 

cechę, że nie wszystko jest do końca wyja-

śnione i być może dlatego jest tym bardziej 

jeszcze ciekawsza. I nie intencją autora 

było i jest wyjaśnienie tych zdarzeń sprzed 

70 lat, ale tylko i wyłącznie przypomnie-

nie, a raczej przywrócenie pamięci o za-

sługach głównego bohatera tego artykułu. 

Wprawdzie „niezbadane są dzieje ludz-

kie”, jednak do najważniejszych faktów z 

życia kapitana Komarewicza autorowi 

udało się dzięki przychylności wielu osób i 

instytucji dotrzeć. 

Mikołaj Komarewicz urodził się 

nad Horyniem, by po wielu latach żołnier-

skiej walki i tułaczki  spocząć nad Wisłą – 

drogę z dalekiego Wołynia na powiślańską 

ziemię przebył w czasie dwóch wojen i 

okupacji niemieckiej. 

CAŁE SWOJE DOROSŁE ŻY-

CIE POŚWIĘCIŁ POLSCE – NIE MO-

ŻEMY O NIM ZAPOMNIEĆ! 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI 
 

Władysław Mądzik   

Poniatowa/Kłodnica 
 

Składam serdeczne podziękowa-

nia tym wszystkim osobom i instytucjom, 

dzięki którym mogłem pozyskać informacje 

pomocne w opracowaniu niniejszego arty-

kułu, a zwłaszcza panom: Edwardowi 
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Stankowi z Poniatowej, Władysławowi 

Przepiórce z Kłodnicy, Mirosławowi Ko-

zakowi z Debreczyna, Tadeuszowi Stan-

kiewiczowi z Milanówka i Łukaszowi Wi-

raszce z Krakowa oraz pani Pelagii Kubiś 

z Kolonii Szczekarków. Szczególne podzię-

kowania składam panu Mariuszowi 

Chrósnemu z Ośrodka Informacji Nauko-

wej Centralnej Biblioteki Wojskowej w 

Warszawie i panu Waldemarowi Podsia-

dłemu, sekretarzowi  Wojewódzkiego Ko-

mitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-

stwa w Lublinie za wszelką  pomoc w uzy-

skaniu  kopii archiwalnych materiałów. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ppor. Agenor Jacek Walusiński, ps. „Maj”, „Kieł” 

- następca kapitana Komarewicza 
 

Urodził się 4 maja w 1914 r. w 

Astrachaniu w Rosji. Do Polski przybył 

wraz z rodzicami w 1922 r. W latach 1929-

1934 uczył się w Korpusie Kadetów  nr 2 

w Chełmnie n/Wisłą, a następnie został 

przyjęty do Szkoły Podchorążych Piechoty 

w Komorowie koło Ostrowi Mazowiec-

kiej. Po jej ukończeniu w 1936 r. w stopniu 

podporucznika został skierowany do 7 

Pułku Piechoty Legionów w Chełmie Lu-

belskim. W szeregach tej jednostki brał 

udział w kampanii wrześniowej. Jako do-

wódca plutonu walczył pod Starachowi-

cami i Iłżą, a po rozbiciu pułku przedostał 

się na Lubelszczyznę i tu wziął udział w 

bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, gdzie 

został ranny. Powrócił do Chełma, w  

którym po wycofaniu się Armii Czerwonej 

i wejściu Niemców został przez nich aresz-

towany i osadzony w więzieniu na Zamku 

w Lublinie. W połowie grudnia 1939 r. 

umieszczono go w obozie jenieckim w 

Radomiu, skąd po kilku dniach udało mu 

się uciec. Ukrywał się w leśniczówce Gar-

batka k/Radomia, prowadzonej przez jego 

ojca. Tam związał się z konspiracją, wstę-

pując do SZP, a następnie do ZWZ. Wobec 

grożącego mu aresztowania, w końcu 1940 

r. przeniósł się do Bałtowa k/Puław. Tu 

początkowo związał się z oddziałem dys-

pozycyjnym Związku Odwetu „Przepiór-

ki” Mariana Sikory, a następnie został 

mianowany komendantem rejonu Żyrzyn-

Gołąb-Baranów (używał wówczas pseudo-

nimu „Maj”). 

W drugiej połowie 1943 r. ko-

mendant obwodu Puławy, mjr Zygmunt 

Żebracki „Żeliwa” powierzył mu funkcje 

komendanta podobwodu „C” Opole Lubel-

skie po pierwszym komendancie kapitanie 

Komarewiczu. Podobwodem tym kierował 

do rozwiązania AK w styczniu 1945 r. 

Pełniąc tę funkcję wykazywał się dużą 

inicjatywą, zorganizował m.in. cztery 

szkoły podoficerskie i był współorganiza-

torem oddziału lotnego partyzanckiego 15 

Pułku Piechoty Wilków pod dowództwem 

„Argila” Antoniego Bolesława Frańczaka. 

W kilku akcjach bojowych dowodził tym 

oddziałem bezpośrednio. Kiedy w okresie 

akcji scaleniowej z BCh ludowcy chcieli 

obsadzić funkcję komendanta podobwodu 

swoim człowiekiem, zdecydowanie prze-

ciwstawił się temu inspektor puławski mjr 

Stanisław Kowalski „Konrad”, wyrażając 

o nim opinię, że „jest b. dobrym oficerem 

bojowym, organizatorem i cieszy się za-

ufaniem w terenie”.  

 

 
 

Po rozwiązaniu AK (19 stycznia 

1945 r.) pozostał nadal w konspiracji. Od 

maja 1945 r. kierował podobwodem „A” 

(Dęblin) Delegatury Sił Zbrojnych, a na-

stępnie w organizacji WiN (występował 

wtedy pod przybranymi nazwiskami Za-

wadzki i Ruszczyk – używał pseudonimu 

„Willi”). W czerwcu 1945 r. został  awan-

sowany do stopnia kapitana. Współpraco-

wał z „Orlikiem” Marianem Bernaciakiem 

– brał udział w ostatniej naradzie 24 

czerwca 1946 r. z jego udziałem w domu 

Władysława Matrasa, dyżurnego ruchu na 

stacji kolejowej w Żyrzynie. Po tym spo-

tkaniu „Orlik” zginął w walce w Piotrówku 

pod Trojanowem (zdradzony przez sołtysa 

gromady Więcków). 

Ujawnił się w marcu 1947 r. w 

Warszawie. Aresztowany w lipcu 1952 r. 

został osadzony w więzieniu przy ul. Ra-

kowieckiej w Warszawie. We wrześniu 

1953 r. został skazany na 4 lata i 8 miesię-

cy więzienia za przynależność do  organi-

zacji o nazwie „DZWON” „mającej na 

celu obalenie ustroju PRL” (UB rozszy-

frowało to jako Demokratyczny Związek 

Walki o Niepodległość). Zwolniony został 

w kwietniu 1955 r. Mieszkał i pracował w 

Warszawie. Zmarł 12 lutego 1990 r. .Jest 

pochowany w Warszawie. 

 

Opracował na podstawie: 1. Ireneusz Ca-

ban, Ludzie lubelskiego okręgu Armii Kra-

jowej 2. Zbigniew Gnat-Wieteska, Inspek-

torat puławski  ZWZ/AK – WiN 1939-1949 

i informacji przekazanych przez Tomasza 

Walusińskiego z Warszawy, syna „Kieła”  

 

Władysław Mądzik 

Poniatowa/Kłodnica

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Stanisław Stankiewicz ps. „Sośniak” 

- kwatermistrz ZWZ-AK 
 

Syn Józefa i Franciszki z Matu-

szewskich urodził się 15 listopada 1903 r. 

w Wólce Profeckiej koło Puław. Ukończył 

8-klasowe gimnazjum im. Czartoryskich w 

Puławach. Później zdał eksternistyczne 

egzaminy w szkole leśnictwa w Cieszynie i 

rozpoczął pracę w państwowej służbie 

leśnej. Od 1937 r. pracował jako leśniczy 

w leśnictwie Głodno (leśniczówka w Nie-

dźwiadzie Dużej), ówczesny pow. Puławy, 

obecnie pow. Opole Lubelskie. Żołnierz 

ZWZ i AK, kwatermistrz tych organizacji, 

ps. „Sośniak”. W leśniczówce bardzo czę-

sto odbywały się okresowe odprawy  Ko-

mendanta podobwodu „C” ze swoim szta-

bem.  

Stanisław Stankiewicz wraz z żo-

ną Barbarą z domu Dysput ratował Żydów, 
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za co oboje pośmiertnie w 1986 r. zostali 

odznaczeni medalem „Sprawiedliwy wśród 

Narodów Świata”. Pomoc ta polegała na 

wydostawaniu ludzi z opolskiego getta – 

jako leśniczy namówił Niemców, by po-

zwolili mu zatrudnić Żydów do prac le-

śnych. W udzielanie pomocy zaangażowa-

ni byli również członkowie organizacji 

ZWZ i AK. Legalnie do lasu wychodziło 

trzydzieści osób, nielegalnie o wiele wię-

cej. Po ściślejszym zamknięciu getta w 

lesie pozostało około 200 osób. Część z 

nich (około 60 osób) ukrywała się w zie-

miankach wykopanych w lesie w niedale-

kiej odległości od leśniczówki. Na wiosnę 

1943 r. Niemcy odkryli ludzi w leśnych 

ziemiankach i większość z nich zabili. 

Przeżyli tylko ci, którzy ukrywali się w 

zabudowaniach leśniczówki. 
 

 
 

Stanisław Stankiewicz z żoną Barbarą 

Zofią, fot. Kazimierz Koziarz (ojciec 

Aleksandra) 
 

Po wkroczeniu Sowietów, na sku-

tek donosów miejscowych komunistów był 

inwigilowany przez NKWD. Jak pisze 

Tadeusz Gierczak w swoich wspomnie-

niach W podobwodzie „C” Armii Krajo-

wej, peperowcy w ten sposób „odwdzię-

czyli się” „Sośniakowi” za pomoc udziela-

ną im w czasie okupacji przez Stankiewi-

cza, w tym m.in. byłemu KPP-owcowi 

Franciszkowi Mierzwie, szewcowi z Opo-

la, któremu Niemcy postrzelili nogę w 

drodze do Braciejowic (jego kompan Jan 

Lipa, cholewkarz z Opola został zastrzelo-

ny). Mierzwa zdołał ukryć się w bagnistym 

terenie, znalazł pomoc i opiekę od AK-

owców, a potem przez wiele tygodni ko-

rzystał z gościnności „Sośniaka” w jego 

leśniczówce, gdzie był leczony przez leka-

rzy z AK. 

Ratując się przed aresztowaniem, 

w sierpniu 1944 r. Stankiewicz z całą ro-

dziną wyjechał w Podlaskie. Ostatecznie 

osiadł w leśnictwie Sterdyń w Holenderni, 

pow. Sokołów Podlaski (dziś woj. mazo-

wieckie), gdzie pracował jako leśniczy. 

Należał do PSL Stanisława Mikołajczyka 

i WiN, z tej racji kontaktował się 

z oddziałem Kazimierza Kamieńskiego 

„Huzara”. 
 

 
 

Stanisław Stankiewicz, fot. z ok. 1935 r. 
 

7 sierpnia 1947 roku, wracając 

z obchodu leśnego, został napadnięty 

przez kilku ubranych po cywilnemu osob-

ników. Ratując się ucieczką, postrzelony 

w nogę, został pojmany i porwany. Jak się 

później okazało, tego swoistego areszto-

wania dokonali funkcjonariusze Warszaw-

skiego Urzędu Bezpieczeństwa  Publicz-

nego. Na nic się zdały starania rodziny o 

zwolnienie aresztowanego, poparte nawet 

stosownym oświadczeniem  trójki urato-

wanych Żydów z Lublina . Zamordowany 

został prawdopodobnie 12 sierpnia 1947 

roku (data wystawionego po latach świa-

dectwa zgonu) podczas tortur w śledztwie 

w WUBP na Pradze przy ul. Sierakow-

skiego, a następnie wyrzucony z okna 

trzeciego piętra dla upozorowania samo-

bójstwa. Rodzina jednak nie otrzymała 

ciała i nie wskazano jej też miejsca po-

chówku zamordowanego. Dopiero po 

październiku 1956 roku, dzięki świadec-

twu cywilnego pracownika UB zdołała 

ustalić prawdopodobne miejsce pochówku 

w zbiorowym grobie na tzw. Łączce 

Cmentarza Wojskowego na warszawskich 

Powązkach. Pan Tadeusz Stankiewicz, syn 

Stanisława  ma nadzieję, że ostatnio pro-

wadzone przez IPN ekshumacje w tej kwa-

terze ok. 200 ofiar reżimu komunistyczne-

go z lat 1945-56, pozwolą na zidentyfiko-

wanie obok „Łupaszki”, „Zapory” i być 

może rotmistrza Pileckiego, także szcząt-

ków ciała jego ojca.  Niedaleko tego gro-

bu, na warszawskich Powązkach znajduje 

się pomnik poświęcony ofiarom systemu 

totalitarnemu. Jedna z tablic tam umiesz-

czonych upamiętnia m.in. Stanisława 

Stankiewicza, jednego z wielu polskich 

leśniczych, którzy w tamtych dramatycz-

nych czasach nie tylko walczyli o wolną i 

niepodległą Polskę, ale także udzielali 

schronienia i pomocy wszystkim potrzebu-

jącym, bez względu na ich narodowość i 

poglądy polityczne.  

 

 

Opracował na podstawie wspomnień Ta-

deusza Stankiewicza z Milanówka, syna 

Stanisława   
Władysław Mądzik 

Poniatowa /Kłodnica 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Przywrócić pamięć o Mikołaju Komarewiczu 
 

Przygotowując się do pisania ar-

tykułu o zbrodni niemieckiej we Wrzelo-

wie („PL” nr 2(48) z kwietnia 2012 r.) 

szukałem w aktach zmarłych parafii wil-

kowskiej aktów zgonu dwóch członków 

AK: Aleksandra Wojciechowskiego i Bo-

lesława Makosia. W rocznym spisie z 1943 

r. natknąłem się na nazwisko Komarewicz. 

Ponieważ nazwisko na pewno nie było z 

naszych stron pomyślałem, że to zapewne 

jakiś wysiedlony z Zamojszczyzny (koń-

cówka nazwiska -ewicz i to imię Mikołaj, 

popularne zwłaszcza na wschodnich tere-

nach Polski), którego wojna rzuciła na 

powiślańską ziemię i tu spoczął na zawsze, 

więc nawet nie zajrzałem w akt zgonu. 

Kilka dni później podczas rozmowy o 

ruchu partyzanckim na Powiślu z Edwar-

dem Stankiem z Poniatowej (farmaceuta z 

zawodu, a z zamiłowania sekretarz Komi-

sji Rewizyjnej Zarządu Głównego Zrze-

szenia Wolność i Niezawisłość w Lublinie 

oraz członek Stowarzyszenia Społeczno-

Kombatanckiego WiN w Poniatowej) 

dowiedziałem się, że prawdopodobnie na 

trasie linii kolejowej Karczmiska-Wilków 

zginął pierwszy komendant  podobwodu 

„C” Armii Krajowej obwodu Puławy o 

nazwisku Komorowski lub Komarewicz 

(wiadomo: po latach pamięć ludzka do 
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nazwiska z reguły jest zawodna). Taką 

informację usłyszał właśnie kilkanaście lat 

temu bezpośrednio od żyjącego jeszcze 

wtedy Tadeusza Gierczaka, członka AK 

działającego na Powiślu. Nagle uprzytom-

niłem sobie, że przecież z podobnie 

brzmiącym nazwiskiem zetknąłem się w 

indeksie zmarłych w parafii wilkowskiej. 

Po sprawdzeniu aktu zgonu okazało się, że 

tym zmarłym w Cegielni Szczekarkow-

skiej w dniu 29 listopada 1943 r. o godz. 7-

ej wieczorem jest Mikołaj Komarewicz, lat 

45, wagowy, zamieszkały w Cegielni. 

Świadkami zgłaszającymi fakt śmierci byli 

Wacław Bohdanowicz, ceramik lat 61 ze 

Szczekarkowa i Józef Parzych, nauczyciel, 

lat 36 z Wilkowa. W akcie zgonu oczywi-

ście nie było żadnej mowy o stopniu woj-

skowym zmarłego. 

 Komarewicz to bardzo rzadkie 

nazwisko w Polsce. Sprawdzam występo-

wanie tego nazwiska w elektronicznym 

wydaniu opracowania prof. Kazimierza 

Rymuta (dane wg bazy PESEL z 2002 r.): 

30 osób, w tym 13 mężczyzn. W woje-

wództwie lubelskim nazwisko takie nie 

występuje w ogóle. Natomiast mężczyzn 

noszących nazwisko Komorowski w Pol-

sce było 6377, a w samym tylko powiecie 

opolskim 53. Ponadto Tadeusz Gnat-

Wieteska w książce Inspektorat Puławski 

ZWZ/AK – WiN 1939-1949 podaje, że 

Komendantem podobwodu „C” był po-

czątkowo kpt. Mikołaj Komorowski ps. 

„Ogniwo”, a po jego śmierci, od sierpnia 

1942 r. ppor. Agenor Walusiński ps. 

„Kieł”. Zacząłem mieć poważne  wątpli-

wości, czy ten Komorowski to ten sam 

Komarewicz. Przecież Komorowski to 

nazwisko znane mi z okolic Poniatowej, a 

pobliskie Kraczewice to był silny ośrodek 

AK w czasie okupacji, sądziłem więc, że 

ten dowódca mógł pochodzić z tamtych 

stron. 

Ale największe wątpliwości 

wzbudzała ta najważniejsza rozbieżność w 

datach śmierci: w akcie zgonu listopad 

1943, a w książce sierpień 1942 r. Czy tak 

wnikliwy badacz okresu okupacyjnego, 

autor wielu pozycji dokumentalnych, pro-

fesor Akademii Obrony Narodowej, po-

pełniłby aż dwa duże błędy jednocześnie, 

w nazwisku i w dacie? Wydawało mi się to 

niemożliwe i początkowo pomyślałem, że 

aktu zgonu tego Komorowskiego należy 

szukać raczej w sąsiedniej parafii, w 

Karczmiskach, a może nawet w Kraczewi-

cach. Przecież to są dwa ważne fakty po-

dawane przez „zawodowca” z doświad-

czeniem, a ja przecież amator, nowicjusz. 

Gdy po kilku dniach udało mi się zdobyć 

książkę Ireneusza Cabana Ludzie lubel-

skiego okręgu Armii Krajowej liczyłem na 

ostateczne rozstrzygnięcie tych rozbieżno-

ści i rozwianie moich wątpliwości. Nieste-

ty, Ireneusz Caban jako autor kilkunastu 

znaczących opracowań dotyczących dzie-

jów Armii Krajowej na Lubelszczyźnie i 

najlepszy znawca tego tematu, w swoim 

opracowaniu z 1995 r. podał, że pierw-

szym komendantem podobwodu „C” od 

1941/42 do 1942 był ppor. rez. Franciszek 

Walasek, ps. „Zawiślak”, zaś od 1942 r. do 

drugiej połowy 1943 r. komendantem był 

kpt. rez. Komorowski, ps. „Ogniwo”, 

„Róg”. Tu autor zaprzecza swemu  wcze-

śniejszemu stwierdzeniu ze wstępu do 

książki, że w obwodach Janów i Puławy od 

przełomu 1942/1943 istniały dodatkowe 

szczeble dowodzenia w postaci podobwo-

dów, co potwierdza, że „Zawiślak” nie 

mógł być pierwszym komendantem po-

dobwodu, gdyż w tym okresie taka struktu-

ra jeszcze nie istniała (podziału obwodu na 

podobwody dokonał w lipcu 1942 r. nowy 

komendant obwodu Puławy por. Zygmunt 

Żebracki „Żeliwa”). I tak zamiast spo-

dziewanego wyjaśnienia, przybyło jeszcze 

więcej rozbieżności. Potwierdzenie, że 

Mikołaj Komarewicz to jednak  właśnie 

ten kapitan Armii Krajowej uzyskałem 

niespodziewanie w Kłodnicy, od pana 

Władysława Przepiórki (rocznik 1920), 

który w czasie okupacji wielokrotnie się z 

Nim spotykał, m.in. w czasie pracy w 

składzie buraków (stąd też ten wagowy w 

akcie zgonu). Kilkanaście dni później 

ponownie utwierdziłem się co do  prawi-

dłowości nazwiska Komarewicz, czytając 

wspomnienia wymienionego już wcześniej 

Tadeusza Gierczaka, zatytułowane W po-

dobwodzie „C” Armii Krajowej. O dacie, 

miejscu i okolicznościach śmierci kapitana 

Mikołaja Komarewicza poza stwierdze-

niem, że zginął pod kołami kolejki, autor 

jednak więcej nic nie wspomina. 

I tak narodziła się myśl, aby po-

przez napisanie artykułu do „Powiśla Lu-

belskiego” przywrócić pamięć o Mikołaju 

Komarewiczu. Zapewne poprzez przyna-

leżność do ZWZ i AK został zapomniany 

w okresie PRL-u, ale postanowiłem nie 

dopuścić do tego, żeby został ponownie 

zapomniany dzisiaj, tym razem już w innej 

Polsce i w innej rzeczywistości, zwłaszcza 

że świadków wydarzeń z tamtego okupa-

cyjnego okresu jest coraz mniej. Na po-

czątku zbierania podstawowych informacji 

nawet  nie zdawałem sobie  sprawy z tego, 

jak pasjonującym stanie się to postanowie-

nie i to odkrywanie kolejnych kart z boga-

tej drogi żołnierskiej i prywatnego życia. 

W przeddzień przed patriotycz-

nymi uroczystościami upamiętniającymi 

postać kapitana Mikołaja Komarewicza, 

które są  jednocześnie uwieńczeniem tego 

mojego postanowienia, nie sposób oprzeć 

się jednej refleksji: czy gdybym przypad-

kowo nie usłyszał od Edwarda Stanka o 

kapitanie, to czy kiedykolwiek Czytelnicy 

„Powiśla Lubelskiego” przeczytaliby o 

Jego żołnierskim losie? Czy pamięć o Nim 

zaginęłaby tak samo, jak zniknął z po-

wierzchni ziemi Jego grób? 

Kapitan Komarewicz pochodził z 

dalekich stron Wołynia i w naszym regio-

nie nie posiadał najbliższej, ani dalszej 

rodziny, stąd też nie było komu zadbać o 

Jego grób. Nie jest to usprawiedliwienie, 

ale jedynie wytłumaczenie faktu, że po 

grobie nie ma już śladu. W prawdopodob-

nym miejscu pochówku znajdują się groby 

murowane innych zmarłych.  

Mam nadzieję, że inicjatywa Re-

gionalnego Towarzystwa Powiślan w Wil-

kowie o wykonaniu symbolicznego grobu i 

pamiątkowej tablicy poświęconej kapita-

nowi Mikołajowi Komarewiczowi zostanie 

przychylnie przyjęta przez naszą społecz-

ność lokalną i od tej pory „mój” kapitan na 

trwale zapiszę się w Naszej pamięci. 

 

Władysław Mądzik 

Poniatowa/Kłodnica 
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