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Artur Piekarz

Służba w armii II RP

Stanisław Łukasik urodził się 2 sierpnia 1918 r. w Lublinie. Był synem Felik-
sa – robotnika kolejowego i Heleny z domu Blicharz. Miał trójkę rodzeństwa: 
braci Mariana i Adama oraz siostrę Helenę. Przyszły partyzant dorastał w pod-
lubelskim Motyczu. Był wychowywany w patriotycznej atmosferze, w  duchu 
umiłowania Ojczyzny i kultu, jakim otaczano osobę marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Według rodzinnych przekazów od najmłodszych lat wykazywał zamiło-
wanie do „wojaczki”. Podobno mając kilka lat wystrugał sobie szablę, która stała 
się ulubionym przedmiotem dziecięcych zabaw.

Po ukończeniu szkoły powszechnej w roku 1933 wstąpił do Szkoły Podofi-
cerów Piechoty dla Małoletnich (SPPdM) nr 1 w Koninie. Zadaniem tej pla-
cówki było przygotowanie kandydatów na podoficerów zawodowych. Adepci 
musieli mieć ukończone 5 klas szkoły powszechnej, wykazywać się dobrym 
zdrowiem i kondycją fizyczną. Nauka trwała trzy lata, a poszczególne roczniki 
były podzielone na kompanie. Przeszło połowę czasu przeznaczano na szko-
lenie specjalistyczne, 25 procent na szkolenie ogólnowojskowe, a 20 procent 
na dokształcanie w zakresie pełnej szkoły podstawowej. Duży nacisk kładzio-
no na dyscyplinę, praktykę i doświadczenie. Istotną rolę odgrywały obchody 
ważnych rocznic oraz świąt państwowych. Każdy rok szkolny kończył 6-tygo-
dniowy obóz letni stanowiący dla uczniów praktyczny sprawdzian wiadomo-
ści i umiejętności jakie wynieśli ze szkoły. Jej ukończenie było równoznaczne 
z ukończeniem pułkowej szkoły podoficerskiej i dawało podstawę do awansu 
na kaprala. Absolwenci konińskiej placówki stanowili znacząca i wyróżniająca 
się część korpusu podoficerskiego – „szkieletu” armii. Odgrywali istotną rolę 
w wychowaniu i szkoleniu młodych żołnierzy w swoich jednostkach, przeka-
zując im wiedzę wojskową i tajniki żołnierskiego rzemiosła.

Łukasik ukończył szkołę w 1936 r. z wynikiem dobrym. Jako absolwent 
SPPdM miał obowiązek zgłosić się w wojsku w charakterze ochotnika, aby 
następnie odbyć czynną służbę wojskową, która trwała 18 miesięcy. Otrzymał 
przydział do 23. pułku piechoty (pp) im. płk Leopolda Lisa-Kuli we Włodzimie-
rzu Wołyńskim. Przez kilka miesięcy pełnił funkcję instruktora. W tym czasie 
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awansował na starszego strzelca, a następnie – kaprala. Po ukończeniu służby 
czynnej kontynuował służbę w pułku jako kapral nadterminowy. Miała ona cha-
rakter kontraktowy i była kolejnym etapem przed podjęciem służby zawodowej. 
Jako przyszły kandydat na podoficera zawodowego Łukasik musiał odbyć co 
najmniej roczną służbę nadterminową jako kapral i cieszyć się bardzo dobrą 
opinią przełożonych. Szkolenie wiązało się z koniecznością ukończenia kolej-
nego 6-miesięcznego kursu w szkole dla podoficerów zawodowych oraz kursu 
specjalistycznego (mógł trwać do 12 miesięcy). Z chwilą ich zaliczenia Łukasik 
został awansowany do stopnia plutonowego służby stałej. Później tak charak-
teryzował ten okres: „W trzyletniej twardej szkole wojskowej od najmłodszych 
lat ukochałem wszystko to co polskie, szlachetne i prawe. Po ukończeniu szkoły 
[…] dostałem przydział do 23. pp, gdzie jako wzorowy podoficer, wychowanek 
szkoły dla małoletnich starałem się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki”.

Pułk Łukasika wchodził w skład 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty (DP).  
Ta z kolei podlegała Dowództwu Okręgu Korpusu nr II w Lublinie. W okresie 
poprzedzającym wybuch wojny dywizją dowodził gen. bryg. Juliusz Drapella, zaś 
23. pp – ppłk Jerzy Wroczyński. Mobilizacja alarmowa 27. DP została przepro-
wadzona od 14 do 16 sierpnia 1939 r. Zgodnie z planem mobilizacyjnym miała 
stanowić wraz z 13. DP Korpus Interwencyjny. W dn. 17–18 sierpnia siły dywizji 
zostały przerzucone transportem kolejowym do rejonu Bydgoszcz-Inowrocław. 
Stamtąd w dn. 24–27 sierpnia relokowano je na płd.-zach. od Starogardu Gdań-
skiego. 30 sierpnia Korpus Interwencyjny został rozwiązany, a  dywizję podpo-
rządkowano Armii „Pomorze” gen. Władysława Bortnowskiego. 

1 września 1939 r. 27. DP otrzymała rozkaz marszu w rejon Torunia. Już 
następnego dnia jej poszczególne pododdziały musiały przebijać się przez linie 
niemieckie. 23. pp przedarł się wraz z 24. pp pod Tuszynami. Mimo to 3 wrze-
śnia dywizja została odcięta od reszty Armii „Pomorze”. W czasie ciężkich walk 
pod Terespolem Pomorskim i Świeciem od sił głównych 27. DP odłączył 50. pp, 
który został następnie rozbity. Podobny los spotkał część 24. pp i 27. pułku arty-
lerii lekkiej. Pozostała część dywizji, w tym pułk Łukasika, przedarła się w rejon 
Kanału Bydgoskiego, skąd następnie przemieściła się w rejon na południe od 
Torunia. Od 6 września trwała reorganizacja 27. DP. Weszła ona w skład Grupy 
Operacyjnej gen. J. Drapelli, której zadaniem była osłona odwrotu sił głównych 
Armii „Pomorze” w kierunku Sochaczewa i Warszawy. 9 września dywizja zor-
ganizowała obronę przejściową od Włocławka do Brześcia Kujawskiego. Przez 
trzy dni jej pododdziały prowadziły walki obronne nad rzeką Zgłowiączką. 
W kolejnych dniach dywizja odpierała ataki nieprzyjaciela w rejonie Dobrzy-
nia i Baruchowa (12 września) oraz Gostynina (13 września). Od 14 września 
27. DP razem z 15. DP prowadziła przeciwnatarcia na niemiecki przyczółek 
pod Płockiem, jednak bez większych rezultatów. 16 września dywizja otrzymała 
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rozkaz marszu na Gąbin. Zaatakowana przez nieprzyjaciela musiała przejść do 
przeciwnatarcia w rejonie Uderz-Stare Budy. 17 września wskutek silnego ataku 
lotnictwa niemieckiego pod Iłowem 27. DP została rozbita. Luźne grupy prze-
bijały się na Modlin i Warszawę, prowadząc sporadyczne walki. 

Łukasik przeszedł niemal cały szlak bojowy dywizji. Walczył od Chojnic 
aż do ujścia Bzury. Został odznaczony Krzyżem Walecznych osobiście przez 
płk. Zygmunta Bohusza-Szyszko – dowódcę 16. Pomorskiej DP. Udało mu się 
uniknąć niewoli. Maszerując nocami 7 października dotarł do rodzinnego domu 
wraz z rannym płk. Bohuszem-Szyszko i dwoma innymi oficerami. Początkowo 
nosił się z zamiarem przedostania się do Francji, lecz po namowie pułkownika 
zdecydował się pozostać w kraju.

W konspiracji 

Zaledwie miesiąc po powrocie z frontu, 11 listopada 1939 r., Łukasik wstąpił 
do konspiracyjnej organizacji Związek Czynu Zbrojnego (ZCZ). Przyjął wów-
czas pseudonim „Ryś”, którym posługiwał się do końca swej działalności w pod-
ziemiu. Początkowo pełnił funkcję łącznika przy Komendzie Okręgu. W poło-
wie 1940 r. zorganizował placówkę ZCZ na terenie gminy Konopnica i został 
jej pierwszym dowódcą. Pod koniec 1941 r. ZCZ scalił się z Polską Organizacją 
Zbrojną (POZ). W styczniu 1942 r. Łukasik został mianowany komendantem 
Rejonu I POZ w powiecie lubelskim (gminy: Jastków, Konopnica i Wojcie-
chów). W tym początkowym okresie jednym z ważniejszych zadań, oprócz 
organizowania terenu, była działalność informacyjno-propagandowa. Kolportaż 
prasy podziemnej miał podtrzymywać nastroje w społeczeństwie i dawać odpór 
niemieckiej propagandzie. Tajne gazetki dostarczały informacji o rzeczywistej 
sytuacji na frontach Europy i świata, ukazywały społeczeństwu wysiłek zbrojny 
i organizacyjny narodu polskiego w latach wojny, dokumentowały zbrodnie nie-
mieckiego okupanta, stały się także przekaźnikiem Rządu RP na uchodźstwie 
oraz skupionych wokół niego partii politycznych.

W 1943 r. POZ scaliła się z Armią Krajową. W ramach tej organizacji 
funkcję komendanta Rejonu I Obwodu Lublin-powiat pełnił Aleksander Sar-
kisow „Czarnota”. Łukasik objął funkcję szefa i podoficera wyszkolenia rejonu 
oraz dowódcy bojówki rejonowej (Oddziału Dywersji Bojowej). Z polecenia 
komendanta obwodu, kpt. Jana Rolińskiego „Andrzeja”, zorganizował jesienią 
1943 r. Szkołę Podchorążych I Rejonu w Motyczu. Kształciło się w niej około 
20 osób, w większości z Motycza, Konopnicy i Lublina. Jej komendantem 
został por. Łabędź „Piła”, wykładowcami byli m.in. ppor. sł. st. Adolf Kijowski 
„Antek”, ppor. rez. Głowacki oraz ppor. rez. Adam Łukasik „Dziedziała” (brat 
„Rysia” – d-ca placówki w Motyczu). Rolę instruktorów pełnili: sierż. zaw. 
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Wacław Filiks „Choina”, Henryk Hinc z BCh oraz Stanisław Łukasik „Ryś” 
(zajmował się szkoleniem sekcji bojowej). 

Kluczowym zagadnieniem było gromadzenie broni na potrzeby organizacji. 
Uzbrojenie, podobnie jak umundurowanie i oporządzenie, pochodziło przeważ-
nie z dwóch źródeł. Pierwszym były egzemplarze odkryte na pobojowiskach 
oraz zmagazynowane przez rozbrajających się żołnierzy w 1939 r., drugim – 
zdobycze uzyskane w czasie akcji (rozbrajanie pojedynczych Niemców). Grupa 
„Rysia” we współpracy z placówką w Motyczu przeprowadziła kilka tego typu 
akcji. Były one często pierwszym sprawdzianem bojowym podległych mu żoł-
nierzy. Przeprowadzano również akcje dochodowe w majątkach zarządzanych 
przez Niemców, tzw. Liegenschaftach, oraz placówkach administracji okupa-
cyjnej. Ponadto występowano czynnie przeciwko członkom grup rabunko-
wych, które terroryzowały mieszkańców wsi i nierzadko podszywały się pod 
AK. Prowadzono również akcje niszczenia ewidencji ludności w urzędach gmin 
oraz ukrywano księgi parafialne (paraliżowało to ściąganie kontyngentów oraz 
hamowało organizację wywózek na roboty przymusowe do III Rzeszy). 

Dowódca oddziału partyzanckiego 

W grudniu 1943 r. w wyniku przeprowadzonych aresztowań w ręce lubel-
skiej Gestapo wpadł słuchacz szkoły podchorążych Jan Cinalski, jego brat 
ppor. Józef Cinalski oraz Czesław Nowak z Konopnicy. Wobec możliwości 
dekonspiracji wszyscy podchorążowie otrzymali polecenie zmiany miejsca 
zamieszkania. W tym samym czasie „Ryś” w samoobronie zastrzelił na stacji 
w Motyczu niemieckiego żandarma. Wydarzenia te przyspieszyły, planowane 
wcześniej, zorganizowanie oddziału lotnego. Początkowo liczył on 19 ludzi. 
Funkcję dowódcy pełnił sierż. Stanisław Łukasik „Ryś”, stanowisko zastępcy 
objął kpr. pchor. Eugeniusz Kwieciński „Jankowski”, szefem oddziału został 
sierż. Wacław Filiks „Choina”. Od lutego 1944 r. funkcję oficera szkoleniowego 
pełnił ppor. Jan Wiśniewski „Mucha”. 

Grupa podlegała początkowo komendzie Rejonu I, później komendzie obwo-
du, a od kwietnia 1944 r. jako V pluton zgrupowania Oddziałów Partyzanckich  
8. pp Leg. (V plut. OP 8) – dowódcy tego zgrupowania kpt. Konradowi 
Szmedingowi „Młotowi”. Pierwotnie operował na terenie Rejonu I  Obwo-
du AK Lublin-powiat (gminy: Konopnica, Wojciechów, Bełżyce, Jastków). 
W maju został skierowany na południowy-wschód od Lublina, na teren Rejo-
nu II (Milejów-Biskupice-Brzeziny) i Rejonu III (Piaski-Mełgiew), gdzie do 
tej pory nie operowały jednostki partyzanckie AK. Stan oddziału stopniowo 
wzrastał: w lutym 1944 r. liczył 40 żołnierzy, w maju 1944 r. – 80, by w lipcu 
osiągnąć 126 ludzi.
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Pierwotnie grupa była podzielona na dwie drużyny, którymi dowodzili kpr. 
pchor. Jan Jaworski „Szpagat” i kpr. pchor. Czesław Pawełczak „Cziko”. W mar-
cu utworzono trzecią (d-ca plut. Czesław Sawicki „Środa”, a następnie sierż. 
Mieczysław Sidorski „Miś”), zaś w maju czwartą (d-ca kpr. pchor. Stanisław 
Bałuka „Hak”). 

Do chwili wkroczenia Armii Czerwonej na Lubelszczyznę oddział prze-
prowadził co najmniej 15 różnego rodzaju akcji zbrojnych. Do najważniejszych 
z nich należy zaliczyć: odbicie w rejonie Wojcieszyna (droga Lublin–Bełżyce) 
ok. 20 aresztowanych rolników przewożonych do obozu koncentracyjnego na 
Majdanku (28 lutego 1944 r.), rozbicie wspólnie z grupą BCh Jana Flisiaka 
„Chłopickiego” punktów oparcia Wehrmachtu we Wrzelowie i w Zagłobie 
(24  kwietnia 1944). Oddział uczestniczył również w zabezpieczeniu opera-
cji „Most I” (marzec–kwiecień 1944), a także ochraniał radiostację Komendy 
Okręgu (kwiecień 1944).

Grupa Łukasika cieszyła się bardzo dobrą opinią wśród lokalnej społecz-
ności. Wynikało to w dużej mierze z umiejętności jej dowódcy układania sobie 
stosunków z ludnością wiejską i udzielaniem jej pomocy materialnej. Oficer 
wywiadu i kontrwywiadu Obwodu AK Lublin-powiat podawał, że: „Zdyscy-
plinowane, karne, a przy tym dobrze uzbrojone i umundurowane oraz wzorowo 
prowadzone oddziały lotne «Rysia» przez swe zachowanie bez zarzutu stały się 
wzorem dobrego wojska partyzanckiego, a przede wszystkim przeciwstawie-
niem do rabujących wiecznie band […], które w ostatnim czasie mocno pode-
rwały opinię partyzantek krajowych na terenie rej[onów] II i III. Ludność tę 
różnicę wyczuła i dała temu wyraz w chętnym, samorzutnym współdziałaniu 
z oddziałem «Rysia», zawiadamiając go o każdym kroku n[ie]p[rzyjacie]la i gro-
żącym im niebezpieczeństwie. Ludność jest zadowolona i czuje się bezpiecznie”. 
Łukasik był także powszechnie lubiany przez swoich podkomendnych. Gdy 
w marcu 1944 podjęto próbę zmiany na stanowisku dowódcy i obsadzenia w tej 
roli oficera sł. st. ppor. Adolfa Kijowskiego „Antka”, spotkało się to z bojkotem 
żołnierzy. W tej sytuacji nowy komendant ograniczył swoją funkcję do opie-
ki nad oddziałem i reprezentowania go wobec Komendy Obwodu, a później 
dowódcy OP 8. Po dwóch miesiącach odwołano go z zajmowanego stanowiska. 

W momencie rozpoczęcia akcji „Burza” oddział znajdował się w rejonie 
Krzczonów-Wierciszów. Zgodnie z rozkazem podjął marsz w kierunku miej-
scowości Polanówka koło Zemborzyc, gdzie koncentrowały się oddziały zgru-
powania OP 8. W ramach planu Odtwarzania Sił Zbrojnych w kraju V pluton 
OP 8 „Rysia” miał wejść w skład I batalionu 8 pułku piechoty Legionów, dowo-
dzonego przez kpt. Konrada Szmedinga „Młota”. W czasie przemarszu w rejo-
nie Wierciszowa oddział ostrzelał kolumnę wycofujących się Niemców, zadając 
im nieznane straty w ludziach. Do pierwszego spotkania z jednostkami Armii 
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Czerwonej doszło 24 lipca 1944 r. w Bychawce. Wspólnie z nimi oddział dotarł 
na miejsce koncentracji zgrupowania. Pierwszy dzień upłynął w przyjacielskiej 
atmosferze. Dowódca sowiecki wspólnie z kpt. Młotem” objeżdżali bryczką 
oddziały, wobec partyzantów zachowywano się bez zastrzeżeń. Sytuacja uległa 
diametralnej zmianie następnego dnia. W godzinach rannych 25 lipca skoncen-
trowane plutony OP 8 zostały otoczone przez jednostki sowieckie. Zorganizo-
wano wiec prowadzony najprawdopodobniej przez oficerów Smierszu (kontrwy-
wiadu) 1. Frontu Białoruskiego, na którym w formie ultymatywnej zażądano od 
żołnierzy złożenia broni i wstąpienia do armii Berlinga. Wobec braku odzewu 
całe zgrupowanie zostało rozbrojone i pod eskortą popędzone w kierunku Cheł-
ma. Z około 500-osobowej grupy do celu dotarło około 60 ludzi, reszta zbiegła 
po drodze. Zatrzymania uniknęli wszyscy żołnierze „Rysia” włącznie z dowódcą.

Latem 1944 r. Łukasik został przedstawiony do awansu na stopień pod-
porucznika czasu wojny (został on zatwierdzony pod koniec roku). Za swoją 
działalność w okresie niemieckiej okupacji został odznaczony krzyżem Virtuti 
Militari V kl. oraz Krzyżem Walecznych.

Druga konspiracja. Akcja na Izbę Skarbową w Lublinie

Łukasik powrócił do rodzinnego domu, jednak niedługo cieszył się swobo-
dą. Już 25 sierpnia 1944 r. został aresztowany w Motyczu przez NKWD za 
przynależność do AK. Wraz z nim zostali zatrzymani: jego zastępca Eugeniusz 
Kwieciński „Jankowski” oraz dowódca drużyny Czesław Pawełczak „Cziko”. 
Cała trójka została osadzona w siedzibie NKWD przy ul. Chopina 18. Łuka-
sikowi sprzyjało szczęście – kilka godzin po zatrzymaniu udało mu się zbiec 
z  aresztu (według relacji, miał wykorzystać nieuwagę strażników i wyskoczyć 
z drugiego piętra na ulicę; odniósł przy tym tylko niegroźne obrażenia). To był 
dopiero początek komunistycznej fali represji. Trzy dni po zatrzymaniu wspo-
mnianej trójki aresztowano w Lublinie szefa oddziału Wacława Filiksa „Cho-
inę”. Do jesieni w komunistycznych więzieniach i aresztach znalazło się kilku-
nastu członków oddziału. Część żołnierzy, aby uniknąć aresztowania, wstąpiła 
do „ludowego” Wojska Polskiego. Na przełomie 1944 i 1945 r. Sowieci wywieźli 
do łagrów: Eugeniusza Kwiecińskiego „Jankowskiego”, Wacława Filiksa „Cho-
inę”, Edmunda Tudruja „Ażurowskiego”, Zygmunta Ziółka „Szlaka”, Eugeniu-
sza Przybylskiego „Achillesa”, Jerzego Łozowskiego „Tygrysa”, Jana Sztorca. 
Tragiczny bilans pierwszych miesięcy „wyzwolenia” uzupełniają dwa wyroki 
śmierci orzeczone wobec członków oddziału przez Wojskowy Sąd Garnizonu 
Lubelskiego. 20 listopada 1944 r. w więzieniu na Zamku w Lublinie stracony 
został Zygmunt Paszkowski „Grzechotnik”, zaś 1 grudnia – Stanisław Jankow-
ski „Staja”.
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19 stycznia 1945 r., wobec błyskawicznych postępów ofensywy wojsk 
sowieckich, komendant główny AK gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” 
wydał rozkaz rozwiązujący AK i zwolnił żołnierzy z przysięgi. Jednocze-
śnie wydał tajny rozkaz skierowany do komendantów obszarów, okręgów 
i podokręgów: „W zmienionych warunkach nowej okupacji działalność naszą 
nastawić musimy na odbudowę niepodległości i ochronę ludności przed zagła-
dą. […] AK zostaje rozwiązana. Dowódcy nie ujawniają się. [...] Zachować 
małe dobrze zakonspirowane sztaby i  całą sieć radio. Utrzymać łączność ze 
mną i  działajcie w  porozumieniu z  aparatem Delegata Rządu”. Rozkazy te 
zamykały formalnie działalność AK, jednocześnie otwierając drogę do powo-
łania nowej organizacji, opartej na sieci dowództw i łączności. Większość 
dowódców z terenów, które przez pół roku zdążyły poznać smak sowieckiego 
„wyzwolenia”, zinterpretowała rozkazy „Niedźwiadka” jako wezwanie do kon-
tynuowania zbrojnego oporu. Nie inaczej było na Lubelszczyźnie. W lutym 
1945 r. rozkaz o rozwiązaniu AK wydał komendant okręgu, ppłk Franciszek 
Żak „Ignacy”. Poinformował w nim żołnierzy, że dotychczasowa organizacja 
przestała istnieć. W kolejnych punktach rozkazu usuwał z jej szeregów ofice-
rów i żołnierzy, którzy dopuścili się zdrady (tj. poszli na współpracę z Rzą-
dem Lubelskim), nakazywał usprawnić pracę Biura Informacji i Propagandy 
oraz sporządzać listy konfidentów, członków PPR, MO, UB. Zobowiązywał 
członków organizacji do przestrzegania zasad konspiracji. W podobnym tonie 
brzmiały rozkazy wydawane przez inspektorów rejonowych.

Od chwili ucieczki z aresztu NKWD Łukasik ukrywał się. W marcu 1945 r. 
nawiązał kontakt z ppor. Bolesławem Kapicą „Szczepanem”, „Walickim”, byłym 
zastępcą komendanta Obwodu AK Lublin-powiat, który na powrót zwerbował 
go do pracy konspiracyjnej. „Ryś” przystąpił do odtwarzania oddziału party-
zanckiego. Zasilali go głównie dawni podkomendni ukrywający się przed aresz-
towaniem. Pierwsza akcja grupy miała miejsce 20 marca, kiedy 10 ludzi pod 
dowództwem „Rysia” dokonało rekwizycji w majątku państwowym w Palikijach. 

Niedługo potem „Ryś” otrzymał polecenie wykonania uderzenia na Izbę 
Skarbową w Lublinie. Zdobyte pieniądze miały zasilić fundusz organizacji. Nie 
było to łatwe zadanie. Budynek mieścił się w centrum Lublina, przy ul. Kra-
kowskie Przedmieście, w bezpośrednim sąsiedztwie placówek NKWD oraz 
WUBP i PUBP. W ramach przygotowań do akcji nawiązano kontakt z człon-
kami oddziału służącymi w II Komisariacie MO w Lublinie oraz z grupą miej-
ską Józefa Wojtunia „Józefa”, której członkowie mieli stanowić ubezpieczenie. 
Zebrania konspiratorów odbywały się w domu Dariusza Malinowskiego „Trape-
za” przy ul. Lubartowskiej. Uzbrojenie miała stanowić głównie broń krótka oraz 
jeden automat MP-i. Na czas akcji wybrano sobotę, 7 kwietnia 1945 r., godz. 
12.00. Wzięło w niej udział 14 ludzi, w tym ppor. „Walicki”. Po wejściu do wnę-
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trza budynku partyzanci sterroryzowali wszystkich obecnych w pomieszczeniu 
kasowym. W tym czasie Eugeniusz Wójtowicz „Mściciel” oraz Ryszard Krawiec 
„Czarny” zniszczyli centralę telefoniczną. Nie wiedzieli wówczas o istnieniu 
odrębnego połączenia z miastem (poza centralą), co przyniosło dramatyczne 
skutki. Kilku podkomendnych „Rysia” zajęło stanowiska na ubezpieczeniu: na 
schodach, przy drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Od ulicy teren akcji 
ubezpieczała grupa „Józefa”. Po przerwaniu łączności, Stanisław Łukasik „Ryś”, 
Dariusz Malinowski „Trapez” oraz Zenon Klej „Duch” wkroczyli na salę opera-
cji finansowych. Wezwali kierownika kasy i zażądali wydania kluczy od skarbca, 
skąd zabrali 230 tys. zł. U kasjerów zarekwirowano ok. 988 tys. Zdobyte pienią-
dze zapakowano w dwie walizki. Jedną z nich Zenon Klej przewiózł dorożką do 
mieszkania Tadeusza Kwiecińskiego (brata „Jankowskiego”) przy ul. Żytniej 11. 
Kolejną dostarczył Stanisław Sagan „Jurand”. Kwieciński przewiózł je następnie 
do Stasina i ukrył na terenie swojego gospodarstwa. Izba określiła swoje straty 
na 1 179 973 zł. 

W momencie gdy pozostali żołnierze „Rysia” przebywali jeszcze w bu dynku, 
do gmachu izby wkroczyła – zaalarmowana telefonicznie – grupa pięciu funk-
cjonariuszy WUBP w Lublinie pod dowództwem por. Antoniego Kulbanow-
skiego, kierownika Sekcji 1 WUBP. Łukasik podszedł do oficera i próbował 
mu zabrać broń. Wywiązała się szamotania, w trakcie której Kulbanowski zranił 
„Rysia”. W odpowiedzi posypały się strzały z obu stron. Partyzanci zastrzelili 
oficera UB, zranili dwóch kolejnych, a pozostałych rozbroili. W międzyczasie 
na miejsce akcji zaczęły przybywać kolejne grupy funkcjonariuszy UB i NKWD 
z placówek przy ul. Krótkiej i ostrzeliwać wycofujących się partyzantów. Nie-
stety, swego zadania nie spełniła grupa osłony „Józefa”, która w większości roz-
pierzchła się na odgłos strzałów. W czasie wymiany ognia zginęli Zenon Paro-
lewski oraz Kazimierz Sagan „Maks”. W bezpośrednim pościgu ujęto ranionych 
Ryszarda Krawca „Czarnego”, Adama Juraka „Kalego”, Jana Pietrzaka „Śmiałe-
go” oraz Eugeniusza Wójtowicza „Mściciela”.

Łukasik otrzymał postrzał w prawą nogę. Mimo to udało mu się zabrać 
w teczce ok. 200 tys. zł. Z miejsca akcji ewakuowali go Zygmunt Chiszczyń-
ski „Bimber” (z grupy „Józefa”) oraz Józef Zalewski. „Walicki” polecił im, by 
zaprowadzili go do jego mieszkania przy ul. Czechowskiej. Tam do rannego 
sprowadzono lekarza i założono mu opatrunek. Następnie przewieziono go 
do domu ciotki „Rysia” przy ul. Biłgorajskiej 4. Stamtąd, jeszcze tego same-
go dnia, został wywieziony poza Lublin. Udało mu się uniknąć aresztowania 
dzięki ofiarnej pomocy przechowujących go gospodarzy (ukrywał się na tere-
nie gminy Konopnica).

Sprawę napadu na Izbę Skarbową WUBP w Lublinie potraktowało nie-
zwykle prestiżowo. W ciągu kilkunastu dni zatrzymano 43 osoby powiązane 
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bezpośrednio z akcją lub z oddziałem „Rysia” (w tym członków jego rodziny: 
ojca Feliksa, siostrę Irenę Jurkowską oraz jej męża Aleksandra Jurkowskiego 
„Igiełkę”). Odnaleziono również magazyn broni i pieniądze ukryte w gospodar-
stwie Tadeusza Kwiecińskiego. Wobec aresztowanych zastosowano wyjątkowo 
brutalne metody śledcze. Dwóch z nich nie doczekało procesu. Józef Korczak 
„Brodacz” został zastrzelony w czasie przesłuchania, zaś ranny w czasie akcji 
Jan Pietrzak „Śmiały” został pobity ze skutkiem śmiertelnym. Pozostałych 
41 zatrzymanych stanęło przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Lublinie. 
Proces trwał od 16 do 23 czerwca, zaś 30 czerwca 1945 r. ogłoszono wyro-
ki. Na karę śmierci zostali skazani: Leonard Bielawski „Ryś”, Zdzisław Bocian 
„Grom”, Zygmunt Chiszczyński „Bimber”, Adam Jurak „Kali”, Aleksander 
Jurkowski „Igiełka”, Bronisława Kierzkowska „Matka”, Zenon Klej „Duch”, 
Ryszard Krawiec „Czarny”, Tadeusz Kwieciński, Dariusz Malinowski „Trapez”, 
Józef Różański „Czapla”, Ignacy Tomczyk, Marian Tracz „Tadeusz”, Eugeniusz 
Wójtowicz „Mściciel”. Ignacy Tomczyk został później ułaskawiony (zamiana 
kary na 10 lat więzienia). Wyroki wobec pozostałej trzynastki wykonano 8 lipca 
1945 r., między godz. 13.05 a 13.55, w podziemiach budynku administracyjnego 
więzienia na Zamku w Lublinie.

Pod komendą „Zapory”

Pod koniec kwietnia, wyleczywszy się z postrzału, Łukasik zebrał kilku ludzi, 
którzy ocaleli z pościgu i przetrwali falę aresztowań, i wraz z tą grupą wyru-
szył w teren. Aby utrzymać oddział przeprowadzał akcje dochodowe, głównie 
w majątkach państwowych, rekwirując przeważnie zwierzęta, zboże i żywność. 
Prowadzono również działania o charakterze porządkowym. Stan grupy szybko 
wzrastał i w lipcu 1945 r. osiągnął 40 ludzi. Łukasik dokonał wówczas jej podzia-
łu na trzy drużyny (określane także jako plutony lub patrole), którymi dowodzi-
li: Bolesław Kazimierczak „Żbik”, NN „Wojtek” i NN „Daniel”. Wydzielono 
również drużynę zwiadu konnego pod dowództwem NN „Rolanda”.

2 czerwca 1945 r. utworzono jednolitą komendę nad oddziałami party-
zanckimi operującymi na terenie Inspektoratu DSZ Lublin. Komendantem 
oddziałów leśnych został mianowany cichociemny, kpt. Hieronim Dekutowski 
„Zapora”. Łukasik podporządkował się jego rozkazom. Dowodzona przez niego 
grupa weszła w skład „macierzystego” zgrupowania „Zapory” jako IV kompa-
nia, zachowała jednak samodzielność i miała działać w dotychczasowym rejonie 
operacyjnym. Zadania, jakie postawiono przed oddziałem, obejmowały likwi-
dację konfidentów, zwalczanie pospolitego bandytyzmu oraz utrzymanie ludzi. 
Należało unikać starć z oddziałami WP, a walkę podejmować jedynie w samo-
obronie. W jej ramach mieściło się także likwidowanie funkcjonariuszy UB oraz 
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szczególnie szkodliwych posterunków MO. O aprowizację oddział miał dbać 
sam, zaopatrując się w majątkach państwowych, instytucjach i spółdzielniach. 
Stan grupy należało ograniczyć do 35 ludzi. Na temat prowadzonych dzia-
łań „Ryś” miał składać comiesięczne raporty. W tym samym czasie, 1 czerwca 
1945 r., został awansowany do stopnia porucznika czasu wojny.

Latem 1945 r. grupa zintensyfikowała swoje działania. Dokonano kilkunastu 
akcji dochodowych na terenie gmin Bełżyce, Jastków i Wojciechów. Wymierzo-
no co najmniej 25 kar porządkowych konfidentom UB i złodziejom. W lipcu 
dwukrotnie rozbito posterunek MO w Jastkowie (broń zwrócono milicjantom). 
Rozbrojono również trzech czerwonoarmistów. W tym czasie oddział odnoto-
wał również kilka strat. 24 czerwca 1945 kompania „Rysia” poniosła porażkę 
w starciu z grupą operacyjną 7. pp pod Bełżycami. Partyzanci mieli jednego 
zabitego i jednego rannego, po stronie „ludowego” WP zginął jeden żołnierz. 
Oddział poszedł w rozsypkę tracąc cały tabor, dwa konie i część broni. W lip-
cu w starciu z patrolem KBW koło Jastkowa zginął ppor. Tadeusz Żuchowski 
„Żuk”, a trzech innych żołnierzy zostało aresztowanych. W tym okresie oddział 
operował przeważnie patrolami, jedynie okresowo dochodziło do połączenia 
całości sił. 

Latem zaszły ważne zmiany w kraju i w podziemiu. 28 czerwca 1945 r. powo-
łano Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN), w skład którego weszli 
przedstawiciele SL (późn. PSL) ze Stanisławem Mikołajczykiem jako II wice-
premierem. 1 lipca 1945 r. rozwiązała się Rada Jedności Narodowej (RJN), sta-
nowiąca polityczną reprezentację Polskiego Państwa Podziemnego. Po powsta-
niu TRJN i rozwiązaniu RJN działalność Delegatury Sił Zbrojnych ograniczała 
się do zapewnienia bezpieczeństwa prześladowanym partyzantom AK. Cofnię-
cie uznania dla Rządu RP na uchodźstwie przez mocarstwa zachodnie (6 lipca 
1945 r.) przekreśliło sens istnienia DSZ podległej temu rządowi. W tej sytuacji 
płk Jan Rzepecki wydał 6 sierpnia 1945 r. rozkaz o jej rozwiązaniu. 

22 lipca 1945 r. Krajowa Rada Narodowa ogłosiła amnestię dla żołnierzy 
podziemia (dekret o amnestii podpisano 2 sierpnia, wszedł w życie 21 sierp-
nia i po przedłużeniu obowiązywał do 15 października 1945 r.). Dowództwo 
DSZ dążyło od początku do wygaszenia działalności zbrojnej, jednak wskutek 
komunistycznych represji nie było w stanie zahamować odpływu ludzi do lasu, 
zwłaszcza na tzw. ścianie wschodniej, i tworzenia żywiołowego ruchu party-
zanckiego. Wiosenne ożywienie działalności zbrojnej uległo jednak zahamowa-
niu w czerwcu–lipcu 1945 r., wraz z zakończeniem działań wojennych w Euro-
pie i ogólną zmianą sytuacji politycznej w kraju. Zmieniły się też metody pracy 
aparatu bezpieczeństwa. Masowe represje zastąpiła na kilka tygodni retoryka 
nakłaniania ludzi podziemia do negocjacji z władzami. W zamian za demobili-
zację oddziałów leśnych i oddanie broni oferowano gwarancje bezpieczeństwa 
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i możliwość legalizacji. Oprócz celów politycznych i propagandowych amnestia 
miała przynieść wymierne korzyści operacyjne. Ujawniający się mieli być ewi-
dencjonowani, z których część miała być następnie kwalifikowana do werbunku. 
W całym kraju przed komisjami amnestyjnymi (likwidacyjnymi) ujawniło się 
30 tys. ludzi, z czego na Lubelszczyźnie ok 6–7 tys. żołnierzy.

W trzeciej dekadzie lipca 1945 r. „Zapora” przystąpił do ujawniania podle-
głych mu sił. Z konspiracji wyszła jednak tylko część kadry i żołnierzy zgrupo-
wania. Szereg osób pozostało w dalszym ciągu w podziemiu, część została prze-
rzucona na Ziemie Odzyskane i tam „zamelinowana”. Sam „Zapora” nie ujawnił 
się. W październiku 1945 r. podjął z grupą podkomendnych próbę przedarcia się 
przez Czechosłowację do amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec. Wyprawa 
zakończyła się jednak niepowodzeniem.

Rozkazy w sprawie wyjścia z konspiracji „Ryś” otrzymał bezpośrednio od 
„Zapory”. Większość oddziału ujawniła się i zdała broń w Chodlu, pozosta-
li rozeszli się do domów. Cześć broni ukryto oceniając, że może być jeszcze 
potrzebna. Sam Łukasik ujawnił się formalnie 9 października 1945 r. przed 
Komisją Likwidacyjną AK w Lublinie.

Komendant oddziałów leśnych Obwodu WiN Lublin-powiat

Decyzja o rozwiązaniu DSZ nie oznaczała końca walki na rzecz odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 2 września 1945 r. grono najbliższych współpra-
cowników płk. Rzepeckiego powołało w Warszawie Ruch Oporu bez Wojny 
i Dywersji – „Wolność i Niezawisłość”, znany szerzej jako Zrzeszenie „Wolność 
i Niezawisłość” (WiN). Jego twórcy uważali, że walkę należy prowadzić środ-
kami politycznymi, a kierować nią powinni tylko ludzie pozostający w kraju. 
Zrzeszenie WiN przejęło po DSZ kadrę, finanse, sieć łączności oraz podział 
terytorialny. Postępująca od jesieni 1945 r. presja ze strony aparatu bezpieczeń-
stwa nie pozwoliła jednak do końca zrealizować tych zamierzeń. Cywilno-poli-
tyczny model konspiracji udało się wcielić w życie jedynie w południowej części 
kraju. W Polsce wschodniej (Białostocczyzna, Lubelszczyzna, Rzeszowszczy-
zna oraz północne i wschodnie Mazowsze) organizacja w dalszym ciągu miała 
charakter związku zbrojnego. Operowały tu liczne oddziały partyzanckie (na 
Lubelszczyźnie służyło w nich około tysiąca ludzi), a członkowie WiN używali 
nomenklatury wojskowej.

Okręg Lubelski wszedł w skład Obszaru Centralnego WiN. Przejął on 
czynne aktywa likwidowanej DSZ. Komendę nad nim sprawował płk Wilhelm 
Szczepankiewicz „Drugak” (dotychczasowy komendant Okręgu DSZ Lublin). 
Przebywał on stale w Warszawie (podobnie jak kilku inspektorów i przedstawi-
cieli kadry niższego szczebla), co utrudniało kierowanie organizacją i uniemożli-
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wiało szybkie reagowanie na wydarzenia w terenie. W praktyce ciężar podejmo-
wania decyzji spadł na dowódców średniego i niższego szczebla: komendantów 
obwodów, rejonów czy dowódców oddziałów partyzanckich. Od jesieni 1945 r. 
postępował proces decentralizacji struktur w okręgu, który wraz z upływem cza-
su pogłębiał się coraz bardziej.

Tuż po ujawnieniu Łukasik wyjechał na Ziemie Odzyskane. Po pewnym 
czasie powrócił w rodzinne strony, jednak z obawy przed aresztowaniem zaczął 
się ukrywać. Później w jednym z zeznań odnotował z goryczą: „Ja ze wszystkimi 
swoimi ludźmi ujawniłem się i zdałem broń. W zamian za co obiecywano mi 
zwolnić część aresztowanych ludzi. Ludzi tych jednak nie zwolniono, podczas 
gdy były wypadki, iż z innych oddziałów wyszły całe masy, [to] z mojego, ani 
jeden człowiek. Do moich uszu dochodzą wiadomości, że mam być aresztowany. 
Ukrywam się […]”. 

Pod koniec marca 1946 r. wyszedł w teren z małym patrolem, który bardzo 
szybko rozrósł się do stanu plutonu partyzanckiego. Przez cały czas jego przeło-
żonym pozostawał „Zapora”, który po powrocie z nieudanej eskapady na Zachód, 
przystąpił w grudniu 1945 r. do odtwarzania zgrupowania i jego zaplecza. Oddział 
„Rysia” liczył przeciętnie 30–35 ludzi i zazwyczaj operował całością sił. Wraz 
z  rozrostem grupy została ona podzielona na dwa patrole, którymi dowodzili: 
Władysław Misztal „Bór” oraz Edmund Tudruj „Mundek” (ten ostatni powró-
cił w  lutym 1946 r. z łagru w Borowiczach). Teren działania obejmował rejony 
położone na południowy-zachód od Lublina. Operując w znanym sobie terenie, 
Łukasik otrzymywał szerokie poparcie ze strony placówek terenowych WiN. 

Charakter działań i metody aprowizacji grupy nie zmienił się w porównaniu 
z 1945 r. Prowiant zdobywano w majątkach państwowych i spółdzielniach. Roz-
bijano posterunki MO (m.in. w czerwcu 1946 r. w Niedrzwicy i Piotrowicach), 
rozbrajano placówki PPR i ORMO, likwidowano agenturę i grupy bandycko-
-rabunkowe. 

27 maja 1946 r. utworzono wzorem AK i DSZ, komendę oddziałów leśnych 
Inspektoratu WiN Lublin z mjr. Dekutowskim na czele. Nosiła ona kryptonim 
„OPL”, co należy tłumaczyć „Oddziały Partyzanckie Lotne” lub „Oddziały Par-
tyzanckie «Leontyna»” (ówczesny kryptonim Inspektoratu WiN Lublin). Od tej 
pory podlegały „Zaporze” wszystkie oddziały partyzanckie i drużyny dywersyj-
ne działające na terenie powiatów Lublin i Lubartów. W ramach tej struktury 
Łukasik (awansowany 3 maja 1946 r. do stopnia kapitana) został mianowany 
dowódcą oddziałów partyzanckich operujących w Obwodzie WiN Lublin-po-
wiat. Jednocześnie zachował komendę nad własną grupą.

Wraz z utworzeniem OPL, w czerwcu 1946 r. doszło do zmian struktural-
nych w oddziale „Rysia”. Jego szeregi zasilili częściowo członkowie placówek 
Wojciechów i Zagórze. Ich komendanci Stanisław Kowalski „Żmijka” i Stanisław  
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Wójtowicz „Iwan” weszli w skład kadry grupy: „Żmijka” został mianowany sze-
fem oddziału, „Iwan” – dowódcą nowoutworzonego, trzeciego patrolu. 

Jedną z pierwszych decyzji komendanta OPL była próba relokacji podle-
głych mu grup. Oddziału „Rysia” miał przejść na teren obwodu lubartowskiego, 
zaś oddział kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” – w rejon operacyjny grupy 
Łukasika. Kwestie te miały zostać omówione podczas koncentracji na terenie 
gminy Spiczyn, pow. Lubartów. Pod koniec czerwca oddział „Rysia” wyruszył 
wraz z taborami na miejsce spotkania. Przemarsz zajął kilka dni. Do spotkania 
z „Uskokiem” i „Zaporą” doszło w dn. 2–3 lipca najpierw w Radzicu, później 
w kol. Zawieprzyce. Omówiono sprawy organizacyjne, Dekutowski przekazał 
wytyczne w sprawie organizacji OPL. Po naradach przeprowadzonych w gronie 
kadry zarzucono koncepcję zamiany rejonów operacyjnych obu grup, głównie 
z uwagi na nieznajomość terenu oraz ich specyfiki przez dowódców i żołnierzy 
(m.in. liczne placówki PPR i ORMO w pow. lubartowskim, mniejsza swobo-
da działań w porównaniu z południowo-zachodnią częścią pow. lubelskiego), 
a także wątpliwościami związanymi z oderwaniem oddziałów od „macierzy” 
(siatka terenowa obu oddziałów oparta była w dużej mierze na powiązaniach 
rodzinnych i koleżeńskich sięgających często niemieckiej okupacji; większość 
partyzantów pochodziła z rejonów, w których operowały wymienione grupy). 

Nad ranem 3 lipca 1946 r. oddział „Rysia” odłączył się od grup „Uskoka” 
i  „Zapory” i skierował się w kierunku przeprawy na Wieprzu w okolicach 
Rokitna. Tymczasem tak duża koncentracja partyzanckich sił nie uszła uwa-
dze agentury. Na podstawie doniesień ustalono przypuszczalne rejony kon-
centracji (wysnuto przy tym mylne założenie, że oddziały zamierzają uderzyć 
na Lubartów oraz rozbić silną placówkę ORMO w Rozkopaczewie). W nocy 
z 2 na 3 lipca skierowano w ten rejon 400 osobową grupę WBW-Lublin wspartą 
przez pododdziały 7. pp WP, MO, UB i okoliczne placówki ORMO. Partyzanci 
zostali osaczeni w lasach zawieprzyckich. W czasie obławy doszło do kilku izo-
lowanych starć. Oddział „Rysia” został zaatakowany w rejonie Ruskowoli. Gru-
pa poszła w rozsypkę, utraciła cały tabor, konie i sporo broni. Poszczególnym 
grupkom udało się wydostać poza pierścień okrążenia i zebrać w ciągu kilku 
dni w Zalesiu. Poza pierścień obławy wydostali się także podkomendni „Zapo-
ry” i „Uskoka”. W wyniku walki poległo trzech partyzantów: Zygmunt Ziółek 
„Szlak” z oddziału „Rysia” (w styczniu 1946 r. powrócił z łagrów), Zbigniew 
Sochacki „Zbyszek” – adiutant „Zapory” i Stanisław Ciołek „Lew” – żołnierz 
„Uskoka”. Straty KBW ograniczyły się do jednego zabitego i jednego rannego.

Oddział „Rysia” bardzo szybko odtworzył gotowość bojową. Już 11 lipca 
zatrzymano pociąg na stacji kolejowej Majdan koło Niedrzwicy. Partyzanci opa-
nowali skład i rozkazali opuścić wagony wszystkim podróżnym, po czym roz-
dzielili żołnierzy i cywili. Spośród tych pierwszych rozstrzelano trzech czero-
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wonoarmistów, którzy otworzyli ogień z okien wagonu. W czasie próby ucieczki 
zastrzelony został także funkcjonariusz KP MO w Kraśniku. Żołnierzy WP 
rozmundurowano i rozbrojono. Celem był ambulans pocztowy, ponieważ po 
utracie sprzętu i taborów oddział znajdował się w trudnej sytuacji materialnej. 
Niestety, nie udało się otworzyć szafy pancernej, a wobec możliwości przybycia 
pościgu, grupa wycofała się.

Przez cały okres działalności oddział „Rysia” należał do najaktywniejszych 
w szeregach zgrupowania „Zapory”. Latem i jesienią 1946 r., oprócz typowych 
działań o charakterze aprowizacyjnym czy porządkowym, partyzanci wzię-
li udział w kilku starciach z grupami operacyjnymi aparatu bezpieczeństwa. 
10 sierpnia patrol „Bora” starł się z grupą operacyjną UB-KBW w Babinie (zgi-
nął Czesław Kubecki „Motyl”, ranny został Władysław Misztal „Bór”). W tym 
samym czasie inny patrol starł się w Bełżycach z grupą funkcjonariuszy UB 
(zginął jeden partyzant, po stronie UB był jeden poległy i dwóch rannych). 

W drugiej połowie września nastąpiła koncentracja oddziałów zgrupowa-
nia „Zapory”. Zaplanowano przeprowadzenie jednocześnie dwóch akcji. Celem 
pierwszej grupy było rozbicie placówki ORMO w Moniakach. Druga grupa 
złożona z oddziałów „Rysia” i Tadeusza Skraińskiego „Jadzinka”, pod dowódz-
twem zastępcy „Zapory” kpt. Aleksandra Głowackiego „Wisły”, miała rozbić 
posterunek MO w Bełżycach. Koncentracja nastąpiła w Skrzyńcu. W nocy 
z 23 na 24 września 1946 r. patrole „Bora” i „Mundka” wraz z częścią grupy 
„Jadzinka” wkroczyły do Bełżyc. Pododdział „Mundka” zajął posterunek MO, 
rozbroił czterech funkcjonariuszy (wymierzono im karę chłosty) oraz zdemolo-
wał budynek. Akcja nosiła charakter demonstracji zbrojnej i w założeniu miała 
wywołać kontrakcję aparatu bezpieczeństwa. Przewidując pościg jednej z grup 
operacyjnych oddziały liczące ok. 50–60 ludzi zajęły rankiem 24 września sta-
nowiska w lesie niedaleko Krężnicy Okrągłej. Około godz. 11 od strony Chod-
la nadjechały samochody z wojskiem. Była to grupa WBW-Warszawa wsparta 
przez siły MO i UB. Żołnierze i milicjanci rozsypali się w tyralierę i zaatakowali 
warty stojące na skraju lasu. Podkomendni „Rysia” i „Jadzinka” podpuścili ich 
na bliską odległość, po czym otworzyli ogień z całej posiadanej broni. Grupa 
operacyjna została zmasakrowana. Zginęło 14 żołnierzy KBW, 5 funkcjonariu-
szy MO oraz 1 funkcjonariusz UB. Oddziały partyzanckie nie poniosły strat, 
zdobywając 3 rkm-y, kilkanaście karabinów i duże ilości amunicji. Starcie pod 
Krężnicą Okrągłą było największą porażką KBW na terenie Lubelszczyzny. 

Do listopada 1946 r. oddział operował przeważnie całością sił. Następnie 
z rozkazu „Zapory” Łukasik przeprowadził reorganizację, dokonując stałego 
podziału na patrole z wyznaczonymi rejonami działania. Jedną z przyczyn tej 
decyzji były stale pogarszające się warunki działania w terenie, a także zbliża-
jąca się zima. Mniejsze grupy miały większe szanse na przetrwanie fali obław 
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w terenie. Ich nasilenie przypadło na przełom 1946/1947 r., tuż przed wybo-
rami do Sejmu Ustawodawczego. Dowództwo nad pierwszym patrolem objął 
ppor. Jerzy Stefański „Cedur” (jego zastępcą został mianowany sierż. Stanisław 
Wójtowicz „Iwan”). Drugim patrolem dowodził ppor. Władysław Misztal „Bór” 
(w jego skład weszła grupa Bronisława Jaśkowskiego „Tułacza”). Obie grupy 
operowały na południe i południowy-zachód od Lublina. Trzeci patrol powstał 
w grudniu z połączenia drużyny Edmunda Tudruja „Mundka” i oddziału Kazi-
mierza Woźniaka „Szatana”. Przydzielono mu jako teren operacji pogranicze 
powiatów lubelskiego i lubartowskiego. Dowództwo nad całością objął „Mun-
dek”, a „Szatan” został jego zastępcą (wkrótce został zdegradowany i pozbawio-
ny dowództwa przez „Zaporę” za nadużywanie alkoholu, naruszanie zasad dys-
cypliny i demoralizację). „Ryś” pozostawił przy sobie grupę sztabową w sile 3–4 
ludzi, sprawując ogólną komendę nad wszystkimi patrolami (zazwyczaj przeby-
wał przy jednym z nich). W tym okresie w nomenklaturze zgrupowania oddział 
był określany jako kompania, zaś patrole jako plutony (w praktyce stosowano 
dawne nazewnictwo).

„Rysiowi” podlegała ponadto działająca w Lublinie kilkunastoosobowa gru-
pa dywersyjna. Została ona utworzona wiosną 1946 r. z zadaniem gromadzenia 
broni, likwidacji bimbrownictwa i ścigania bandytów. Jej trzon stanowili ucznio-
wie Gimnazjum Mechanicznego im. Syroczyńskiego w Lublinie. Grupa ta we 
wrześniu 1946 r. została formalnie włączona w skład zgrupowania jako bojówka 
miejska. Jej dowódcą był kpr. pchor. Eugeniusz Rusinek „Kalina”. Członkowie 
bojówki przeprowadzili kilka akcji dochodowych na rzecz oddziałów leśnych 
„Zapory”. Zdobyte pieniądze przekazywano „Rysiowi” przez łącznika. Działal-
ność grupy została zahamowana na przełomie stycznia i lutego 1947 r. wsku-
tek wsyp i aresztowań (latem 1946 r. część członków bojówki zasiliła oddziały 
„Rysia”, Jana Szaliłowa „Renka” i grupę sztabową „Zapory”).

 Między grudniem 1946 a styczniem 1947 r. grupy operacyjne wywie-
rały bezustanny nacisk na pododdziały „Zapory”. Rozproszeni i częściowo 
zamelinowani na kwaterach żołnierze próbowali przetrwać ten okres, ograni-
czając aktywność do minimum. Niestety, nie zawsze udawało się uniknąć wal-
ki. 6 stycznia 1947 r. w starciu z plutonem operacyjnym KP MO w Lublinie 
w kol. Ratoszyn poległ bardzo popularny dowódca patrolu, ppor. Jerzy Stefański 
„Cedur” (podobnie jak „Mundek”, powrócił w 1946 r. z łagru). Komendę nad 
jego pododdziałem przejął ponownie sierż. Stanisław Wójtowicz „Iwan”. Z kolei 
10 stycznia 1947 r. w Pliszczynie trzech członków bojówki miejskiej natknęło 
się na patrol MO. W wyniku walki polegli Piotr Woliński „Tadek” i Kazimierz 
Tracz „Loczek”, zaś ranny Tadeusz Drozd zdołał się wycofać. Listę strat uzupeł-
nił Kazimierz Woźniak „Szatan”, który został aresztowany 24 stycznia 1947 r. 
w  Bełżycach po tym, jak w pojedynkę zaatakował auto z żołnierzami KBW 
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(niestety, jego wpadka była skutkiem nadużywania alkoholu i niepotrzebnej bra-
wury). Ten niezwykle odważny, lecz budzący wiele kontrowersji dowódca i żoł-
nierz został skazany na karę śmierci. Nie doczekał jednak wykonania wyroku. 
Z jego akt sprawy wynika, że 11 maja 1947 r. powiesił się w więziennej celi.

Amnestia 

Początek roku 1947 okazał się być przełomowym dla dziejów podziemia nie-
podległościowego. Sfałszowane przez komunistów wybory do Sejmu Ustawo-
dawczego (19 stycznia 1947 r.) stały się rzeczywistym i symbolicznym końcem 
walki o kształt powojennej Polski. Pewność siebie i brutalność, z jaką komuniści 
odegrali farsę wyborczą, spowodowały załamanie nastrojów w społeczeństwie. 
Oddalały się szanse na wybuch III wojny światowej, a ci, którzy liczyli na zwy-
cięstwo PSL w wyborach parlamentarnych, ponieśli klęskę. 

22 lutego 1947 r. komunistyczne władze ogłosiły kolejną amnestię (obo-
wiązywała od 25 lutego do 25 kwietnia). W całym kraju z podziemia wyszło 
53 517 osób, zwolniono także 23 257 osób przetrzymywanych w więzieniach 
i aresztach. WUBP w Lublinie szacował, że na podległym mu terenie ujawniło 
się 13 735 osób. Z kolei według ustaleń Biura „C” MSW z 1972 r. z konspiracji 
wyszło 11 970 osób. W tej grupie miało znajdować się 6105 członków podzie-
mia i 5865 dezerterów. Z więzień zwolniono 812 ludzi.

Wraz z zakończeniem amnestii przestały istnieć w województwie lubelskim 
zorganizowane struktury konspiracyjne. Ujawniła się kadra okręgu WiN, sztaby 
inspektoratów, obwodów i niższych szczebli organizacyjnych. Z komunistycz-
nego „aktu łaski” nie skorzystała stosunkowo nieliczna grupa najaktywniejszych 
partyzantów. Ludzie ci, mający za sobą wiele zwycięskich walk z komunistami, 
słusznie podejrzewali, że „władza ludowa” nigdy im nie wybaczy, pomimo dawa-
nia gwarancji nietykalności przez miejscowych szefów powiatowych i woje-
wódzkich urzędów bezpieczeństwa. Wybrali drogę dalszego trwania w  pod-
ziemiu, gdyż wiedzieli, że żadnych szans na „normalne życie” w tym układzie 
politycznym mieć nie będą. Część z nich próbowała – zazwyczaj bezskutecznie – 
zalegalizować się na innym terenie. Niektórzy podjęli próby przedarcia się przez 
uszczelnione granice Polski i Czechosłowacji do alianckich stref okupacyjnych 
Niemiec lub drogą morską do krajów skandynawskich i dalej, na Zachód Euro-
py. Wobec głębokiej penetracji przez MBP struktur podziemnych i kanałów 
przerzutowych, większość wypraw zakończyła się tragicznie dla jej uczestników. 

Pertraktacje w sprawie wyjścia z konspiracji podjął „Zapora” 13 lutego 1947 r. 
Dziesięć dni później skierował do szefa WUBP w Lublinie pismo (sygnowa-
ne także przez „Rysia”), w którym informował, że przystąpił do rozwiązania 
zgrupowania, zdania posiadanej broni i ujawnienia ludzi. Dla każdego powia-
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tu, w którym operowały podległe mu siły wyznaczył oficera, który miał kiero-
wać akcją w porozumieniu z lokalnymi placówkami UB. W powiecie lubelskim 
rolę pełnomocnika „Zapory” ds. ujawnienia miał pełnić kpt. „Ryś”. Obie strony 
zobowiązały się nieformalnie do zawieszenia broni.

Na początku marca 1947 r. ujawniło się kilku członków kadry zgrupowa-
nia (m.in. zastępca komendanta OPL kpt. „Wisła” i szef łączności kpt. Tadeusz 
Lachowski „Jawor”), którzy wraz z inspektorem lubelskim Władysławem Nowic-
kim „Stefanem” kontynuowali w kolejnych tygodniach pertraktacje  wysokimi 
przedstawicielami MBP, WUBP oraz KBW. Były one wielokrotnie przerywa-
ne wskutek incydentów w terenie, przetrzymywania w więzieniach i aresztach 
oficerów i żołnierzy, o których zwolnienie wnioskowali zainteresowani, a tak-
że wobec braku jasnych gwarancji bezpieczeństwa dla przedstawicieli kadry 
dowódczej. Ostatecznie „Zapora” zezwolił ujawniać się swoim podkomendnym, 
jednak sam nie ufając komunistom postanowił pozostać w podziemiu. 

Stanowisko dowódcy podzielała część oficerów i żołnierzy zgrupowania. 
Przeciwni ujawnieniu byli m.in. kpt. Stanisław Łukasik „Ryś”, kpt. Zdzisław 
Broński „Uskok” czy por. Jan Szaliłow „Renek”. Opinię „Rysia” na temat amne-
stii i koncepcji dalszych działań przedstawiła w jednym z doniesień agentural-
nych Helena Moor „Juka” (informator WUBP w Lublinie ps. „Lena”): „Łukasik 
Stanisław ps. «Ryś» stwierdził, że on i «Zapora» nie ujawnią się. Ujawnią się 
tylko tacy ludzie, którzy chcą koniecznie ujawnić się, tych nie będą wstrzymy-
wać, bo później mogliby zdradzić. Oddziałów dużych nie będzie, tylko małe po 
kilku ludzi, po 2–3 placówki na każdej wsi. Twierdził, że doszli do przekonania, 
że gdyby oni z terenu odeszli, to za dwa miesiące chłopi wszyscy poszliby za 
rządem, a za pół roku, gdyby zaszła potrzeba, to ani «Ryś», ani «Zapora» nie 
mogliby wrócić na teren, bo chłopi wydaliby ich w ręce UB. Dlatego od terenu 
nie mogą się oderwać, bo straciliby teren na zawsze. «Uskok» też nie ujawni się”.

Pomimo negatywnego stosunku do akcji amnestyjnej „Ryś” wyraził zgodę na 
ujawnianie swoich podkomendnych. Pierwsza grupa dowodzona przez Broni-
sława Jaśkowskiego „Tułacza” ujawniła się 8 marca 1947 r. w Ratoszynie. Kolejne 
grupy wychodziły z konspiracji w kwietniu. 16 kwietnia ujawniła się duża część 
oddziału ze Stanisławem Wójtowiczem „Iwanem” i Stanisławem Kowalskim 
„Żmijką”. Tragicznie zakończyła się wyprawa grupy por. Jana Flisiaka „Chło-
pickiego” do lokalu ujawnieniowego PUBP w Lubartowie (w styczniu 1947 r. 
Flisiak objął z rozkazu „Zapory” dowództwo nad patrolem „Mundka”, który 
w dużej części był złożony z jego dawnych podkomendnych). W nocy z 6 na 
7  marca 1947 r. oddział został ostrzelany w okolicach Woli Przybysławskiej 
przez żołnierzy 7. pp WP. „Chłopicki” próbował przerwać walkę, lecz został 
ciężko ranny. Zginęło również dwóch partyzantów. Flisiak został ewakuowa-
ny do szpitala w Lublinie. Jego oświadczenie ujawnieniowe ojciec odwiózł do 
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PUBP w Lubartowie. Mimo to „Chłopicki” został aresztowany (funkcjonariusze 
WUBP w Lublinie wynieśli go na noszach ze szpitala i przewieźli na śledztwo). 
13 września 1948 r. został skazany na dożywocie. Był już wówczas ciężko chory 
na gruźlice płuc. Zmarł 17 marca 1950 r. w szpitalu więziennym we Wronkach.

Z oddziału „Rysia” liczącego przed amnestią ok. 30–35 ludzi, wyszło z konspira-
cji około 15. Pozostający w podziemiu żołnierze skupili się wokół Juliana Rejmaka 
„Danka”, „Julka” (ujawnił się 22 kwietnia 1947 r.) i jego zastępcy Edmunda Tudru-
ja „Mundka”. Grupa liczyła 15 ludzi i była podzielona na dwie drużyny (patrole), 
którymi dowodzili Jan Malesa „Jasio” i Stanisław Rusek „Tęcza”. Ogólną komendę 
sprawował w dalszym ciągu „Ryś”, jednak nie dowodził już oddziałem w polu. Z cza-
sem grupa „Jasia”, złożona głównie z dawnych podkomendnych „Szatana”, odsepa-
rowała się od pozostałych. Przy „Rysiu” pozostali ppor. Władysław Misztal „Bór”, 
ppor. Edmund Tudruj „Mundek”, ppor. Stanisław Rusek „Tęcza” i Tadeusz Szych 
„Tadek”. W czerwcu 1947 r. Łukasik rozkazał „Borowi”, „Mundkowi” i „Żmijce” 
zamelinować broń oddziału, po czym urlopował pozostałych przy nim ludzi. 

Aresztowanie, więzienie, śmierć

Łukasik postanowił opuścić Lubelszczyznę. Później zeznał: „Ponieważ w dal-
szych rozmowach z władzami UBP nie mogłem nic uzyskać dla swoich aresz-
towanych, [nawet] gdybym zdał wszystką broń i ujawnił wszystkich ludzi i sam 
się ujawnił, a przeciwnie słyszałem, że jego nic nie uratuje. Nie wypadało mi nic 
innego zrobić, jak tylko uciekać w dalszym ciągu. Przeto po rozmowie z «Zaporą» 
postanowiliśmy zwolnić tych kilku ludzi, którzy się jeszcze przy nas utrzymy-
wali, broń pozostawić zamelinowaną, a sami uciekać, albo na Zachód, albo gdy 
się uda za granicę i nareszcie rozpocząć inne życie, nie być ciągle tropionym, cią-
gle ściganym”. W sierpniu wyjechał na Mazury. Znalazł zatrudnienie jako kar-
bowy w majątku Tałty, należącym do Państwowych Nieruchomości Ziemskich.  
Próbował również znaleźć zatrudnienie dla swoich podkomendnych. We wrze-
śniu 1947 r. został ściągnięty przez „Bora” do Warszawy na spotkanie z inspek-
torem Władysławem Nowickim „Stefanem”. Ten zaproponował mu przerzut za 
granicę w grupie oficerów i żołnierzy zgrupowania „Zapory”. Łukasik od razu 
przystał na tę propozycję. W czasie odprawy ustalono, że za granicę wyjedzie 
ośmiu ludzi, a kolejni zostaną przerzuceni w następnej turze. W wyprawie mieli 
wziąć udział: Władysław Nowicki „Stefan” (inspektor Inspektoratu WiN Lublin), 
Hieronim Dekutowski „Zapora” (komendant OPL), Stanisław Łukasik „Ryś”, 
Roman Groński „Żbik” (d-ca oddziału), Edmund Tudruj „Mundek” (drużyno-
wy oddziału „Rysia”), Jerzy Miatkowski „Zawada” (adiutant „Zapory”), Tadeusz 
Pelak „Junak” (członek ochrony „Zapory”), Arkadiusz Wasilewski „Biały” (członek 
ochrony „Zapory”). 
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Tuż po naradzie, 15 września 1947 r., Łukasik w to warzystwie „Mundka” 
wyjechał pociągiem do Katowic, a stamtąd na punkt kontaktowy w Nysie. 
Następnego dnia Łukasik, Tudruj i Nowicki wyruszyli autem dalej, w kierunku 
granicy. Po drodze zostali zatrzymani w bliżej nieznanych okolicznościach przez 
funkcjonariuszy UB, prawdopodobnie w okolicach miasteczka Grodków. 

Wyjazd okazał się prowokacją MBP. Wszyscy uczestnicy przerzutu zosta-
li aresztowani między 15 a 16 września 1947 r. Przewieziono ich do siedziby 
PUBP w Będzinie, gdzie zostali pod dani intensywnemu śledztwu prowadzo-
nemu przez funkcjonariuszy MBP. 23 października 1947 r. przetransportowa-
no wszystkich do Aresztu Śledczego MBP przy ul. Koszykowej w Warszawie. 
Pierwsze zaprotokołowane zeznania Łukasik złożył 19 września 1947 r. Wia-
domo jednak, że tuż po aresztowaniu każdy z zatrzymanych był przesłuchiwa-
ny przez dyrektora Departamentu III MBP, płk. Józefa Czaplickiego. W toku 
śledztwa „Rysia”przesłuchiwali: por. Eugeniusz Chimczak – słynący z sadyzmu 
oficer śledczy MBP oraz por. Ludwik Borow ski z Naczelnej Prokuratury Woj-
skowej. 28 maja 1948  r. wydano postanowienie o pociągnięciu Łukasika do 
odpo wiedzialności karnej. 

Rozprawa przeciwko „Rysiowi” i jego towarzyszom odbyła się w dn. 3–15 
listopada 1948 r. przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie. Sąd obra-
dował w składzie: mjr Józef Badecki – przewodniczący, plut. Kazimierz Obiada 
i kpr. Wacław Matusiewicz – ław nicy, chor. Wiktor Matusiak – protokolant. 
Oskarżycielem publicznym był prokurator kpt. Tadeusz Malik. Łukasik został 
skazany na czterokrotną karę śmierci, pozbawienie praw publicznych i obywa-
telskich praw honorowych na za wsze oraz przepadek całego mienia na rzecz 
Skarbu Państwa. Najwyższy wymiar kary otrzymali również pozostali oskarżeni. 

Tuż po orzeczeniu wyroków całą ósemkę przeniesiono do Centralnego 
Więzienia nr 1 Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej. Po osadzeniu 
w celi śmierci (nr 54, na najwyższym piętrze budynku) Łukasik, Nowic-
ki i Dekutowski przy wsparciu innych więźniów, podjęli przygotowania 
do ucieczki. Postanowili wydrążyć dziu rę w suficie i przez strych dostać 
się na dach jednopiętrowych zabudowań gospodarczych, a stamtąd zjechać 
na powiązanych prześcieradłach i zesko czyć na chodnik ul. Rakowieckiej. 
Kiedy prace były już na ukończeniu, zadenuncjował ich jeden z więźniów 
kryminalnych, przebywający w tej sa mej celi. Inicjatorów ucieczki brutalnie 
pobito, skuto w kajdanki i osadzono na 28 dni w karcerze (począwszy od 
23 stycznia 1949 r.). 

4 lutego 1949 r. Najwyższy Sąd Wojskowy wydał postanowienie utrzymujące 
wyroki w mocy. 28 lutego 1949 r. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski 
wobec Łukasika i szóstki jego kolegów. Wyjątek uczynił jedynie wobec Wła-
dysława Nowickiego „Stefana”, któremu orzeczoną karę śmierci zamieniono na 
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dożywotnie więzienie. Wyroki wobec pozostałej siódemki wykonano 7 marca 
1949 r. w więzieniu na Mokoto wie. Oficerowie byli mordowani w pięciominu-
towych odstępach, między godz. 19.00 a 19.30. Łukasik zginął o godz. 19.05, 
tuż po komendancie „Zaporze”, zastrzelony przez osławionego „kata z Moko-
towa”, st. sierż. Piotra Śmietań skiego (tego samego, który w maju 1948 r. zabił 
legendarnego rtm. Witolda Pileckiego). 

Za swoją działalność konspiracyjną kpt. Stanisław Łukasik był odznaczo-
ny krzyżem Virtuti Militari V klasy (1944), dwukrotnie Krzyżem Walecz nych, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1945). 

Post mortem

1 września 1989 r. dekretem Prezydenta RP na uchodźstwie kpt. „Ryś” został 
awansowany pośmiertnie na honorowy stopień podpułkownika Polskich Sił 
Zbrojnych. 

23 maja 1994 r. Sąd Wojskowy w Warszawie unieważnił wyrok wydany 
15 listopada 1948 r., uznając, że Łukasik prowadził działalność na rzecz niepod-
ległego bytu Państwa Polskiego. 

15 listopada 2007 r., w rocznicę egzekucji, prezy dent RP Lech Kaczyński „za 
wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczy pospolitej Polskiej” odznaczył Łukasika 
pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Szczątki „Rysia” i jego sześciu towarzyszy odnaleziono w sierpniu 2012 r. 
w  czasie pierwszego etapu prac ekshumacyjnych prowadzonych w kwaterze 
„Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Spoczywali w tej 
samej jamie grobowej, naprzeciwko centralnej części wystawionego w 1991 r. 
pomnika ku czci ofiar komunistycznego terroru. Oględziny wydobytej z dołu 
śmierci czaszki „Rysia” wykazały dwa ślady po postrzałach oddanych z bliskiej 
odległości (jedna z kul uszkodziła szczękę – zapewne tylko ciężko raniąc ofiarę, 
druga weszła przez potylicę i wyszła na zewnątrz wyrywając dziurę w czole).  
Syn „Rysia”, Stanisław, opisał później dramatyczną chwile konfrontacji ze 
szczątkami doczesnymi ojca: „To był chyba najgorszy moment mojego życia. 
W  dokumentach, które dostałem z IPN było napisane, że ojciec został roz-
strzelany, że był tam pluton egzekucyjny. Myślałem, że rozstrzelano go w spo-
sób godny oficera. A zobaczyłem, że po prostu bandyta strzelił ojcu w potyli-
cę. A potem zakopali go jak śmiecia. Choć na co dzień jestem dosyć twardym 
człowiekiem, to łzy stanęły mi w oczach, gdy dotarło do mnie, w jak bestialski 
sposób został zamordowany”.

In formację o jego identyfikacji podano do publicznej wiadomości 6 grudnia 
2012 r. Szczątki „Rysia” uroczyście złożono 27 września 2015 r. w Panteonie-
-Mauzoleum Żołnierzy Wy klętych-Niezłomnych na Cmentarzu Wojskowym 
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na Powązkach. Spoczywa tam w gronie swoich towarzyszy walki: mjr. „Zapory”, 
ppor. „Mundka”, ppor. „Zawady”, ppor. „Junaka”, ppor. „Białego”.

Na koniec kilka słów należy poświęcić rodzinie naszego Bohatera. W 1941 r. 
Stanisław Łukasik zawarł związek małżeński z Józefą Jaworską (zm. 1999), 
swoją wieloletnią sympatią pochodzącą z rodzinnego Motycza. Mieli córkę 
Barbarę (1941–2010) i syna Stanisława (ur. 1945). Posiadał trójkę rodzeństwa: 
braci Mariana i Adama oraz siostrę Irenę. Wszyscy byli czynnie zaangażowani 
w konspirację. Za swoją działalność na rzecz Niepodległej rodzina zapłaciła naj-
wyższą cenę. Po wkroczeniu Sowietów na Lubelszczyznę Marian Łukasik został 
zmobilizowany do WP. Poległ 15 marca 1945 r. na fron cie pod Złocieńcem. 
Siostra Irena oraz ojciec Feliks zostali aresztowani w kwietniu 1945 r. i skazani 
w czerwcu 1945 r. na kary 10 lat więzienia. Sądzony w tym samym procesie 
szwagier „Rysia” Aleksander Jurkowski (mąż Ireny) otrzymał najwyższy wymiar 
kary. Miejsca jego pochówku do dzisiaj nie odnaleziono. 
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W gronie rodzinnym. W pierwszym rzędzie od lewej: Stanisław Łukasik, żona Józefa, 
teściowa, NN. W drugim rzędzie od lewej: NN, szwagier Aleksander Jurkowski (zamor-
dowany 8 VII 1945 r.), siostra Irena Jurkowska, NN. 
Fot. AIPN



Eugeniusz Kwieciński „Jankowski” i Stanisław Łukasik „Ryś”, 1944 r.
Fot. S. Łukasik

Oddział „Rysia” (dowódca w środku), wiosna 1944 r.
Fot. S. Łukasik
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Dowódcy oddziałów OP 8, Polanówka, 24 lipca 1944 r. Od lewej: sierż. Zygmunt 
Kowalczyk „Okrzeja” (zastępca dowódcy oddziału „Nerwy”), ppor. Adolf Kijowski 
„Antek” (adiutant dowódcy OP 8), ppor. Czesław Rossiński „Jemioła” (dowódca 
oddziału), ppor. Wojciech Rokicki „Nerwa” (dowódca oddziału), ppor. Krasnopolski 
„Huba” (zastępca dowódcy oddziału „Jemioły”), ppor. Stanisław Łukasik „Ryś”.
Fot. S. Łukasik
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Spotkanie kadry zgrupowania „Zapory”, maj 1946 r. Od lewej: ppor. Władysław Misztal 
„Bór”, kpt. Stanisław Łukasik „Ryś”, ppor. Jerzy Stefański „Cedur”, ppor. Aleksander 
Sochalski „Duch”, ppor. Jerzy Siwecki „Bahus”, mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”, 
ppor. Jerzy Karcz „Bohun”, ppor. Zbigniew Sochacki „Zbyszek”.
Fot. S. Łukasik
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„Ryś” w otoczeniu swoich żołnierzy. Drugi od lewej ppor. Edmund Tudruj „Mundek”, 
1946 r.
Fot. S. Łukasik



4 28 4

W gronie kadry zgrupowania. Od lewej: NN, ppor. Władysław Misztal „Bór” (dowódca 
patrolu w oddziale „Rysia”), ppor. Aleksander Sochalski „Duch” (dowódca oddziału), 
kpt. Stanisław Łukasik (dowódca oddziału i komendant OPL Obwodu WiN Lublin-
powiat), sierż. Stanisław Kowalski „Żmijka” (szef oddziału „Rysia”), jesień 1946 r.
Fot. AIPN
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Fałszywa kennkarta na nazwisko Stanisław Nowakowski zakwestionowana w czasie 
aresztowania „Rysia”.
Fot. AIPN
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Zdjęcie sygnalityczne Stanisława Łukasika wykonane 4 VIII 1948 r. w siedzibie MBP. 
Fot. AIPN
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Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera „Ł”, sierpień 2012 r. Początek 
prac w obrębie jamy grobowej w której odnaleziono szczątki Stanisława Łukasika 
„Rysia”, Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, Romana Grońskiego „Żbika”, Edmunda 
Tudruja „Mundka”, Jerzego Miatkowskiego „Zawady”, Tadeusza Pelaka „Junaka”, 
Arakadiusza Wasilewskiego „Białego” oraz Ignacego Długołęckiego „Jerzego” 
(żołnierza NZW straconego 5 III 1949 r.).
Fot. K. Szwagrzyk
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Stanisław Łukasik jr przed pomnikiem w Konopnicy poświęconym ojcu oraz jego 
poległym i pomordowanym podkomendnym.
Fot. S. Łukasik


