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oddział "Uskoka" - fot. 1946 r.oddział "Uskoka" - fot. 1946 r. oddział Leona Taraszkiewicza "Jastrząb" nadoddział Leona Taraszkiewicza "Jastrząb" nad
zwłokami Stefana Kucharuka "Ryś" - pow.zwłokami Stefana Kucharuka "Ryś" - pow.

włodawski 1946 r.włodawski 1946 r.

grupa Leona Taraszkiewicza "Jastrzębia" - (odgrupa Leona Taraszkiewicza "Jastrzębia" - (od
lewej) Stefan Kucharuk "Ryś", Piotr Kwiatkowskilewej) Stefan Kucharuk "Ryś", Piotr Kwiatkowski

"Dąbek", Leon Taraszkiewicz "Jastrząb" - fot."Dąbek", Leon Taraszkiewicz "Jastrząb" - fot.
1946 r.1946 r.

zabici partyzanci oddziału Kopaczewskiegozabici partyzanci oddziału Kopaczewskiego
"Lwa" w dniu 8.09.1946 r. przez grupę"Lwa" w dniu 8.09.1946 r. przez grupę

operacyjną UBoperacyjną UB

grupa Edwarda Taraszkiewicza "Żelaznego" -grupa Edwarda Taraszkiewicza "Żelaznego" -
prawdopodobnie druga połowa 1947 roku, lasyprawdopodobnie druga połowa 1947 roku, lasy

włodawskiewłodawskie

kpt. Zdzisław Broński "Uskok" i Stanisławkpt. Zdzisław Broński "Uskok" i Stanisław
Kuchcewicz "Wiktor" w bunkrze pod Dąbrówka -Kuchcewicz "Wiktor" w bunkrze pod Dąbrówka -

prawdopodobnie 1948 r.prawdopodobnie 1948 r.

patrol Antoniego Waśkiewicza \"Strzały\" zpatrol Antoniego Waśkiewicza \"Strzały\" z
oddziału \"Uskoka\" - fot. 1947 lub 1948 r.oddziału \"Uskoka\" - fot. 1947 lub 1948 r.

magazyn broni grupy Edwarda Taraszkiewiczamagazyn broni grupy Edwarda Taraszkiewicza
"Żelaznego" odkryty przez funkcjonariuszy"Żelaznego" odkryty przez funkcjonariuszy

PUBP we Włodawie 16.04.1948 r. - WołoskowolaPUBP we Włodawie 16.04.1948 r. - Wołoskowola
pow. Włodawapow. Włodawa

zabity przez funkcjonariuszy PUBP we Włodawiezabity przez funkcjonariuszy PUBP we Włodawie
żołnierz grupy "Żelaznego" Ignacy Zalewski -żołnierz grupy "Żelaznego" Ignacy Zalewski -

fot. 12.02.1951 r.fot. 12.02.1951 r.

zabici przez grupę operacyjną WUBP Lublin izabici przez grupę operacyjną WUBP Lublin i
jednostki KBW w Zbereżu nad Bugiem pow.jednostki KBW w Zbereżu nad Bugiem pow.

Włodawa (od lewej) Stanisław Torbicz "Kazik",Włodawa (od lewej) Stanisław Torbicz "Kazik",
Edward Taraszkiewicz "Żelazny", między nimiEdward Taraszkiewicz "Żelazny", między nimi
siedzi ujęty Stanisław Marciniak "Niewinny" -siedzi ujęty Stanisław Marciniak "Niewinny" -

fot.fot.

zabity przez grupę operacyjną WUBP Lublin izabity przez grupę operacyjną WUBP Lublin i
jednostki KBW w Zbereżu nad Bugiem pow.jednostki KBW w Zbereżu nad Bugiem pow.
Włodawa Edward Taraszkiewicz "Żelazny" -Włodawa Edward Taraszkiewicz "Żelazny" -

fotografia z 06.10.1951 r.fotografia z 06.10.1951 r.
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