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Mjr Józef Kuraś „Ogień” (1915 – 1947)

Podobnie jak Lubelszczyzna, Podhale stało się w latach okupacji
niemieckiej, a później sowieckiej, terenem zaciętych walk
partyzanckich o dużym rozmachu i z zaangażowaniem poważnych sił
po obu stronach. Jednym z największych w Polsce zgrupowaniem
partyzanckim, po wkroczeniu Sowietów dowodził na Podhalu mjr Józef
Kuraś ”Ogień”. Jego oddziały tylko w powiecie nowotarskim rozbroiły
wszystkie posterunki MO oprócz Zakopanego i Szczawnicy. Niektóre
kilkakrotnie. Strach przed nim paraliżował komitety PPR.

Nakładał kontrybucje, na funkcjach sołtysów obsadzał swoich ludzi,
likwidował konfidentów, funkcjonariuszy UB i NKWD oraz
najgorliwszych sługusów nowego okupanta.

Publicystyka peerelowska nie pozostawiła na nim i jego żołnierzach



suchej nitki. Zrobiono z nich zwykłą bandę rabunkową, a ich dowódcę
czarnym charakterem o rękach splamionych krwią niewinnych ludzi,
w ich liczbie również Żydów, co stało się pretekstem do obwołania go
antysemitą. Wielu historyków uważa, iż "skrzywienie" życiorysu
"Ognia" to majstersztyk komunistycznej propagandy. Ale mimo tego,
pamięć i legenda mjr. „Ognia” trwa do dziś, nie tylko na Podhalu, ale i
w całej Polsce.

Józef Kuraś urodził się w Waksmundzie k. Nowego Targu 23
października 1915 roku. Był najmłodszym synem Józefa i Antoniny z d.
Ligęza. Miał braci Władysława, Wojciecha, Jana i Michała oraz
młodszą siostrę Marię.

W latach 1921 – 1926 chodził do szkoły w Waksmundzie, a w latach
1928 – 1933 do gimnazjum w Nowym Targu. W 1936 r. został
powołany do wojska. Służbę odbył w 2 Pułku Strzelców Podhalańskich
(2 PSP) w Sanoku, a następnie skierowany został do szkoły
podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) w Głębokiem, gdzie
po jej ukończeniu awansowano go do stopnia kaprala. Po kursie pełnił
służbę w Słobodce koło Wilna. Po powrocie z wojska, Kuraś ponownie
zajął się pracą na roli i włączył się w nurt polityki ludowej. Pragnął w
ten sposób kroczyć śladami ojca Józefa, który w 1923 roku
zorganizował koło PSL „Piast”, które w połowie lat 30 – tych jako koło
SL liczące około 50 członków, w powiecie zajmowało trzecie miejsce
po Nowym Targu i Maruszynie. Późną wiosną 1939 roku Kuraś został
wezwany na kilkutygodniowe ćwiczenia w szeregach 1 PSP w Nowym
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Sączu. 24 sierpnia uległ zmobilizowaniu.

Walczył w szeregach 8 kompanii pod dowództwem kpt. Lucjana
Świerczewskiego. Kompania tak jak i cały pułk pozostawała w ciągłej
walce z atakującymi Niemcami. Jej szlak bojowy wiódł od Limanowej
przez Nowy Sącz, Bobową, Szymbark, Jasło, Krosno, Dynów, Bircze,
Mościska i Las Janowski.

18 września, na drugi dzień po przekroczeniu polskiej granicy przez
wojska sowieckie, dowództwo 1 PSP postanowiło się poddać
Niemcom. Józef Kuraś nie wybrał jednak niewoli i z kilkoma innymi
oficerami i żołnierzami zamierzał przedostać się do Francji. Plan ich
jednak się nie powiódł i po tułaczce, 14 października 1939 roku Kuraś
wrócił do Waksmundu. Nadszedł czas okupacji niemieckiej. Na
Podhalu rozpoczęła się akcja wdrażania niemieckiej polityki
narodowościowej: propaganda przekonywała górali, że są ludnością
odrębną, niepolską, mającą przodków w skandynawskich Gotach.
Akcja „Goralenvolku” obejmowała szkoły, w których zaczęto nauczać
języka góralskiego, oferowała lepsze warunki życia dla ludzi
przyznających się do pochodzenia góralskiego, namawiała do wyjazdu
do pracy do Rzeszy.

Rok 1936. Józef Kuraś wRok 1936. Józef Kuraś w
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Trud zwalczania „Goralenvolku” podjęły organizacje Związek Walki
Zbrojnej – Armia Krajowa, Powiatowa Delegatura Rządu, SL Roch.
Były to działania w rzeczy samej o podobnej idei, lecz działające
osobno, co nie wróżyło powodzenia w wysiłkach. Dopiero w maju 1941
roku za sprawą Augustyna Suskiego – absolwenta Uniwersytetu
Jagiellońskiego, wykładowcy i wychowawcy młodzieży wiejskiej w
uniwersytetach ludowych – nastąpiła konsolidacja sił poprzez
stworzenie organizacji konspiracyjnej pod nazwą Konfederacja
Tatrzańska. Głównym jej celem była walka z okupantem o Polskę
wolną, niepodległą, ale też demokratyczną. Członkami Konfederacji
były osoby związane przed wojną z ruchem ludowym istniejącym na
Podhalu; do tego kręgu zaliczał się też Józef Kuraś „Orzeł”
przewodniczący placówce KT w Waksmundzie.

Właśnie za jego sprawą placówka ta, istniejąca od czerwca 1941 roku,
wykazała dużą aktywność w zwalczaniu „Gorallenvolku”,
przeciwdziałaniu na rzecz wyjazdu do Rzeszy, przeciw wywózce
drzewa do tartaku dla celów wojennych, przeciw kontyngentom itp.
Wśród tych ludzi zrodziła się myśl zorganizowania grupy wypadowej
przeciw instytucjom pracującym na rzecz wroga.

Kuraś od chwili utworzenia oddziału, w obawie przed aresztowaniem
w domu bywał tylko po kryjomu, a nocami organizował akcje przeciw
urzędom administracyjnym i placówkom gospodarczym w Łopusznej,
Szaflarach i Odrowążu. Grupa niszczyła spisy ludności, inwentarze,
wykazy kontyngentów, zabierała pieniądze oraz towary ze sklepów.

Rok 1942 przyniósł rozbicie Konfederacji Tatrzańskiej wskutek
inwigilacji wewnętrznej prowadzonej przez niemieckiego agenta
Stanisława Wegner – Romanowskiego.



Z organizacji pozostał czynny jedynie oddział Kurasia, którego
członkowie od tej chwili ograniczyli kontakt z ludnością okolicznych
wiosek do minimum.

W 1943 na Kurasia spadł ogromny cios; w odwecie za zamordowanie
na Turbaczu dwóch policjantów granatowych – agentów gestapo i w
skutek denuncjacji, Niemcy 29 czerwca otoczyli dom Kurasiów w
Waksmundzie, zamordowali 73 – letniego ojca, żonę Elżbietę i 2,5-
rocznego synka Zbigniewa, a dom spalili.

Od czerwcowej tragedii Kuraś zmienił pseudonim z „Orła” na „Ogień”,
co było wynikiem bólu po stracie najbliższych, jak również znakiem
rozpoczęcia nowego rozdziału w walce z wrogiem.

Po likwidacji KT istotnym problemem dla grupy Kurasia stało się
zaplecze organizacyjne. Nie widząc perspektyw na odwołanie się do
ludowców, którzy w powiecie nowotarskim nie dysponowali własną
silą zbrojną, „Ogień” zdecydował się na kontakt z AK. 10 lipca 1943
roku na Turbaczu spotkał się z ppor . Władysławem Szczypką
„Lechem” z Mszany Dolnej i jego zastępcą ppor. Janem Stachurą
„Adamem” gdzie osiągnięto porozumienie, na mocy którego oba
oddziały utworzyły obóz, zachowały wobec siebie autonomię,
kierownictwo nad grupami objął „Lech”, zaś Kuraś otrzymał funkcję
szefa gospodarczego. Obóz o kryptonimie „Wilk” istniał do stycznia
1944 roku.

Józef Kuraś w otoczeniuJózef Kuraś w otoczeniu
współpracownikówwspółpracowników
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Pomimo współpracy z Armią Krajową Kuraś wyraźnie oddzielał się od
polityki londyńskiej, opierając się na poglądach ludowych. Niemal
bezpośrednio po likwidacji „Wilka”, ludowcy nowotarscy uznając, za
ludowy oddział „Ognia” – wiosną 1944 roku – włączyli go za jego
przyzwoleniem do Ludowej Straży Bezpieczeństwa (LSB), która miała
być odrębną siłą zbrojną na tym obszarze. Pomimo upomnień o
podporządkowaniu się dowództwu AK – Kuraś nie zdecydował się na
zmianę organizacji.

Latem 1944 roku doszło do spotkania z pojedynczymi oddziałami
sowieckimi. „Ogień” za zgodą nowotarskiego Powiatowego
Kierownictwa Ruchu Ludowego (PKRL) nawiązał kontakt z grupą
Ludmiły Gordijenko „Tania”. Chociaż Kuraś nie należał do
sympatyków Sowietów, to współdziałał z nimi z powodu wspólnoty
interesów – walki z Niemcami.

Nowotarska Powiatowa Delegatura Rządu (PDR), bezpośrednio po
wybuchu powstania warszawskiego podjęła decyzję o usunięciu
niemieckich konfidentów z terenu Podhala. Na wykonawcę rozkazu
przeznaczyła Kurasia wraz z jego ludźmi; tak powstał Oddział
Specjalny mający za zadanie wykonywanie podziemnych wyroków.

Najważniejsze walki Kuraś toczył w styczniu 1945. 20 stycznia
wspólnie z AL rozbił kolumnę niemieckich samochodów ciężarowych
pod Klikuszową. Współpracował z regularną Armią Czerwoną,
prowadząc Rosjan sobie znanymi szlakami górskimi. Dzięki szybkiemu
opanowaniu okolic Nowego Targu, Niemcy opuścili miasto
pozostawiając je nienaruszone. 30 stycznia 1945 roku „Ogień” ze
swym oddziałem i grupą partyzantów sowieckich wkroczył do Nowego
Targu. Wojna z Niemcami dla Józefa Kurasia zakończyła się.
Niebawem jednak miała się rozpocząć kolejna.

Podhale po wojnie wkroczyło w nowy etap stosunków społeczno –
politycznych. Usuwanie niemieckiego okupanta trwało dosyć długo, w
dodatku musiano rozprawić się z przeróżnymi kolaborantami
hitlerowskimi. Nastąpił wzmożony ruch ludności i to we wszystkich



możliwych kierunkach: wyjeżdżali mieszkańcy Wielkopolski,
Warszawy i innych regionów wysiedleni stamtąd przez władze
okupacyjne; opuszczali przeludnione wsie młodzi górale udając się na
Śląsk i ziemie zachodnie w poszukiwaniu pracy – ale tylko nieliczni
tam zostawali – większość rychło wracała z powodu nieprzystosowania
do nowych realiów życia i tęsknoty za rodzinnymi stronami.

W Nowotarskie przybywali też inni: jedni dla zrobienia interesów,
gdyż wabiła ich bliskość granicy; ci związani z władzą, obejmowali
różne stanowiska najczęściej nie zważając na miejscowe sympatie
polityczne. Przyjeżdżali tutaj również ci, którzy chcieli opuścić kraj ze
względów politycznych, albowiem w pierwszych miesiącach wolności
przekroczenie granicy z Czechosłowacją nie stanowiło trudności.

Sama wojna i okupacja pozostawiła nieciekawą moralnie spuściznę:
powszechne nielegalne pędzenie wódki i spowodowane tym pijaństwo,
złodziejstwo połączone z bandytyzmem, któremu sprzyjała
powszechna dostępność broni. Wykorzystywali to ludzie nie
posiadający zawodu, zatrudnienia, wykolejeni przez wojnę. Proceder
ten uprawiali też przybysze, i to ci którzy zawodowo mieli z tym
zjawiskiem walczyć; milicjanci i żołnierze Ludowego Wojska
Polskiego, od szeregowców poczynając na oficerach kończąc.

Wreszcie nadejście nowej władzy spowodowało niepokoje i
niepewność ludności, która z pogłosek napływających sukcesywnie na
Podhale, poczęła wyrabiać sobie własny punkt widzenia na nowe
rządy i formy ich sprawowania. Najpierw jedyna władzą była rosyjska
komenda wojenna składająca się z sił NKWD pod rozkazami majora
Leonida Masłowa. Rządy komendy wojennej trwały do czasu
wycofania głównych sil Armii Czerwonej z terytorium Niemiec w lipcu
1945 roku – już po powołaniu Tymczasowego Rządu Jedności
Narodowej. W ten sposób stworzono warunki do zainstalowania się
pierwszych władz w powiecie, w którym nie było komunistycznej
tradycji. Organizatorów trzeba było przysłać z zewnątrz i jak się
okazało, również większość funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego (UBP), ponieważ miejscowi partyzanci spod znaku BCh



czy AK nie nadawali się do wykonywania nowych zadań. Powiatowy
UBP (PUBP) nadal pracował pod dyktando „doradcy” z NKWD, który
uczył polskich funkcjonariuszy „nowych” sposobów działania, aby
umocnić władzę PPR.

Jak przedstawiały się losy Kurasia w tym okresie? Bezpośrednio po
zdaniu broni i rozwiązaniu oddziału, za aprobatą Masłowa, wspólnie z
ppor. Zygmuntem Sieleckim z AL przystąpili do organizacji
odpowiednich służb tworząc zalążki przyszłej Komendy Powiatowej
MO. Z racji tego „Ogień” i jego ludzie zostali uznani za
funkcjonariuszy MO; samego Kurasia zaczęto określać mianem
komendanta powiatowego. Trzeba przyznać, że z powierzonego im
zadania „ogniowcy” wywiązali się poprawnie, traktując całą akcję jako
uwieńczenie walki z wrogiem.

Na początku lutego 1945 roku przybyła z Krakowa ekipa dla
zorganizowania Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej (KP
PPR), KP MO i PUBP. PPR organizował Władysław Machejek jako
sekretarz, komendantem powiatowym MO został mianowany ppor.
Aleksander Karaś, a szefem PUBP – ppor. Stanisław Strzałka. Doszło
do pierwszego spotkania Kurasia z nominatami. Z pewnością rozmowa
nie należała do łatwych, jednakże obie strony musiały dojść do
porozumienia, gdyż 8 lutego „Ogień” udał się wraz z Janem Kolasą
„Powichrem” do Lublina do rządu. Wg Kolasy „pojechaliśmy tam bo
tam był według nas, nasz partyzancki sztab, nasz rząd”.

Z Lublina udali się do Warszawy (Rząd Tymczasowy i Komitet
Centralny PPR przeniesione zostały wcześniej do stolicy) gdzie w
Departamencie Kadr MBP Kuraś otrzymał skierowanie do pracy w
PUBP w Nowym Targu, które równało się nominacji na stanowisko
kierownika. Z tym dokumentem zameldował się w połowie marca w
Wojewódzkim UBP w Krakowie, tym samym otrzymując formalny
angaż na wymienione wyżej stanowisko.

Nominaci w Nowym Targu poczuli się zagrożeni. Przecież
bezpośrednio po wyjeździe Kurasia rozpoczęli weryfikację członków



UBP i MO zwalniając ludzi nie związanych z PPR, obsadzając
stanowiska swoimi ludźmi z zewnątrz. Jednocześnie trwało
dochodzenie na temat przeszłości okupacyjnej Kurasia, potrzebne do
sporządzenia wniosku o zwolnienie go ze służby w trybie
natychmiastowym.

Kuraś po powrocie zastał swoje stanowisko obsadzone przez nieznaną
osobę, udał się więc do Zakopanego by objąć funkcję zastępcy szefa
UBP. Według „Powichra”:

„pojechaliśmy tam, ale nic nam się nie spodobało”.

Tymczasem WUBP na wniosek nadesłany z Nowego Targu, wszczął
śledztwo przeciw Kurasiowi. Oprócz zarzutów z czasu okupacji, doszły
nowe, a mianowicie pijaństwo na posterunkach MO oraz „znikanie
broni”. Należy liczyć się z faktem, że Kuraś dysponując swoimi ludźmi
zarówno w Urzędach nowotarskim jak też krakowskim, mógł mieć
informacje dotyczące postępowania przeciwko niemu. 11 kwietnia
1945 r . został wezwany do WUBP – prawdopodobnie w celu złożenia
wyjaśnień, jednak licząc się z możliwością aresztowania nie stawił się
tam i wraz z grupą swoich podkomendnych, ponownie ruszył w góry…
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13 kwietnia 1945 r. …

13 kwietnia 1945 r. przeprowadził odprawę swoich byłych
podkomendnych w górach, zapowiadając walkę przeciw ZSRR i
komunistom. Bronisław Szaokalski „Herkules” (adiutant „Ognia”)
wspominał, że poszli na Turbacz, tam „Ogień” wygłosił przemówienie,
w którym powiedział m.in.:

„walkę musimy zacząć od początku i teraz będziemy się bić za
Polskę bez komunistów”.

Zgrupowanie „Ognia” przyjęło nazwę Oddział Partyzancki
„Błyskawica” i od początku zorganizowane było według wzorów
wojskowych. Józef Kuraś wykorzystał tu niewątpliwie swoje duże
doświadczenie zarówno z okresu okupacji niemieckiej jak i z czasów
służby wojskowej w okresie przedwojennym i w 1939 r.

Surowe przestrzeganie zasad dyscypliny wojskowej i konspiracyjnej
mogło być jedynym środkiem zapewniającym bezpieczeństwo oddziału
i umożliwiającym skuteczne dowodzenie.

Wg. szacunków, opartych na późniejszych danych MSW, liczba
partyzantów „Ognia” przebywających w oddziałach leśnych

Odciski pieczęciOdciski pieczęci
używanych przez oddziałyużywanych przez oddziały
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oscylowała między 500 a 700 osobami. Sieć wywiadu, łączników i
informatorów była kilkakrotnie bardziej rozbudowana. W roku 1946
pod dowództwem „Ognia” znalazła się duża część znaczących i
najaktywniejszych jednostek partyzanckich z terenu województwa
krakowskiego.

Podobnie jak działający na obszarach Polski północno-wschodniej i
północnej mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Józef Kuraś „Ogień”
podzielił oddział na kilkudziesięcioosobowe grupy występujące pod
nazwami kolejno numerowanych kompanii. Dowódcy każdej z nich
cieszyli się dość dużym zakresem samodzielności, jednak byli
zobowiązani składać dowódcy zgrupowania szczegółowe raporty z
działalności i przedstawiać do akceptacji plany na przyszłość. O ile
było to możliwe, „Ogień” spotykał się z nimi co najmniej raz w
miesiącu.

Na czele całego zgrupowania stał sztab, który oprócz „Ognia” jako
komendanta, tworzyli wyszkoleni oficerowie i najbardziej zaufani
współpracownicy, którymi byli: Jan Kolasa „Powicher” – zastępca
„Ognia”, Jan Batkiewicz „Śmigły”, Kazimierz Kuraś „Kruk”, Franciszek
Dróżdż „Szpak” i Antoni Wąsowicz „Roch” pełniący funkcje dowódców
tzw. Komisji Szybko – Wykonawczej, oraz Stanisław Ludzia „Harnaś” i
Bogusław Szokalski „Herkules” – adiutanci dowódcy.

Oddział Ochrony Sztabu
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Oddział Ochrony Sztabu zgrupowania „Ognia” podzielony był na pięć
drużyn, dowodzonych przez „Marnego”, „Skałę”, „Ponurego”,
„Zająca” i „Śmigłego”. Liczba żołnierzy przebywających bezpośrednio
przy sztabie dowództwa wahała się od 60 do 90 ludzi, którzy
operowali głównie w rejonie Ochotnicy i masywu Turbacza. Sztab
stacjonował najczęściej w szałasach, bacówkach i ziemiankach na
Turbaczu, Kiczorze, Starych Wierchach oraz Lubaniu, a operował
głównie na terenie Gorców i w okolicznych miejscowościach.

W sierpniu 1946 r. WiN raportował do Londynu: „Uzbrojenie
Oddz[iałów] „Ognia” [to]: broń automatyczna, przeważnie
pochodzenia angielskiego i amerykańskiego, rkm-y, ckm-y i
granatniki. […] W rejonie Turbacza i Obidowej na szczytach gór stoją
baraki i silne placówki „Ognia”, pod kontrolą których pozostaje cała
okolica ze specjalnym uwzględnieniem szos”.

Na ogół kiedy dochodziło do walki grupy sztabowej z przeciwnikiem,
„Ogień” obejmował bezpośrednią komendę. Tak było na przykład w
czasie walki oddziału sztabowego z KBW w dniu 29 IX 1946 r. nad
Ochotnicą: „Ogień” dowodził walka osobiście – zaatakowani w obozie
partyzanci wycofali się bez strat własnych, zabijając przy tym dwóch
żołnierzy KBW.

1 Kompania

1 Kompania działała głównie we wschodniej części powiatu

Apel w obozie oddziałuApel w obozie oddziału
ochrony sztabu mjr. Józefaochrony sztabu mjr. Józefa

Kurasia "Ognia"Kurasia "Ognia"
(przyjmuje meldunek).(przyjmuje meldunek).

Lato 1946 r.Lato 1946 r.
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nowotarskiego, na Spiszu i w zachodnich rejonach pow.
nowosądeckiego. Oddział liczył ok. 60 osób. Pierwszym dowódcą tej
kompanii był związany z „Ogniem” jeszcze z czasów wojny Eugeniusz
Melnyczuk „Lis”. Po jego aresztowaniu przez UB dowództwo objął
Marin Kubiak „Roman” a po nim Jan Batkiewicz Śmigły”

2 Kompania

Najważniejszym rejonem działania 2 Kompanii były tereny obejmujące
obszary Tatr i pogranicza słowackiego przez Zakopane i Kościelisko,
aż po Witów i Czarny Dunajec. Liczebność grupy dochodziła do 120
ludzi. Do października 1946 r. dowódcą oddziału był zdemobilizowany
oficer 16 pp. ppor. Stefan Ostaszewski „Rysiek”. Po jego dezercji, w
dniu 17 X 1946 r. „Ogień” mianował dowódcą 2 Kompanii „Powichra”.
Tego samego dnia do grupy zostali wcieleni żołnierze 4 Kompanii
„Dzielnego”. W październiku i grudniu oddział został kilkakrotnie
rozbity, a „Powicher” (w grudniu), wrócił do sztabu zgrupowania.
Dowództwo grupy objął wówczas jego dotychczasowy zastępca – Jan
Zdybalski „Tom”.

3 Kompania

Rok 1946. Pododdział 2Rok 1946. Pododdział 2
kompanii zgrupowaniakompanii zgrupowania

"Ognia" dowodzony przez"Ognia" dowodzony przez
kpr. Jerzego Laurmanakpr. Jerzego Laurmana

"Abusia", klęczy w środku."Abusia", klęczy w środku.
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3 Kompania operowała głównie w okolicach Rabki, Chabówki i Raby
Wyżnej, lecz obszar jej działania obejmował również tereny zachodniej
części powiatu nowotarskiego (i okolic Nowego Targu) oraz
południowych rejonów pow. myślenickiego i limanowskiego, aż po
powiat nowosądecki. Oddział liczył ok. 75 ludzi. Juz w roku 1945
dowodził nim dezerter z WP, Henryk Głowiński „Groźny”. Po śmierci
„Groźnego” w walce z KBW (9 listopada 1946 r.) dowództwo grupy
objął jego zastępca, pochodzący z Wileńszczyzny Antoni Wąsowicz
„Roch”.

4 Kompania

Na czele stosunkowo nielicznej, bo liczącej ok. 15 osób, 4 Kompanii
stał ppor. Edward Radyga "Łoś". Działała ona na pograniczu powiatów
Nowy Targ i Limanowa oraz we wschodniej części powiatu
nowotarskiego. Na skutek poniesionych strat w walce w Szczawie 26
września 1946 r. cała Kompania przyłączyła się w Lubomierzu do
grupy sztabowej. 17 X 1946 r. „Ogień wcielił ją do 2 Kompanii.

5 Kompania

Partyzanci z oddziałuPartyzanci z oddziału
Henryka GłowińskiegoHenryka Głowińskiego

„Groźnego” – 3 kompania„Groźnego” – 3 kompania
zgrupowania „Ognia”.zgrupowania „Ognia”.

Stoja od lewej: NNStoja od lewej: NN
„Janosik”, Ignacy„Janosik”, Ignacy

Wacławik „Kula”, LudwikWacławik „Kula”, Ludwik
Baliński „Tur”, CzesławBaliński „Tur”, Czesław
Stolarczyk „Guc”(stoi zaStolarczyk „Guc”(stoi za

„Turem”), Stanisław„Turem”), Stanisław
Wróbel „Bimber”, JózefWróbel „Bimber”, Józef

Świder „Pacuła”, HenrykŚwider „Pacuła”, Henryk
Głowiński „Groźny”,Głowiński „Groźny”,
Stanisław KaciczakStanisław Kaciczak
„Bocian”, Wojciech„Bocian”, Wojciech

Krzeszewski „Baca”, JanKrzeszewski „Baca”, Jan
Osiecki „Bratek”, AdamOsiecki „Bratek”, Adam
Domalik „Kowboj”. LeżąDomalik „Kowboj”. Leżą

(od lewej): NN(od lewej): NN
„Kominiarz”, Antoni„Kominiarz”, Antoni

Wąsowicz „Roch”Wąsowicz „Roch”
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5 Kompania działała w południowych rejonach pow. limanowskiego.
Liczyła ok. 60 osób. Dowodził nią Kazimierz Paulo „Skała”. Od jesieni
1946 r. Kompania ta działała w ścisłej łączności z samodzielnymi, lecz
podporządkowanymi formalnie „Ogniowi”, oddziałami „Błyskawica”
Michała Duronia „Wichra” i „Wolność” Stanisława Papierza „Sępa”.

6 Kompania (krakowska)

Oddział krakowski zgrupowania „Ognia” był faktycznie 6 Kompanią,
wydaje się jednak, że w praktyce nazwy tej nie używano. Założycielem
i pierwszym dowódcą tej grupy był Zdzisław Lisik „Mściciel”.
Początkowo działała ona tylko w Krakowie. Używała nazwy Ruch
Oporu Armii Krajowej (ROAK) i kontaktowała sie z oddziałami
Franciszka Mroza „Bobra” z myślenickiego. Po wielu zabiegach udało
sie nawiązać kontakt ze zgrupowaniem „Ognia” i w 1946 r.
podporządkowano oddział Kurasiowi, a dowództwo objął, przysłany ze
sztabu zgrupowania Jan Janusz „Siekiera”. Dnia 18 VIII 1946 r.
oddział ten zajął więzienie św. Michała w Krakowie, a także
rozpoczęto systematyczne wypady w okolice Krakowa, szczególnie w
miechowskie. 20 IX 1946 r. „Siekiera” wiozący raporty do „Ognia”
został przypadkowo aresztowany przez patrol KBW. Wydarzenie to
pociągnęło za sobą duże aresztowania wśród członków grupy. Nowym
dowódcą zdziesiątkowanej kompanii został, mianowany 25 IX 1946 r.
przez „Ognia”, Marian Zielonka „Bil”, który stał na jej czele aż do
śmierci Józefa Kurasia.

7, 8, 9 Kompania

Kolejne Kompanie (7, 8 i 9) tworzyły podporządkowane zgrupowaniu
„Ognia” oddziały partyzanckie:

Grupa „Zemsta” (7 Kompania) działająca na terenie powiatu
nowosądeckiego, pod dowództwem Zygmunta Wawrzuty
„Zemsty”, a po nim Bronisława Bubliko „Żara”, licząca ok. 30
osób.



Grupa „Grot” (8 Kompania) działająca na terenie pow.
nowosądeckiego i limanowskiego, pod dowództwem Mariana
Mordowskiego „Ojca”, licząca ok. 15 ludzi.

Grupa „Huragan” (9 Kompania) pod dowództwem Andrzeja
Szczypta „Zenita” działała także na terenie pow.
nowosądeckiego i liczyła ok. 35 ludzi.

Nazwę „Huragan” nosił również podporządkowany „Ogniowi”
w 1946 r. oddział Jana Ziomkowskiego „Huragana”, działający
w pow. wadowickim, liczący ok. 30 osób.

Również w pow. wadowickim działał oddział „Błyskawica”, jeden z
najaktywniejszych w tamtym rejonie, pod dowództwem byłego
żołnierza oddziału AK „Chełm” Michała Dudonia „Wichra”, liczący ok.
70 ludzi.

Na terenie pow. wadowickiego działał także trzeci oddział o nazwie
„Huragan”, z którym oddział „Błyskawica” ściśle koordynował swoje
działania. Oddział wszedł w skład zgrupowania „Ognia” w sierpniu
1946 r. a jego dowódcami byli kolejno: Mieczysław Sobolewski „Prut”,
Stanisław Marek „Orlicz” i Henryk Dołągowski „San”.

Kolejnym, ok. 80 osobowym, doskonale zorganizowanym oddziałem
podległym „Ogniowi”, był oddział „Burza” dowodzony przez
Mieczysława Wądolnego „Mściciela”, operujący głównie w pow.
wadowickim i myślenickim.

Żołnierze MieczysławaŻołnierze Mieczysława
Wądolnego „Mściciela” –Wądolnego „Mściciela” –
oddział Ignacego Sikoryoddział Ignacego Sikory
„Prawego” (stoi czwarty„Prawego” (stoi czwarty

od lewej z żoną)od lewej z żoną)
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W 1946 r. „Ogień” nawiązał kontakty organizacyjne z krakowską
organizacją konspiracyjną Armia Polska w Kraju, kierowana przez
Aleksandra Delmana. Wg. niepotwierdzonych informacji miał być
mianowany komendantem podległych jej oddziałów zbrojnych na
Podhalu i za jej pośrednictwem otrzymać stopień majora.

Utrzymywał też kontakty konspiracyjne z bliżej nieznanymi ośrodkami
na Śląsku, w Wielkopolsce i Pomorzu. Czterokrotnie spotykał się z
kurierem Andrzejem Gocem, który przenosił korespondencję pomiędzy
J. Kurasiem a siedzibą polskiego oficera łącznikowego w Monachium.

Oddziały podległe „Ogniowi” rozpoczęły działania zbrojne już w
kwietniu 1945 roku.

W nocy z 17 na 18 kwietnia 1945 r. grupa „ogniowców” pod
dowództwem Józefa Książka „Jastrzębia” rozbiła PUBP w
Nowym Targu, zabijając przy tym czterech pracowników UB.

Zaraz następnego dnia (18 IV 1945 r.) podkomendni „Ognia”
rozbroili milicjantów z posterunku w Bukowinie Tatrzańskiej.

23 IX 1945 r. oddział Mieczysława Wądolnego „Mściciela”
zlikwidował referenta UB z posterunku w Babicach (pow.
Chrzanów), a po kilku tygodniach dokonał rozbicia i

1945. Żołnierze1945. Żołnierze
zgrupowania "Ognia" zzgrupowania "Ognia" z
oddziału "Jastrzębia".oddziału "Jastrzębia".

Stoją od lewej: NNStoją od lewej: NN
"Sosna", Józef Książek"Sosna", Józef Książek

"Jastrząb", NN"Jastrząb", NN
"Leniwy" i NN"Leniwy" i NN

"Wicher", siedzi NN"Wicher", siedzi NN
"Wilk"."Wilk".
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całkowitego zniszczenia posterunku MO, także w Babicach.

Głównym celem akcji likwidacyjnych byli funkcjonariusze UB i NKWD.
Powszechnie zdawano sobie sprawę, że UB-owcy i ich zwierzchnicy –
instruktorzy z NKWD – byli najważniejszym ogniwem nowego reżimu
w terenie i zbrojnym ramieniem partii komunistycznej.

Nie stosowano jednak zasady odpowiedzialności zbiorowej i każdy fakt
zastrzelenia funkcjonariusza musiał być umotywowany. Inną kwestią
było strzelanie do nich jako atakujących, jak np. 28 IV 1945 r., gdy w
czasie obławy zginęło od kul „ogniowców” dwóch żołnierzy NKWD.

W ściśle tajnych opracowaniach UB znajdują się informacje o stratach
wśród funkcjonariuszy sowieckich walczących z „Ogniem”. Z jednego
z nich, dotyczącego operacji „Ogniwo” (inwigilacja byłych żołnierzy
Kurasia na początku lat 50-tych) wynika, że w okresie od 18 IV 1945
do 1 VIII 1945 w walce z partyzantami „Ognia” zginęło 27 członków
NKWD.

Przeciwnik jednak nie …

Przeciwnik jednak nie próżnował i ciągle prowadzono operacje
przeciwko zgrupowaniu „Ognia”, ale pomimo nieustannych,
trwających aż do początków czerwca 1945 r. obław NKWD i
rozproszenia oddziału Kurasia pod Turbaczem, potrafili „ogniowcy”
skutecznie sie bronić, i tak np. 25 IV 1945 r. w czasie jednej z akcji
„przeciw bojówce Ognia”, zginął kolejny funkcjonariusz
nowotarskiego UB Romuald Rozmarynowski.

Żołnierze jednego zŻołnierze jednego z
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Zgoła inaczej traktował „Ogień” milicjantów. Uważał, że ich służba
jest potrzebna społeczeństwu, bo mają pilnować porządku i bronić
ludność przed pospolitym bandytyzmem. Z racji służby nie byli
wrogami, tym bardziej, że wielu z nich mu sprzyjało. Akcje skierowane
były przeciwko szczególnie niebezpiecznym funkcjonariuszom,
współpracującym z UB i całym posterunkom udzielającym aktywnej
pomocy w działaniach sił resortowych przeciw partyzantom.

Oddziały „Ognia” prowadziły też cały szereg akcji wymierzonych w
Słowaków opowiadających się za przyłączeniem polskich części Spiszu
i Orawy do państwa słowackiego.

Problemem zupełnie innej natury i niezmiernie ważnym jest kwestia
stosunku „Ognia” i jego żołnierzy do ludności żydowskiej. Niestety,
ton dyskusji na temat „Ognia” przez wiele lat narzucała propaganda i
stronnicze opracowania z okresu PRL, w których oskarżany był o
antysemityzm i planowe wyniszczanie Żydów. Problem jest o tyle
trudny, że taki obraz działalności Kurasia był jednym z fundamentów
tej propagandy i niejednokrotnie przy tym (nawet jeszcze w latach 90-
tych) dowodzenie opierano na wydaniach, wielokrotnie wznawianej
książki, byłego sekretarza PPR w Nowym Targu, W. Machejka „Rano
przeszedł huragan”, które były skrajnie stronniczym i niewiele
mającym wspólnego z rzeczywistością materiałem propagandowym
oraz na cytatach ze spreparowanego w całości przez Machejka,
rzekomego dziennika „Ognia”.

Jak w całej Polsce, tak i na Podhalu Żydzi ginęli z rąk podziemia, nie
jako przedstawiciele swojego narodu, ale z racji służby w organach
represji, PPR lub agenturalnej współpracy z UB.

Dobrym przykładem może być rozbicie przez oddział „Ognia” PUBP w
Nowym Targu w kwietniu 1945 r., gdzie zastrzelono wszystkich
pojmanych (znanych partyzantom) funkcjonariuszy UB, z których

pododdziałówpododdziałów
zgrupowania mjr. "Ognia"zgrupowania mjr. "Ognia"



Gadowski był Polakiem, Kosztyło – Ukraińcem, Reichel i Burzyński –
Żydami.

Innym przykładem niech będzie zastrzelenie przez partyzantów 10 II
1946 r. Dawida Grassgrüna, który oprócz tego, że był wójtem gminy
żydowskiej, był też aktywnym działaczem PPR w Nowym Targu.

Do najbardziej nagłośnionych zdarzeń, w których ofiarami były osoby
pochodzenia żydowskiego, należą wydarzenia z dnia 20 kwietnia 1946
r. Zmierzający w kierunku Nowego Targu, w celu ponownego rozbicia
tamtejszego PUBP, około 50-osobowy oddział partyzantów „Ognia” na
przedmieściach miasta zatrzymywał do kontroli przejeżdżające auta.
Partyzanci nie wiedzieli kto jedzie w zatrzymywanych ciężarówkach. Z
aut, które stawały na wezwanie, mimo przeprowadzonej szczegółowej
kontroli, nie zastrzelono nikogo. Natomiast kierowca jednego z
samochodów, jadącego w kierunku Czorsztyna, na widok
umundurowanego żołnierza próbującego go zatrzymać, nie
zahamował, a pasażerowie (5 osób – jak się okazało później – wszyscy
pochodzenia żydowskiego) otworzyli ogień w kierunku partyzantów.
Po krótkiej strzelaninie samochód zatrzymano, a wszyscy pasażerowie
zostali rozstrzelani na miejscu. Na podstawie zeznań świadków należy
przypuszczać, że ludzie ci zamierzali przez „zieloną granicę”,
nielegalnie przedostać się na Słowację. Nie wiedzieli, kto ich
zatrzymuje; czy umundurowani ludzie na drodze to UB, wojsko czy też
partyzanci.

Powyższe i podobne przykłady, a także prowokacje UB-eckie, jak np. w
Kielcach, doskonale wykorzystywała komunistyczna propaganda, by
przedstawić żołnierzy niepodległościowego podziemia (w tym i
„Ognia”), jako zwyrodnialców i antysemitów, i tym samym uzyskać
pretekst do pozostania wojsk sowieckich w Polsce, jakoby dla ochrony
zagrożonej, dopiero co ocalałej z zagłady, ludności żydowskiej.

Absurdalność tych zarzutów jest tak wielka, że trudno z nimi
polemizować, ale jako ciekawym przyczynkiem do dyskusji na ten
temat może być wykonanie wyroku śmierci na Janie Wąchale „Łaziku”.



Egzekucja Wąchały z wyroku „Ognia” za morderstwo popełnione w
celach rabunkowych na dwóch kupcach – Żydach, może być
świadectwem przeciwstawiania się „Ognia” tego rodzaju aktom
kryminalnym, niezależnie od narodowości sprawców i ofiar.

Warto też zwrócić uwagę, że analiza poszczególnych wydarzeń,
posiadane informacje na temat siły i obszaru działalności zgrupowania
„Ognia” w 1946 r. wskazują, że co najmniej na terenie kilku powiatów
większość Żydów przebywała w zasięgu jego partyzantów, nie
wykluczając samego Nowego Targu i innych miast powiatowych.
Wykonywano tam bez większych problemów rozmaite akcje, nawet
wymierzone w wysokich lokalnych funkcjonariuszy UB czy PPR. Gdyby
rzeczywiście „Ogniowi” zależało na wymordowaniu ludności
żydowskiej (jak głosili propagandyści PRL) to należy przypuszczać, że
ilość ofiar byłaby zdecydowanie większa.

21 VIII 1945 r. wszedł w życie dekret amnestyjny, jednak „Ogień” nie
wierzył w zapewnienia UB i nie zamierzał sie ujawniać. W swoim liście
do UB pisał:

„Sprawa złożenia broni: jako Polak i stary partyzant
oświadczam: wytrwam do końca na swoim stanowisku”Tak mi
dopomóż Bóg”. Zdrajcą nie byłem i nie będę […] Daremne
wasze trudy, mozoły i najrozmaitsze podstępy. Gwarancje
wolności wydajecie więźniom, których katujecie jak
barbarzyńcy. Wstyd i hańba. Swoim postępowaniem
doprowadzacie do zguby samych siebie…”.

Taka postawa „Ognia” – cieszącego się rosnącym autorytetem
dowódcy największego oddziału na tym terenie – była przyczyną, dla
której w całym powiecie nowotarskim do Komisji Likwidacyjnej AK
zgłosiło się zaledwie 11 osób. Jednak w skali województwa rozmiary
ujawnienia były niewątpliwie sukcesem komunistów i znacznie
osłabiły oddziały partyzanckie, co pozwoliło tym skuteczniej



przygotować nowe siły do walki z częściowo zdezorganizowanym
podziemiem niepodległościowym.

Te oddziały, które pozostały w lesie, zdecydowały się na walkę z siłami
represji a jej bezpardonowy charakter był już dla wszystkich
oczywisty. Po reorganizacji zgrupowania, partyzanci „Ognia”,
począwszy od grudniu 1945 r., przeprowadzili szereg udanych akcji
zbrojnych.

9 XII 45 r. ok. godz. 16:30 jeden z oddziałów należących do
zgrupowania „Ognia”, dowodzony przez Henryka
Głowińskiego „Groźnego” rozbroił posterunek MO w
Łopusznej. Pobito komendanta, zabrano broń, odzież,
żywność, pieniądze i wszystkie akta.

11 XII 45 r. również oddział „Groźnego” rozbroił siedzibę
miejskiego UBP w Rabce i wykonał wyrok śmierci na
kierowniku placówki UB, Mieczysławie Stramce.

26 XII 45 r. patrol z oddziału „Groźnego” rozbroił posterunek
MO w Skawie koło Rabki.

31 XII 45 r. żołnierze „Ognia” rozbroili posterunek MO w
Odrowążu.

19 I 46 r. rozbrojono posterunek MO w Niedzicy, zniszczono
kancelarię i zastrzelono komendanta.

Partyzanci ze zgrupowaniaPartyzanci ze zgrupowania
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20 II 46 r. oddział „Groźnego” zajął posterunek MO w Rabie
Wyżnej. Partyzanci nie wyrządzili żadnej krzywdy
milicjantom, natomiast rozstrzelali przed budynkiem dwóch
funkcjonariuszy UBP, z Raby Wyżnej i z PUBP w Nowym
Targu.

4 VIII 46 r. na Gubałówce, na stacji kolejki linowej, partyzanci
z 2 Kompanii „Ognia” stoczyli walkę z grupą operacyjną,
która próbowała ich aresztować. Zginęło 8 ludzi z UB, MO i
KBW. Partyzanci mieli jednego lekko rannego.

18 VIII 46 r. odbyła się jedna z najgłośniejszych i najbardziej
znaczących akcji wykonanych przez żołnierzy z 6 Kompanii
(krakowskiej), kiedy to zdobyto i zajęto więzienie św. Michała
w Krakowie, i uwolniono 64 aresztowanych, z których znaczna
część zasiliła zgrupowanie „Ognia”.

Tydzień później, 25 VIII 46 r. odbito ze szpitala św. Łazarza,
aresztowanego przez UB rannego partyzanta Eugeniusza
Kadrysia. Leżał on w separatce dla więźniów na oddziale
chirurgicznym, pilnowany przez wartownika z WUBP. Nad
ranem, 10 żołnierzy pod dowództwem Jana Janusza
„Siekiery”, rozbroili najpierw wartownika z milicji, stojącego
przy wejściu, później obezwładniono UB-owca i milicjanta –
sanitariusza. Rannego Kadrysia i jeszcze jednego żołnierza AK
z oddziału „Wichra”, zabrano na ciężarówkę , którą
zawieziono ich na melinę konspiracyjną w Borku Falęckim. W
ogrodzie szpitalnym został rozstrzelany funkcjonariusz WUBP
i pielęgniarka, która próbowała wszcząć alarm. Przy zwłokach
pozostawiono blankiety z podpisami „Ognia” i „Siekiery”.

22 IX 46 r. na szosie Witów – Zakopane, partyzanci z 2
Kompanii urządzili zasadzki na 12-osobową grupę operacyjną
z 2 zmotoryzowanego pułku KBW, powracającą autem z
przeprowadzonej w Witowie akcji przeciw oddziałom „Ognia”.
Samochód został ostrzelany silnym ogniem broni maszynowej,



w wyniku czego 6 żołnierzy zginęło, 3 zostało rannych a
reszta uciekła.

5 XI 46 r. zorganizowano udaną akcję odbicia kolejnego z
partyzantów, który pilnowany przez KBW leżał ranny w
szpitalu w Zakopanem. Ludzie „Powichra”, zastrzelili dwóch
pilnujących go wartowników z plutonu zwiadu KBW i zabrali
rannego kolegę.

W kolejnych miesiącach, do końca 1946 r., partyzanci „Ognia”rozbili
kilkadziesiąt posterunków MO, m.in. w Czorsztynie, Piwnicznej,
Szaflarach, Ludźmierzu, Frydmanie (trzy ostatnie w ciągu jednego
dnia), Wieprzu, Tylmanowej, Łącku, Krościanku i wielu innych
miejscowościach.

Wg. niepełnych danych, w okresie od października 1945 r. do
listopada 1946 r. oddziały ze zgrupowania „Ognia”wykonały ok. 50
ataków na posterunki MO, UBP i SOK na terenie woj. krakowskiego,
likwidując przy tym wielu funkcjonariuszy UB i NKWD oraz
szczególnie niebezpiecznych lub stawiających opór milicjantów.

Żołnierze „Ognia” zlikwidowali m.in.:

25 VII 46 r. w Kalwarii, kpt. Mikołaja Zabłockiego, doradcę
PUBP z ramienia NKWD na powiat wadowicki;

30 VII 46 r. zastrzelono naczelnika Wydziału III WUBP w
Krakowie, Józefa Gleicka – Grabowskiego w Makowie
Podhalańskim;

11 VII 46 r. wykonano wyrok śmierci na naczelniku więzienia
w Nowym Targu, Janie Racławskim;



14 VIII 46 r. wykonano wyrok na byłym kierowniku UBP w
Rabce, Władysławie Filipiaku, który w tym czasie, po
skierowaniu do Centralnej Szkoły MBP i służbie w PUBP w
Olkuszu, pełnił funkcję oddziałowego w osławionym więzieniu
Montelupich w Krakowie;

28 VIII 46 r. w Nowym Targu zlikwidowano funkcjonariusza
tamtejszego PUBP, Stanisława Pyka.

Przez cały 1946 r. w woj. krakowskim, według danych resortowych
zostało zabitych w walce i zlikwidowanych 165 funkcjonariuszy UB i
MO. Znacząca większość przypada na Zgrupowanie Partyzanckie
„Błyskawica” mjr Józefa Kurasia „Ognia”.

Niewątpliwie podstawą siły zgrupowania „Ognia” był jego
rozbudowany i znakomicie działający wywiad oraz poparcie
społeczeństwa, które w naturalny sposób uzupełniało system
gromadzenia informacji o przeciwniku.

Starosta powiatu wadowickiego, w sprawozdaniu sytuacyjnym, za
sierpień 1946 r. informował: „Walkę z bandami utrudnia fakt
niewątpliwej współpracy ludności miejscowej z bandami”.

Odchodząc w góry, „Ogień” nie zabrał ze sobą wszystkich swoich
zaufanych ludzi. Część z nich pozostała w strukturach UB i MO, w
urzędach pocztowych, przedsiębiorstwach transportu, zaopatrzenia i
w administracji, co także sprawiało, że jego wywiad działał doskonale.

Fragment wyrokuFragment wyroku
śmierci wydanegośmierci wydanego
przez "Ognia" naprzez "Ognia" na

naczelnika więzienia wnaczelnika więzienia w
Nowym Targu, JanaNowym Targu, Jana

RacławskiegoRacławskiego

https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/222/222-392823_g.jpg


Do likwidacji agentury i wykonywania wyroków została powołana
przez „Ognia” tzw. Komisja Szybko – Wykonawcza. Wyroki wydawane
były na podstawie informacji od komórek terenowych. Jak wspomina
jeden z adiutantów dowódcy „Herkules”: „…o wyroku decydował cały
Sztab, nigdy sam „Ogień”.

Przez dłuższy czas oddziały „Ognia” operowały na dużą skalę. Na
terenie powiatu nowotarskiego, poza kilkoma miastami, były one
faktycznie gospodarzami terenu. I to mimo obecności dużych ilości
wojska. „Ogień” na swoim terenie czuł sie do tego stopnia pewnie, że
jego podwładni niekiedy wręcz informowali nowotarski PUBP o
miejscach swego pobytu. Robili to listownie bądź za pośrednictwem
komend MO, np. posterunek MO w Szaflarach został zawiadomiony
przez partyzantów „Ognia”, że będą oni obecni 25 IX 1945 r. na
zabawie w Bańskiej.
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Bez żadnych przeszkód, jak w wolnym kraju, 21 IV 1946 r., o godz.
14:00 Józef Kuraś zawarł ślub z Czesławą Polaczykówną w kościele
parafialnym w Ostrowsku, kilka kilometrów na wschód od Nowego
Targu. Dla pełnego bezpieczeństwa, położona u stóp Gorców wioska,
została ze wszystkich stron otoczona uzbrojonymi w rkm-y patrolami.
Po ceremonii zaślubin odbyło się wesele na kwaterze, na Górze
Waksmundzkiej.

Ludność Podhala w tym czasie zwracała sie do Kurasia nawet z
prośbami o rozstrzygnięcie sporów sąsiedzkich.

Lato 1946, Kiczora. JózefLato 1946, Kiczora. Józef
Kuraś "Ogień" z żonąKuraś "Ogień" z żoną
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Sytuacja taka nie trwała jednak długo. UB i KBW zdołało w pełni
wykorzystać okres zimowej demobilizacji oddziałów zgrupowania na
przełomie 1946/1947 dla zadania mu szeregu dotkliwych strat.
Niewątpliwie największym sukcesem, jaki UB odniosło w styczniu
1947 r. była udana operacja osaczenia Mieczysława Wądolnego
„Mściciela”, który zginał samobójczą śmiercią otoczony przez KBW 14
stycznia 1947 r.

Dnia 11 II 1947 r. został rozbity i wymordowany patrol szefa 2
kompanii kpr. Józefa Szczoty „Marnego”. 10 II 1947 r. „Marny” wraz z
pięcioma podkomendnymi (w tym z Janiną Polaczykówną „Stokrotką”,
szwagierką „Ognia”) udali się na nocleg do willi krakowskiego hufca
ZHP zwanej „Śmiechówka”. Następnego dnia rano, poinformowani o
tym fakcie przez agentkę UBP Marię Minczowską ps.
„Niezdecydowana”, funkcjonariusze KBW i UB otoczyli dom. Akcję
rozpoczęto od wrzucenia granatu do pokoju, w którym spali partyzanci
(świadczy to o precyzyjności otrzymanego donosu). W czasie walki
zginął od postrzału pociskiem dum-dum Władysław Domiczak
„Koliba”, a Andrzej Lasak „Podbipięta” popełnił samobójstwo.
Budynek stanął w płomieniach. Pozostali przy życiu „Marny” (ciężko
ranny w nogi), „Stokrotka”, „Tygrys” (Kazimierz Marduła) i „Znicz”
(Mieczysław Żebrowski), nie widząc żadnych szans, poddali się i
wyszli z płonącego budynku. Kazano im położyć się na trawie i na
miejscu ich zamordowano, pozostawiając przy życiu jedynie J.
Polaczykówną, jako szwagierkę „Ognia”, uznając ją za cenne źródło
informacji. Akcja ta była prowadzona pod osobistym nadzorem mjr.
Bronisława Wróblewskiego z MBP.
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22 stycznia 1947 r. skierowano w rejon stacjonowania „Ognia” 829
ludzi z 6 samodzielnego batalionu operacyjnego oraz 2 samodzielnego
zmotoryzowanego pułku KBW. Podzielono ich na siedem pododdziałów
operacyjnych i sztab z odwodem. Do każdego oddziału przydzielono
funkcjonariuszy UBP. Zadaniem każdej grupy było „ustawiczne
śledzenie, ściganie i nękanie bojówek „Ognia”. Zakrojone na szeroką
skalę akcje wojskowe i pacyfikacyjne w terenie w połączeniu ze
wzmożoną pracą agenturalną doprowadziły do likwidacji i
aresztowano wielu partyzantów i współpracowników „Ognia”. Były to
kolejne poważne ciosy dla zgrupowania „Ognia”, które pogłębiły
poczucie beznadziejności sytuacji wśród poszczególnych grup
partyzantów, rozlokowanych na melinach i przebywających w lesie.

10 II 47 r. zwerbowany został przez UB agent, któremu nadano
pseudonim „Orientacyjny”. Po trzech dniach przyprowadził on do UB
kolejnego, zwerbowanego przez siebie agenta ps. „Śmiały”, który
przekazał dokładny opis miejsca kwaterowania sztabu zgrupowania
„Ognia” w górach za Turbaczem. 17 II 47 r. zdrajca osobiście
poprowadził 100 osobowy oddział KBW wzmocniony grupą UB pod
dowództwem kpt. F. Dworakowskiego. Następnego dnia, ok. godz.
10:00 grupa operacyjna zbliżyła się do obozu, jednak „ogniowcy” nie
dali sie zaskoczyć i już z odległości 300 m. zaczęli się ostrzeliwać.
Udało im sie wycofać, jednak stracili jednego zabitego, Józefa Srala
„Smaka”.

Po tej operacji „Ogień” podzielił swój oddział sztabowy na mniejsze,
kilkuosobowe grupki, które skierował na kwatery we wsiach. Sam na
czele zaledwie sześciu ludzi zszedł do Ostrowska 20 lutego 1947 r.
Byli z nim Jan Kolasa „Powicher”, Stanisław Sral „Zimny”, Kazimierz
Kuraś „Kruk” (bratanek „Ognia”), Franciszek Dróżdż „Szpak”,
Stanisław Ludzia „Harnaś” i łączniczka Irena Olszewska „Hanka”.
Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że nie była to grupa rozbitków, czy też
jak sugerowano wielokrotnie, grupa ostatnich (sic!) najwierniejszych
ludzi, którzy pozostali przy „Ogniu”.

Straty jakie zgrupowanie poniosło w listopadzie, grudniu 1946 i



styczniu 1947 r., czyli w okresie zimowego rozlokowania części
oddziałów i poszczególnych osób na wiejskich kwaterach, znacznie
osłabiły całość i spoistość zgrupowania, ale nie były tożsame z jego
rozbiciem.

Zgrupowanie nie straciło zdolności mobilizacyjnych i w myśl planów
„Ognia” na wiosnę oddziały ponownie miały się zebrać i powiększyć.

Nie dane jednak było „Ogniowi” zrealizować tych planów. Zdrajcami,
którzy donieśli o miejscu kwaterowania to Stanisław Byrdak, Antoni
Twaróg i Stefania Kruk. Wszyscy ci ludzie związani byli wcześniej z
jego oddziałami.

Nowotarskie UB informacje otrzymało ok. godz. 9:30, 21 lutego 1947
r. Ok. godz. 10:00, czterdziestoosobowa grupa z odwodu Wojsk
Wewnętrznych, wzmocniona przez dziesięciu funkcjonariuszy UB i
MO, wyjechała do Ostrowska. Całością dowodzili i akcję naprowadzali:
mjr B. Wróblewski z MBP, kpt. B. Szwajgert i kpt. F. Dworakowski z
WBW w Krakowie, por. A. Podstawski – szef PUBP w Nowym Targu,
por. H. Słabczyk z KP MO w Nowym Targu i ppor. E. Zawada z WUBP
w Krakowie.

Atak na dom Józefa i Anny Zagatów, w którym przebywał „Ogień”
rozpoczęto ok. godz. 13:00. Wcześniej otoczono cały kompleks
zabudowań w trójkącie trzech dróg. W trakcie strzelaniny „Powicher”
wraz z rannym „Harnasiem” zdołali się przebić i uciec. Zginęli
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„Zimny” i „Kruk”. „Szpakowi” udało się ukryć.

Partyzanci najpierw niepostrzeżenie przeniknęli do sąsiedniego
budynku Michała Ostwalda. Podpalono zabudowania, ale „Ogień”
wraz z „Hanką” zdołał przedostać się do kolejnego budynku Marii
Kowalczyk – Pachowej. Otoczony tam, został wezwany do poddania
się. Odmówił, polecając skorzystać z tej propozycji „Hance”. Po jej
wyjściu z budynku „Ogień” próbował popełnić samobójstwo. Strzał w
skroń nie spowodował jednak natychmiastowego zgonu – w stanie
utraty przytomności został pojmany. Żołnierze obławy, po wdarciu się
na strych, zrzucili nieprzytomnego „Ognia” po schodach, jednak UB-
ecy, doceniając w pełni wagę informacji, jakie planowali uzyskać
podczas przesłuchań, za wszelka cenę chcieli go ocalić. Przeniesiono
go na ciężarówkę, sanitariusz KBW udzielił mu pierwszej pomocy i
zawieziono go do nowotarskiego szpitala, który otoczył kordon KBW, a
wewnątrz pilnowała „Ognia” obstawa UB i MO.

Próby uratowania życia okazały się nieskuteczne. Major Józef Kuraś
„Ogień” zmarł dwadzieścia minut po północy, czyli już 22 lutego 1947
roku. Ciało zostało zabrane i złożone na podwórku WUBP w Krakowie
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i według niepotwierdzonych informacji, następnego dnia przekazano
je Wydziałowi Lekarskiemu Akademii Medycznej, jako zwłoki
nieznanego mężczyzny.

Do dziś nie jest znane miejsce pochówku mjr. „Ognia”.

Śmierć „Ognia” zbiegła się w czasie z uchwaleniem amnestii i oba te
wydarzenia istotnie zaciążyły na losach „ogniowców”. Zgrupowanie
miało charakter typowo wojskowy, oparty na autorytecie dowódcy.
Nie poczyniono przygotowań na wypadek konieczności zmiany
dowództwa, nie wyznaczono następców, którzy mieliby w regionie
szanse zyskać tak duże uznanie dowódców poszczególnych oddziałów.
Dlatego śmierć „Ognia” musiała się równać rozpadowi zgrupowania,
nawet gdyby nastąpiła w mniej sprzyjającym dla władzy okresie.

W woj. krakowskim, wśród wielu dowódców oddziałów, którzy podjęli
decyzję o skorzystaniu z amnestii było szereg „ogniowców”. Za ich
przykładem poszli liczni podkomendni i ogółem ujawniło się oficjalnie
376 żołnierzy Kurasia i 134 współpracowników. Jednak, tak jak i w
całej Polsce, komuniści nie zamierzali dotrzymać warunków amnestii i
niedługo później ujawnieni byli aresztowani i skazywani na wieloletnie
wyroki z karą śmierci włącznie. Spowodowało to, jak wszędzie, powrót
części partyzantów „Ognia” w góry i podjęcie dalszej, bezpardonowej
walki z komunistami.

Już w marcu 1947 r. pojedynczy żołnierze „Ognia” rozpoczęli działania
przeciwko resortowi i konfidentom, jednak nie miały one jeszcze
charakteru zorganizowanego. W maju, od nowa zorganizował oddział
Józef Świder „Pacuła”, przyjmując nowy pseudonim „Mściciel”.
Zwerbował 16 ludzi. Występowali pod nazwa „Wiarusy” lub III
kompania AK lub ROAK. Ukrywali sie w rejonie Rabki i Skomielnej
Czarnej w południowej części pow. myślenickiego. W końcu 1947 r.
potroiła się ich liczba, bo do grupy przystępowali również ujawnieni.
W roku 1947 „Wiarusy” wykonali kilkanaście akcji zbrojnych, w czasie
których zastrzelili 7 żołnierzy KBW, 2 milicjantów, 1 funkcjonariusza
UB. W sierpniu zlikwidowali agenta o ps. „Czarny”.



Przeciwko „Wiarusom” natychmiast wystąpiły siły UB i KBW,
wykorzystując skrupulatnie doniesienia licznych agentów i
informatorów. Przerażona terrorem UB społeczność Podhala nie
udzielała już „Wiarusom” tak wydatnej pomocy jak „Ogniowi” i stąd
ich akcje stawały sie mniej spektakularne i ponosili straty.

31 X 1947 r. na stacji kolejowej w Lasku rozbita została jedna
z grup i zginęło 4 ludzi.

18 II 1948 r. zginał w potyczce d-ca Józef Świder „Mściciel”
Po jego śmierci dowództwo nad „Wiarusami” przejął Tadeusz
Dymel „Srebrny”. Grupa operowała w rejonach Łopusznej,
Kościeliska, Bukowiny i Czarnego Dunajca.

Ale i oni nie mieli długo działać. 20 X 1948 r. zginął w zasadzce
zastawionej przez KBW „Srebrny”.

Po nim grupę przejął były adiutant „Ognia”, Stanisław Ludzia
„Harnaś”, „Dzielny”. Wzorując się na doświadczeniach „Ognia”
podzielił ludzi na trzy grupy, licząc, że będzie im łatwiej działać. Jedna
operowała w rejonie Szczawnica – Krościenko – Obidza, druga w
rejonie Rabka – Rdzawka – Obidowa, zaś trzecia w rejonie Niedzica –
Czorsztyn. W końcu 1948 roku „Harnaś” miał w dyspozycji 70 ludzi i
dość szeroko rozbudowaną sieć współpracowników. W roku 1948
oddział „Harnasia” zastrzelił 13 milicjantów, 1 żołnierza KBW, 1
zdrajcę i 3 osoby cywilne (?). Dokonali kilku akcji na spółdzielnie i
sklepy. W 1949 r. zastrzelili jednego milicjanta i jednego
współpracownika UB.

Przeciw „Wiarusom” władze bezpieczeństwa zmobilizowały dość
znaczne siły, a mianowicie 250 żołnierzy KBW oraz 60 milicjantów i
funkcjonariuszy UB, którymi dowodził Stanisław Wałach, naczelnik
Wydziału III WUBP w Krakowie (późniejszy literat, jeden z
największych opluwaczy niepodległościowego podziemia), pod
nadzorem zastępcy szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa



Publicznego w Krakowie, Franciszka Szlachcica, późniejszego (w
latach 70-tych) ministra spraw wewnętrznych i wicepremiera.

Podjęto także grę operacyjną, w wyniku której wprowadzono do
„Wiarusów” oficerów UB, jako przedstawicieli III Okręgu ROAK w
Krakowie, pod pseudonimami „mjr Maciej” (F. Szlachcic) i „Henryk”
(Marian Strużyński, później jako Marian Reniak, autor kilku książek,
m.in. „Niebezpieczne ścieżki”, która jak większość z tamtego okresu,
dość tendencyjnie opisuje „Harnasia”, jego ludzi i operację przeciwko
nim).

Już na początku 1949 r. organizacja „Wiarusów” została rozpracowana
agenturalnie i przez następne miesiące prowadzono działania
zmierzające do likwidacji grupy. 16 lipca 1949 r. w okolice Rabki
przybył „mjr Maciej” i doszło do spotkania z trzema chętnymi do
wyjazdu do Anglii. Wśród nich był „Harnaś”. Mistyfikację w czasie
nocnego spotkania w głębokim terenie uwiarygodnił samochód ze
znakiem angielskiej ambasady. Przewieziono ich do Krakowa, prosto
do budynku WUBP i tylko przypadek sprawił, że zorientowali się, że są
w rękach swoich prześladowców. Doszło do strzelaniny – „Harnaś”
został ranny, dwaj pozostali zostali zabici w walce. Stanisław Ludzia
„Harnaś”, „Dzielny”, "Ryś" został skazany na śmierć i stracony 12
stycznia 1950 r. w więzieniu Montelupich w Krakowie. Miejsce
pochówku pozostaje nieznane.

17 lipca 1949 r. została aresztowana reszta jego „Wiarusów” i w ten
sposób do połowy lipca 1949 r. przestał istnieć zasadniczy trzon
„postogniowego” zgrupowania i było tylko kwestią czasu, aby wszyscy
zostali ujęci. W sierpniu tego roku aresztowano 122
współpracowników „Wiarusów”.

Śmierć „Ognia” i rozpad jego zgrupowania partyzanckiego, jednego z
największych w powojennej Polsce, a w końcu likwidacja „Wiarusów”,
jako resztek zgrupowania „ogniowego” kończy rozpoczętą w 1939 r.
walkę Podhalan o niepodległą i suwerenną Polskę, zaś wieloletnia
inwigilacja ludzi „Ognia” przez Służbę Bezpieczeństwa potwierdza



tylko ważne miejsce jego walki z siłą narzuconym, obcym i
zbrodniczym reżimem.

Na koniec warto przytoczyć słowa prof. Andrzeja Paczkowskiego,
które wspaniale podkreślają niepodległościowy i bohaterski charakter,
tej heroicznej lecz jakże beznadziejnej walki „Żołnierzy Wyklętych”,
często, już tylko po to, by do końca dotrzymać wierności przysiędze:

„Podziemie było toczącą ciężkie boje odwrotowe ariergardą Polski
Niepodległej. Tyle, że nie było już się gdzie wycofać”.
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