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„Mestwin”, „Grom” to pseudonimy konspiracyj-
ne urodzonego 125. lat temu w Cergowej ko³o
Dukli p³k. Jana Szczurka-Cergowskiego, komen-
danta Obszaru Zachodniego AK-WiN i p.o. pre-
zesa I Zarz¹du G³ównego WiN. To postaæ nie-
zwyk³a, która ca³e swoje ¿ycie poœwiêci³a s³u¿bie
Niepodleg³ej. Bohater Powstania Warszawskiego,
za swoje czyny na polu walki odznaczony Krzy-
¿em Srebrnym Orderu Virtuti Militari i Krzy¿em
Walecznych. Wspó³twórca Zrzeszenia WiN. Dwu-
krotnie aresztowany i dwukrotnie skazany przez
komunistyczne s¹dy. Przeszed³ ciê¿kie œledztwo,
ale nie da³ siê z³amaæ. W kazamatach UB spêdzi³
ponad cztery lata swojego ¿ycia, a kolejne trzy
w wiêzieniach. Do œmierci pozosta³ wierny z³o¿o-
nej przysiêdze AK.

Jan Szczurek urodzi³ siê 22 grudnia 1897 r.
w Cergowej ko³o Dukli w powiecie kroœnieñ-
skim w rodzinie o tradycjach patriotycznych, ja-
ko syn Jana (œredniozamo¿nego ch³opa) i Fran-
ciszki z domu Drozd. Jego dziadek Teofil
Szczurek by³ ochotnikiem walcz¹cym w Po-
wstaniu Styczniowym 1863 r., a ojciec aktyw-
nie dzia³a³ w ruchu ludowym, sprawuj¹c funk-
cjê wójta gminy i mê¿a zaufania w S¹dzie
Grodzkim w Dukli. By³ najstarszym synem
i mia³ szeœcioro m³odszego rodzeñstwa - czte-

rech braci i dwie siostry. Uczy³ siê w szkole lu-
dowej w Dukli, a nastêpnie w c.k. Szkole Re-
alnej w Kroœnie, gdzie w 1914 r. ukoñczy³ szó-
st¹ klasê. Od 1912 r. nale¿a³ do skautingu, a od
wiosny 1913 r. do Zwi¹zku Strzeleckiego. Ma-
j¹c szesnaœcie lat w po³owie sierpnia 1914 r.
jako ochotnik zg³osi³ siê do formowanej
w Kroœnie kompanii Legionów Polskich do-
wodzonej przez kpt. Stefana Tormê. Z t¹ jed-
nostk¹ zosta³ skierowany do Krakowa, gdzie
s³u¿y³ do 20 listopada 1914 r. w pierwszym
plutonie, kiedy to zwolniono go ze wzglêdów
zdrowotnych. W po³owie czerwca 1915 r.
wcielony do armii austro-wêgierskiej, s³u¿y³
w 45. Galicyjskim Pu³ku Piechoty, wchodz¹-
cym w sk³ad 47. Brygady Piechoty 24. Dywizji
Piechoty, X Korpusu Armijnego c.k. armii.
W trakcie s³u¿by ukoñczy³ szko³ê podoficersk¹
i oficerów rezerwy. Walczy³ na froncie rosyj-
skim i w³oskim, gdzie 3 listopada 1918 r. ranny
w bitwie pod Vittorio Veneto, dosta³ siê do nie-
woli w³oskiej. W pierwszych dniach marca
1919 r. zwolniony z obozu jenieckiego do³¹czy³
do B³êkitnej Armii gen. Józefa Hallera, a wio-
sn¹ 1919 r. powróci³ z t¹ formacj¹ do Polski. 

Od sierpnia 1919 r. pe³ni³ funkcjê kierowni-
ka sk³adów artyleryjskich III Korpusu gen.
Hallera, a od stycznia 1920 r. dowódcy Parku
Uzbrojenia 13. Dywizji Piechoty. Wówczas to
bra³ udzia³ w dzia³aniach na froncie polsko-bol-
szewickim. Wiosn¹ 1921 r. zosta³ referentem
Urzêdu Uzbrojenia Dowództwa Okrêgu Gene-
ralnego Pomorze. W 1924 r. przydzielono go
do Szefostwa Artylerii i S³u¿by Uzbrojenia Do-
wództwa Okrêgu Korpusu nr 8 w Toruniu
i tam zosta³ oficerem nadetatowym. W tym
okresie uzupe³ni³ wykszta³cenie i w czerwcu
1924 r. jako ekstern uzyska³ œwiadectwo doj-
rza³oœci w gimnazjum w Grudzi¹dzu. Otrzyma³
wówczas awans na stopieñ porucznika ze star-
szeñstwem od 1 czerwca 1919 r. Dwa lata póŸ-
niej przeniós³ siê z korpusu oficerów uzbroje-
nia do korpusu oficerów artylerii. Od 1 stycznia
1926 r. s³u¿y³ w 8. Pu³ku Artylerii Ciê¿kiej
w Toruniu, gdzie ukoñczy³ kurs w Szkole
M³odszych Oficerów Artylerii. Otrzyma³ rów-
nie¿ awans na stopieñ kapitana ze starszeñ-
stwem od 1 stycznia 1928 r. Od maja 1933 r.
by³ instruktorem w Szkole Podchor¹¿ych Arty-
lerii w Toruniu, a od sierpnia 1936 r. dowódc¹
3. Dywizjonu w 2. Pu³ku Artylerii Ciê¿kiej w
Che³mie. Wtedy te¿ awansowa³ na stopieñ ma-
jora s³. sta³ej artylerii ze starszeñstwem od 1
stycznia 1936 r. Od kwietnia 1939 r. sprawowa³
funkcjê wyk³adowcy artylerii w Centrum Wy-
szkolenia Piechoty w Rembertowie. 

Jako oficer o du¿ych zdolnoœciach by³ wyso-
ko oceniany przez prze³o¿onych, zna³ jêzyk

niemiecki, angielski, ³aciñski i francuski. Inte-
resowa³ siê nowoczesn¹ doktryn¹ artylerii i da³
siê poznaæ jako wybitnych oficer. W styczniu
1938 r. zmieni³ tak¿e nazwisko rodowe „Szczu-
rek”, na „Szczurek-Cergowski”. W kampanii
wrzeœniowej 1939 r. uczestniczy³ jako oficer
sztabu dowódcy artylerii 3. Dywizji Piechoty
Legionów p³k dypl. Stanis³awa Tatara. Prze-
szed³ szlak bojowy tej jednostki uczestnicz¹c
w bojach pod I³¿¹ i Tomaszowem Lubelskim.
Dosta³ siê do niewoli niemieckiej z której kilka
dni póŸniej zbieg³. Po nawi¹zaniu kontaktu
z p³k. Tatarem podj¹³ próbê przedostania siê do
granicy wêgierskiej i dalej do Francji. Schwy-
ta³ go niemiecki patrol graniczny i zosta³ osa-
dzony w areszcie w Tarnowie, z którego zbieg³.
Od paŸdziernika 1939 r. na ZamojszczyŸnie
wraz z p³k Tatarem organizowa³ SZP, a póŸniej
ZWZ. Wiosn¹ 1941 r. wyjecha³ do Warszawy
i w³¹czy³ siê w dzia³alnoœæ w strukturach
NOW, wkrótce obejmuj¹c dowództwo Okrêgu
NOW Warszawa pod ps. „Wies³aw”. W maju
1942 r. dokona³ roz³amu w strukturach NOW
i wszed³ ze znaczn¹ czêœci¹ swoich podko-
mendnych w szeregi AK. Od czerwca 1942 r.
pod ps. „S³awbor” pe³ni³ funkcjê szefa Wydzia-
³u Artylerii Oddzia³u III Operacyjnego Komen-
dy G³ównej AK. W tym samym roku awanso-
wany na stopieñ podpu³kownika. W latach
1942-1944 zajmowa³ siê przygotowywaniem
instrukcji z zakresu artylerii, prowadzi³ szkole-
nia kadry oficerskiej i prace studialne dotycz¹-
ce organizacji artylerii w ramach Planu Odtwa-
rzania Si³ Zbrojnych. 

Wybuch powstania w Warszawie zaskoczy³
go w domu przy ul. ¯urawiej 8 podczas odpra-
wy podleg³ego zespo³u oficerów. 2 sierpnia
1944 r. samorzutnie zaproponowa³ wspó³pracê
dowódcy Rejonu II Obwodu Œródmieœcie rtm.
W³adys³awowi Abramowiczowi „Litwinowi”,
który zgodzi³ siê na objêcie przez niego do-
wództwa nad oddzia³em ochotników walcz¹-
cych w Al. Ujazdowskich, zorganizowanym
przez por. Kazimierza Leskiego „Bradla”. Po
do³¹czeniu kilku mniejszych grup oddzia³ sta³
siê zal¹¿kiem Zgrupowania AK, nazwanego
od jego pseudonimu „S³awbor”. Terenem jego
dzia³ania by³ rejon Al. Ujazdowskich i pl.
Trzech Krzy¿y. Od 5 sierpnia 1944 r. obsadzi³
Al. Ujazdowskie po ul. Wilcz¹ oraz Plac
Trzech Krzy¿y od Nowego Œwiata po ul. Wiej-
sk¹. Wkrótce kontrolowa³ teren a¿ do Wis³y.
Podczas walk 10 sierpnia 1944 r. zosta³ rany.
Pomimo tego ca³y czas dowodzi³ podleg³ymi
si³ami. Da³ siê poznaæ jako oficer o du¿ej od-
wadze osobistej, czêsto walczy³ na czele od-
dzia³u, ale te¿ jako dobry organizator i dowód-
ca troszcz¹cy siê o swoich ¿o³nierzy, co za-
pewni³o mu autorytet wœród podkomendnych.
Od 20 sierpnia 1944 r. podleg³e mu jednostki
tworzy³y Podobwód Œródmieœcie-Po³udnie
Obwodu Œródmieœcie Okrêgu AK Warszawa.
W drugiej po³owie wrzeœnia 1944 r. zgrupowa-
nie dowodzone przez niego przemianowano na
72. Pu³k Piechoty 28. Dywizji Piechoty AK
„Warszawskiego Korpusu AK”. 22 wrzeœnia
1944 r. za „wyj¹tkow¹ odwagê i poœwiêcenie”
zosta³ osobiœcie odznaczony przez dowódcê

Pu³kownik „Mestwin”, „Grom”

14 lutego 2022 r. obchodziliœmy 80. rocznicê przemianowania Zwi¹zku Walki Zbrojnej na
Armiê Krajow¹, zatem utworzenia najwiêkszej podziemnej armii w okupowanej Europie.
1 marca przypada Narodowy Dzieñ Pamiêci „¯o³nierzy Wyklêtych”, œwiêto bohaterów
polskiej konspiracji antykomunistycznej, która to równie¿ przybra³a najwiêkszy rozmiar
wœród narodów bêd¹cych pod okupacj¹ sowieck¹. 
Armia Krajowa wielkoœæ swoj¹ zawdziêcza³a woli walki polskiego spo³eczeñstwa oraz jego
d¹¿eniu nie tylko do odzyskania niepodleg³oœci, ale tak¿e do odbudowy przysz³ego kraju
w duchu wolnoœci i demokracji. Wielkoœæ AK nie mo¿e byæ jednak mierzona jedynie liczb¹
oko³o 400 tys. zaprzysiê¿onych ¿o³nierzy, gdy¿ wielkoœæ ta uwidacznia³a siê tak¿e na innych
obszarach, na polu organizacyjnym, bojowym, wywiadowczym, a w koñcu w niez³omnoœci
w d¹¿eniu do celu, jakim by³a suwerenna Polska. Œwiadectwem tego ostatniego s¹ w³aœnie
„¯o³nierze Wyklêci”. Zatem przy okazji rocznicy powo³ania Armii Krajowej zadajmy
pytanie o jej koniec. Czy rozkaz gen. Leopolda Okulickiego z 19 stycznia 1945 r. zamyka³
rozdzia³ pod nazw¹ Armia Krajowa? Nie, gdy¿ rozkaz ten wcale nie nakazywa³ zaprzestania

walki o wyzwolenie kraju. Padaj¹ w nim skierowane do ¿o³nierzy AK s³owa „Dalsz¹ sw¹
pracê i dzia³alnoœæ prowadŸcie w duchu odzyskania pe³nej niepodleg³oœci Pañstwa i ochrony
ludnoœci polskiej przed zag³ad¹. Starajcie siê byæ przewodnikami Narodu i realizatorami
niepodleg³ego Pañstwa Polskiego”. St¹d rdzeñ formacji „¯o³nierzy Wyklêtych” nadal
stanowi¹ ¿o³nierze AK, niezale¿nie od tego, czy kontynuowali oni s³u¿bê w strukturach NIE-
DSZ-WiN, czy te¿ dzia³ali poza nimi. Zatem Narodowy Dzieñ Pamiêci „¯o³nierzy Wyklêtych”
jest równie¿ w du¿ej mierze œwiêtem w³aœnie ¿o³nierzy AK. Tych najwytrwalszych
w wiernoœci z³o¿onej przysiêdze. 
Dlatego z okazji Narodowego Dnia Pamiêci „¯o³nierzy Wyklêtych” oddajemy w Pañstwa
rêce dodatek prasowy IPN, na ³amach którego prezentujemy sylwetki trzech postaci
zwi¹zanych z Rzeszowszczyzn¹, których wspóln¹ genezê stanowi s³u¿ba w AK, a które
potem, ju¿ w warunkach okupacji sowieckiej, wytrwale d¹¿y³y drog¹ wytyczon¹ przez
etos AK.
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AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”
Krzy¿em Virtutti Militari V klasy, Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami i awansowany
na stopieñ pu³kownika. 

Po kapitulacji powstania jego zgrupowanie
wysz³o ze Œródmieœcia 5 paŸdziernika 1944 r.
jako ostatnia wielka jednostka powstañcza.
W trakcie przemarszu zbieg³ z kolumny jeñców
na drodze wiod¹cej do O¿arowa i dotar³ do Mi-
lanówka pod Warszaw¹, gdzie nawi¹za³ kon-
takt z dowództwem AK. W po³owie paŸdzier-
nika 1944 r. gen. Leopold Okulicki „NiedŸwia-
dek” mianowa³ go komendantem Obszaru Za-
chodniego AK obejmuj¹cego ziemie wcielone
do III Rzeszy (Wielkopolska, Pomorze, czê-
œciowo Kujawy, Prusy Wschodnie i Pomorze
Zachodnie). U¿ywa³ wówczas ps. „Mestwin”.
Od maja 1945 r. pe³ni³ funkcjê „Delegata Si³
Zbrojnych na Obszar Zachodni” i przeniós³ siê
do Torunia, a nastêpnie do Bydgoszczy. Utwo-
rzy³ piêæ okrêgów DSZ: Poznañ, Pomorze,
Gdañsk-Morski, Szczecin i Olsztyn. 5 sierpnia
1945 r. uczestniczy³ w odprawie komendantów
obszarów na której rozwi¹zano DSZ. Niespe³-
na miesi¹c póŸniej 2 wrzeœnia 1945 r. bra³
udzia³ wraz z p³k. Janem Rzepeckim w powo-
³aniu Zrzeszenie WiN. Pe³ni³ wówczas funkcje
prezesa Obszaru Zachodniego WiN.

Niespe³na trzy tygodnie po aresztowaniu p³k.
Rzepeckiego 23 listopada 1945 r. podczas od-
prawy prezesów obszarów WiN w Poznaniu zo-
sta³ wybrany nastêpc¹ Rzepeckiego, tj. prezesem
Zarz¹du G³ównego WiN. U¿ywa³ wówczas do-
kumentów legalizacyjnych na nazwisko „Jan
Szerski” i ps. „Grom”. PóŸnym wieczorem tego
samego dnia zosta³ ujêty przez funkcjonariuszy
bezpieki i przewieziony do centrali Ministerstwa
Bezpieczeñstwa Publicznego w Warszawie.
Tam podczas trwaj¹cego ponad rok œledztwa
przetrzymywany by³ w karcerze, g³odzony, sto-
sowano wobec niego tzw. konwejer (wielogo-
dzinne przes³uchania). Ju¿ po kilku tygodniach
zachorowa³ na szkorbut. Konsekwentnie jednak
odmawia³ zeznañ na tematy organizacyjne i do-
tycz¹ce jego najbli¿szych wspó³pracowników.
Komunistyczna prokuratura oskar¿a³a go m.in. o
„udzia³ w nielegalnych zwi¹zkach DSZ i WiN
maj¹cych na celu obalenie demokratycznego
ustroju Pañstwa Polskiego”, pe³nienie funkcji
komendanta Obszaru Zachodniego oraz prezesa
Zarz¹du G³ównego WiN”. By³ sadzony w proce-
sie I Zarz¹du G³ównego WiN wraz z p³k. Janem
Rzepeckim i jego najbli¿szymi wspó³pracowni-
kami. 3 lutego 1947 r. Wojskowy S¹d Rejonowy
w Warszawie skaza³ go na 7 lat wiêzienia. 5 lu-
tego 1947 r. Boles³aw Bierut u³askawi³ go wraz z p³k. Rzepeckim i dwa dni póŸniej opuœci³

areszt otrzymuj¹c przydzia³ do Centrum Wy-
szkolenia Artylerii w Toruniu. 

Tam przebywa³ w okresie od koñca lutego do
koñca wrzeœnia 1947 r. uczestnicz¹c w kursie dla
szefów sztabów pu³ków artylerii. W tym czasie
by³ inwigilowany i rozpracowywany przez
Odzia³ Informacji Wojskowej Garnizonu Toruñ.
Zdaj¹c sobie sprawê z obserwacji i z tego, ¿e
mo¿e byæ ponownie aresztowany przez UB roz-
pocz¹³ starania o zwolnienie z wojska uwiecz-
nione sukcesem w po³owie paŸdziernika 1947 r.
Jako osadnik wojskowy otrzyma³ dziesiêciohek-
tarowe gospodarstwo rolne w miejscowoœci
Podwilcze w gminie Bia³ogard ko³o Koszalina,
gdzie siê osiedli³ i utrzymywa³ z pracy na roli.
Tak¿e i tam komunistyczna bezpieka nie da³a
mu spokoju. W latach 1948-1950 by³ inwigilo-
wany i rozpracowywany przez Wydzia³ III
WUBP w Szczecinie. 30 wrzeœnia 1950 r. po-
nownie aresztowany przez funkcjonariuszy De-
partamentu III MBP w Warszawie pod zarzutem
prowadzenia tzw. „dzia³alnoœci antypañstwo-
wej”. Przez trzy lata przetrzymywany by³ w ka-
zamatach wiêzienia œledczego MBP przy ul. Ra-
kowieckiej w Warszawie. Pomimo bestialskiego
œledztwa nie da³ siê z³amaæ ubeckim oprawcom i
nie potwierdzi³ nieprawdziwych zarzutów. Nie-
zale¿nie od tego oskar¿ono go o to, ¿e „w okre-
sie od lutego 1947 r. do wrzeœnia 1950 r. usi³owa³
przemoc¹ zmieniæ ludowo-demokratyczny ustrój
Pañstwa Polskiego, przez pozostawanie w sta³ym
kontakcie organizacyjnym z kierownictwem dy-

wersyjno-szpiegowskiej organizacji gen. Tatara
i gen. Kirchmayera, posiadanie radiostacji
i przekazywanie za jej pomoc¹ wiadomoœci sta-
nowi¹cych tajemnice pañstwow¹”. Wyrok w je-
go sprawie zapad³ 2 lipca 1953 r. przed Woj-
skowym S¹dem Rejonowym w Warszawie,
który skaza³ go na 15 lat wiêzienia, utratê praw
publicznych i obywatelskich na 5 lat i przepa-
dek ca³ego mienia. Z wiêzienia we Wronkach
zwolniony 30 kwietnia 1956 r. Po wyjœciu na
wolnoœæ przez kilka miesiêcy mieszka³ u swo-
jego brata w rodzinnej Cergowej, gdzie docho-
dzi³ do zdrowia po ciê¿kich prze¿yciach zwi¹-
zanych z kilkuletnim œledztwem i pobytem
w wiêzieniu. Nastêpnie zamieszka³ w Warsza-
wie i zatrudni³ siê w Polskim Zwi¹zku Niewi-
domych jako pracownik biurowy. Po kilku mie-
si¹cach pracy ze wzglêdów zdrowotnych prze-
szed³ na rentê inwalidzk¹. W latach 1956-1972
nadal by³ obserwowany i rozpracowywany
przez komunistyczne s³u¿by specjalne, uznaj¹-
ce go „za wroga PRL”. Zmar³ po ciê¿kiej cho-
robie 14 listopada 1972 r. w Warszawie w wie-
ku 75 lat. Trzy dni póŸniej pochowano go na
Cmentarzu Pow¹zkowskim. Na pe³n¹ po-
œmiertn¹ rehabilitacjê musia³ czekaæ ponad
dwadzieœcia lat. Dopiero w 1993 r. S¹d War-
szawskiego Okrêgu Wojskowego w pe³ni go
zrehabilitowa³ uznaj¹c, ¿e by³ on represjono-
wany „za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego
bytu Pañstwa Polskiego”. Dwukrotnie ¿onaty.
Z pierwszego ma³¿eñstwa mia³ dwóch synów,
a z drugiego jednego.  DDookkuummeennttyy lleeggaalliizzaaccyyjjnnee JJaannaa
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Dzia³alnoœæ konspiracyjna por. Mariana Wardy „Polakowskiego”
w strukturach ZWZ-AK-WiN na terenie powiatu lubaczowskiego 

Dr Wojciech Hanus

O Marianie Wardze „Polakowskim” jako
¿o³nierzu, partyzancie i dowódcy mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e by³ wybornym organizatorem
struktur podziemnych ZWZ-AK na terenie po-
wiatu lubaczowskiego i tomaszowskiego. Po-
staæ wyrazista, zdyscyplinowana i wymagaj¹-
ca wobec siebie i swoich partyzantów. By³ jed-
nym z tych dowódców, który pozostawi³ po so-
bie wspomnienia dokumentuj¹ce dzia³alnoœæ
konspiracyjn¹, stanowi¹ce rzetelne i rozbudo-
wane w¹tki z czasów wojennej rzeczywistoœci.
Jak wielu innych „Polakowski” spsiane wspo-
mnienia na proœbê swoich prze³o¿onych trak-
towa³ jako swoisty raport z walki, którego nie
by³o mu dane z³o¿yæ przed dowództwem po
zakoñczeniu dzia³añ wojennych. 

Marian Warda urodzi³ siê 31 marca 1913 r.

w Borysowie w powiecie pu³awskim, w rodzi-
nie Jana i Marii. Po ukoñczeniu szko³y po-
wszechnej i 5 klas gimnazjum w Pu³awach,
rozpocz¹³ w 1930 r. naukê na Wydziale Wod-
nym w Szkole Budownictwa w Lublinie. Po
maturze, w 1933 r. zosta³ powo³any do wojska
i skierowany do Szko³y Podchor¹¿ych Rezer-
wy Artylerii we W³odzimierzu Wo³yñskim,
któr¹ ukoñczy³ w 1935 r. otrzymuj¹c stopieñ
podporucznika rezerwy w korpusie oficerów
piechoty. Po przeniesieniu do rezerwy miesz-
ka³ kolejno w Lublinie, Pu³awach i Bia³ymsto-
ku, gdzie pracowa³ w wyuczonym zawodzie
technika melioracji. Dobrze zapowiadaj¹c¹ siê
pracê w Wydziale Rolniczym Urzêdu Woje-
wódzkiego w Bia³ymstoku przerwa³ mu Wy-
buch II wojny œwiatowej. 31 sierpnia 1939 r.
zosta³ zmobilizowany do 3 pu³ku artylerii lek-
kiej w Zamoœciu jako oficer zwiadowczy 3 ba-

talionu, z którym walczy³ na odcinku Skar¿y-
sko-I³¿a-Pu³awy. Pod I³¿¹ trafi³ do niewoli nie-
mieckiej, sk¹d zbieg³ przedostaj¹c siê do Bia-
³egostoku. 

W lutym 1940 r. powróci³ w rodzinne stro-
ny. Po krótkim okresie adaptacji nawi¹za³
kontakty konspiracyjne z komórk¹ ZWZ. Do
organizacji wprowadzi³ go kierownik szko³y
podstawowej w ¯yrzynie, jego by³y nauczy-
ciel z lat m³odoœci a zarazem dowódca Zwi¹z-
ku Odwetu AK w Okrêgu Lubelskim i organi-
zator konspiracji w powiecie pu³awskim. War-
da w nowej organizacji otrzyma³ funkcjê ofi-
cera ³¹cznikowego oraz adiutanta komendanta
obwodu ZWZ Pu³awy. Na wskutek dekonspi-
racji w ³¹cznoœci na szczeblu komendy okrê-
gu, z pocz¹tkiem 1941 r. Warda opuœci³ po-
wiat pu³awski i wyjecha³ do Warszawy. Po
ustaniu zagro¿enia, trzy miesi¹ce póŸniej po-

wróci³ do Borysowa. Ponownie otrzyma³
funkcjê oficera ³¹cznoœci tym razem Inspekto-
ratu Rejonowego ZWZ Pu³awy. Po krótkim
okresie dzia³alnoœci w lipcu 1941 r. zosta³
przypadkowo aresztowany przez policjê gra-
natow¹ w Michowie, wykorzystuj¹c nieuwagê
policjantów zdo³a³ uciec. Po tym wydarzeniu
z pocz¹tkiem 1942 r. komenda obwodu zdecy-
dowa³a siê przenieœæ go na teren Inspektoratu
Rejonowego ZWZ Zamoœæ. Warda otrzyma³
wówczas kontakt konspiracyjny w Suœcu na
zastêpcê inspektora zamojskiego AK - kpt.
W³adys³awa Zalewskiego „Janusza”, a nastêp-
nie w Zwierzyñcu na inspektora inspektoratu
zamojskiego AK - pp³k. Franciszka ¯aka „Si-
wego”, który przydzieli³ mu funkcjê oficera
wywiadu i kontrwywiadu na szczeblu inspek-
toratu z jednoczesnym skierowaniem na teren
obwodu tomaszowskiego.



10 lutego 1942 r. Marian Warda osiad³ na
sta³e w Suœcu, gdzie bra³ czynny udzia³ w or-
ganizowaniu struktur podziemia na tym tere-
nie. Pocz¹tkowo utworzy³ niewielki oddzia³
partyzancki, bêd¹cy jednym z pierwszych,
operuj¹cych na ZamojszczyŸnie, podporz¹d-
kowany bezpoœrednio dowódcy tomaszow-
skiego obwodu AK mjr. Wilhelmowi Szcze-
pankiewiczowi ps. „Drugak”. Ten niewielki le-
œny oddzia³, przybieraj¹cy na sile z ka¿dym
kolejnym miesi¹cem i imponuj¹cy uzbroje-
niem, sta³ siê z czasem zal¹¿kiem Rejonu V to-
maszowskiego obwodu AK. 

Do koñca 1943 r. oddzia³ liczy³ ³¹cznie 77 ¿o³-
nierzy zgrupowanych w trzech dru¿ynach dowo-
dzonych przez Witolda Kopcia ps. „Ligota”,
W³adys³awa Pardusa-Bartosiñskiego ps. „Kat”
i Jana Kêdrê ps. „B³yskawica”. W okresie od
czerwca 1942 r. do po³owy 1943 r. oddzia³ „Po-
lakowskiego” na terenie powiatu lubaczowskie-
go i tomaszowskiego dokona³ szeregu akcji
zbrojnych wymierzonych w wspó³pracowników
w³adzy okupacyjnej, liegenschafty czy urzêdy
gminne. Jedn¹ z pierwszych decyzji podjêtych
przez „Polakowskiego” by³o oczyszczenie tere-
nu Suœca i okolic z konfidentów, którzy bezpo-
œrednio przyczynili siê b¹dŸ mieli zwi¹zek
z aresztowaniem miejscowych ¿o³nierzy AK.
Tylko na terenie okupacyjnego landkomisariatu
w Lubaczowie, partyzanci dokonali akcji likwi-
dacyjnych na konfidentów ¿andarmerii Jana Ku-
dybê z Huty Ró¿anieckiej i Jurko ¯uka z Dolin
nieopodal Cieszanowa, którzy przyczynili siê do
dekonspiracji organizacji Klon (Konsolidacja
Longinusów Obroñców Niepodleg³oœci) maj¹-
cej swoje placówki w Suœcu, Hucie i Rudzie Ró-
¿anieckiej. W styczniu 1943 r. podobny los spo-
tka³ Wojciecha i Tadeusza Zaborniaków z Rudy
Ró¿anieckiej, zaœ 8 maja 1943 r. nadleœniczego
p³azowskich lasów Lothara Bojkowa, który we-
d³ug „Polakowskiego” by³ wrogiem Polaków
i gorliwym tropicielem partyzantów podziemia.
Zgin¹³ na trasie Narol-P³azów. Z kolei w maju
i czerwcu 1943 r. partyzanci zlikwidowali W³a-
dys³awa Szumilaka i Tadeusza Ko³odzieja.
Pierwszy z nich by³ komisarycznym wójtem Na-
rola, zaœ drugi sekretarzem tej¿e gminy a po
œmierci Szumilaka, jego nastêpc¹. Obydwaj zgi-
nêli bêd¹c podejrzanymi o wspó³pracê z oku-
pantem. Wed³ug „Polakowskiego” pracownicy
Zarz¹du Gminnego po otworzeniu szuflady
w miejscu jego pracy znaleŸli listê, któr¹ Sz. nie
zd¹¿y³ przekazaæ gestapo. By³a na niej […]
m.in. rodzina Banasiów z Narola - Wsi. Ostatni¹
osob¹ zlikwidowan¹ przez partyzantów „Pola-
kowskiego” w 1943 r. by³ volksdeutsch Broni-
s³aw Kwietniewski, kierownik Arbeitsamtu
w Cieszanowie, który przyczyni³ siê do areszto-
wania przez ¿andarmeriê wiosn¹ 1940 r. miej-
scowego proboszcza ks. Izydora Wêgrzyniaka,
a tak¿e wys³aæ wielu m³odych mieszkañców na
roboty przymusowe do III Rzeszy. Kwietniew-
ski zlikwidowany zosta³ 5 grudnia 1943 r. rozka-
zem komendanta tomaszowskiego Obwodu AK
w swoim domu w Cieszanowie. 

Oprócz likwidacji miejscowych wspó³pra-
cowników w³adz okupacyjnych udzia³em par-
tyzantów „Polakowskiego” by³y tak¿e udane
akcje ekspropriacyjne podjête na liegenschafty
w Narolu (grudzieñ 1942 r.), Gorajcu (styczeñ
1943 r.) i Rudzie Ró¿anieckiej (marzec 1943
r.). Z kolei 20 maja 1943 r. dowodzony przez

„Polakowskiego” oddzia³ dokona³ skutecz-
nych akcji na Zarz¹dy Gminne w Narolu i Lip-
sku. Podjêta akcja jako jedna z wielu objêta
by³a szerszym planem Kierownictwa Walki
Konspiracyjnej. Plan zak³ada³ dokonanie od
wiosny 1943 r. szeregu akcji, których celem
by³o zniszczenie m.in. ewidencji ludnoœci,
ksi¹g meldunkowych czy spisów kontyngento-
wych. Dzia³ania podjête przez oddzia³ „Pola-
kowskiego” mia³y za cel utrudniæ okupantowi
pobór roczników z lat 1918-1921 na roboty
przymusowe czy do s³u¿by pomocniczej, a tak-
¿e wprowadziæ chaos w systemie obowi¹zko-
wych dostaw na rzecz Pañstwa. W wyniku tej
akcji partyzanci zarekwirowali, a nastêpnie
spalili przejêt¹ dokumentacjê pod Narolem.
Tak¿e w roku nastêpnym partyzanci dokonali
rekwizycji liegenschaftu w £ówczy sk¹d wy-
prowadzili inwentarz ¿ywy, a tak¿e przejêli kil-
ka sztuk broni i amunicji. 

Marian Warda „Polakowski” by³ tak¿e tym,
który dokona³ od podstaw reorganizacji by³ego
Rejonu V tomaszowskiego obwodu ZWZ. W
drugiej po³owie 1942 r. podporz¹dkowany
AK, Rejon V pod dowództwem „Polakowskie-
go” podzielono na kompanie, plutony i dru¿y-
ny obejmuj¹ce swoim zasiêgiem w powiecie
tomaszowskim gminê Majdan Sopocki i czêœæ
gminy Pasieki, zaœ w powiecie lubaczowskim
miejscowoœci Narol, Lipsko, Rudê Ró¿aniec-
k¹, P³azów, Cieszanów i Stary Dzików. Do
stycznia 1944 r. „Polakowski” jako dowódca
Rejonu V skupi³ pod sw¹ komend¹ oko³o 1500
¿o³nierzy zgrupowanych w szeœciu kompa-
niach strzeleckich (I kompania Narol pod do-
wództwem Karola Kosteckiego „Kostka” w si-
le 300 ¿o³nierzy, II kompania Ruda Ró¿aniec-
ka pod dowództwem
Emanuela Michalewi-
cza „Hanysa” w sile
250 ¿o³nierzy, III
kompania Susiec do-
wodzona przez Witol-
da Kopcia „Ligotê”
maj¹cego pod komen-
d¹ 225 ¿o³nierzy, IV
kompania Majdan So-
pocki pod dowódz-
twem Antoniego Ku-
siaka „Bystrego” w si-
le 220 ¿o³nierzy, V
kompania Stary Dzi-
ków dowodzona przez
Stefana Plutê „Jod³ê”
w sile 260 ¿o³nierzy
i VI kompania Ciesza-
nów dowodzona przez
Franciszka Szajowskiego „Kruka” w sk³ad
której wchodzi³o 105 ¿o³nierzy) i jednej kom-
panii ciê¿kich karabinów maszynowych (VII
kompania pod dowództwem W³adys³awa Ma-
zurkiewicza „Hory” w sile 109 ¿o³nierzy). Od
wiosny 1944 r. komendzie „Polakowskiego”
podlega³a tak¿e kompania „Lubaczów” zwana
tak¿e lwowsk¹ albo „Godziemby” licz¹ca oko-
³o 140 ¿o³nierzy. Dowodzony przez „Polakow-
skiego” Rejon V by³ najwiêkszym terytorialnie
w ca³ym obwodzie tomaszowskim, tak¿e licz-
ba jego partyzantów stanowi³a 1/3 liczebnoœci
ca³ego, sk³adaj¹cego siê z 7 rejonów obwodu.

Wiosn¹ 1944 r. „Polakowski” dowodzi³ od-
dzia³ami zgrupowanymi na tzw. odcinku obro-

ny przeciw ukraiñskiej obejmuj¹cym swoim za-
siêgiem miejscowoœci: Be³¿ec - Narol - P³azów
- Ruda Ró¿aniecka - Cieszanów - Stary Dzików.
G³ównym zadaniem oddzia³ów wywodz¹cych
siê z poszczególnych kompanii Rejonu V by³o
obrona ludnoœci polskiej przed UPA czego do-
bitnym przyk³adem by³a bitwa o Narol w nocy
z 21 na 22 maja 1944 r., kiedy to dowodzona
przez Karola Kosteckiego „Kostka” miejscowa
kompania AK powstrzyma³a atak trzech sotni
„Ema”, „Jastruba” i „Morozenki”. 

W lipcu 1944 r. partyzanci „Polakowskiego”
zgrupowani w kompaniach Rejonu V brali
udzia³ w akcji „Burza”. Po wkroczeniu Sowie-
tów Marian Warda pozosta³ w konspiracji, pe³-
ni¹c jak dotychczas stanowisko dowódcy Rejo-
nu V obwodu Tomaszów Lubelski. Od tego cza-
su zacz¹³ tak¿e pos³ugiwaæ siê dowodem to¿sa-
moœci na imiê i nazwisko Marian Zarêbski. Ma-
sowe aresztowania rozpoczête przez organa bez-
pieczeñstwa i NKWD w powiecie tomaszow-
skim w okresie od paŸdziernika do koñca grud-
nia 1944 r. wymusi³y na komendzie obwodu roz-
luŸnienie kontaktów pomiêdzy dowódcami rejo-
nów i kompani oraz zakamuflowanie punktów
³¹cznoœci i znaczne ograniczenie dzia³añ AK.
Pomimo trudnych warunków do prowadzenia
dzia³alnoœci konspiracyjnej oddzia³y AK z Ob-
wodów Bi³goraj i Tomaszów Lubelski dowo-
dzone przez por. Konrada Bartoszewskiego
„Wira” i „Polakowskiego” bra³y udzia³ w rozbi-
ciu obozu pracy NKWD w Nowinach-B³udku.
Na miejscu partyzanci zlikwidowali m.in. ko-
mendanta obozu Wo³odiê Konowa³owa.

Dwa miesi¹ce póŸniej 21 maja 1945 r. „Pola-
kowski” bra³ udzia³ jako jeden z delegatów pol-
skiego podziemia w spotkaniu polsko-ukraiñskim

w przysió³ku Lubliñca Nowego
- ¯ar w powiecie lubaczow-
skim. „Za¿egnano wówczas
polsko-ukraiñski konflikt w ob-
liczu wspólnego wroga Sowie-
tów”. Ustalono tak¿e zawiesze-
nie broni, wydzielenie stref
wp³ywów, zaprzestanie ataków
na ludnoœæ cywiln¹ oraz podjê-
cie wspó³pracy i zwalczanie
pospolitego bandytyzmu.

W obliczu postêpuj¹cej represji, Marian
Warda nie ujawni³ siê podczas sierpniowej
amnestii z 1945 r. Ukrywa³ siê wtedy na tere-
nie Rudy Ró¿anieckiej w powiecie lubaczow-
skim. Miesi¹c póŸniej figurowa³ w zestawie-
niu 106 osób objêtych inwigilacj¹ PUBP
w Tomaszowie Lubelskim. Zainteresowanie
„Polakowskim” ze strony UB w Tomaszowie
i Lubaczowie nasili³o siê po tym, gdy popo-
rz¹dkowani mu partyzanci kompani WiN Na-
rol pod dowództwem por. Karola Kosteckie-
go „Kostka” w nocy z 13 na 14 listopada
1945 r. dokonali brawurowej akcji rozbicia
aresztu PUBP w Tomaszowie Lubelskim. 

„Polakowski” aresztowany zosta³ 3 sierpnia
1946 r. przez grupê operacyjn¹ UB i KBW po-
miêdzy Narolem a Rud¹ Ró¿anieck¹. Wraz
z nim tego dnia ujêto tak¿e jego 7 partyzan-
tów. 3 paŸdziernika 1946 r. wobec Mariana
Wardy i innych, starszy oficer œledczy PUBP
w Tomaszowie Lubelskim Edward Maryñczak
sporz¹dzi³ akt oskar¿enia. 15 marca 1947 r.
wyrokiem WSR w Lublinie Marian Warda
(w tym samym procesie na ³awie oskar¿onych
zasiedli m.in.: Stanis³aw Zañczak i W³ady-
slaw Wicijowski zwi¹zani z kompani¹ „Na-
rol”, a tak¿e ks. Józef Wal¹g, kapelan AK i ad-
ministrator parafii £ukawiec w pow. luba-
czowskim) skazany zosta³ na ³¹czn¹ karê 10
lat wiêzienia, zmniejszon¹ decyzj¹ NSW
w Warszawie 15 kwietnia 1947 r. do 8 lat. Ka-
rê pozbawienia wolnoœci odbywa³ w wiêzie-
niach we Wronkach i Strzelcach Opolskich.
17 grudnia 1953 r. na mocy wyroku WSR
w Lublinie po 7 latach zosta³ zwolniony
z wiêzienia. 

Po zwolnieniu Marian Warda pozostawa³
w sta³ym zainteresowaniu UB, a nastêpnie SB
jako osoba „podejrzana o utrzymywanie kon-
taktów z by³ym œrodowiskiem AK i WiN oraz
maj¹ca wrogi stosunek do obecnej rzeczywi-
stoœci”. Osiad³ na stale w Lublinie, gdzie pra-
cowa³ w wyuczonym zawodzie w Biurze Eks-
ploatacji i Konserwacji Kana³u Wieprz-Krzna
w Lublinie na stanowisku kierownika budowy.
Zmar³ 22 wrzeœnia 2007 r. w Lublinie. Zosta³
pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Lu-
blinie-Majdanek. 

Dr Jacek Magdoñ

Jako ¿o³nierz ZWZ-AK by³a organizatork¹ tajnego
nauczania wojskowego „KuŸnica”, podczas akcji
„Burza” s³u¿y³a jako sanitariuszka Wojskowej S³u¿-
by Kobiet. Pracuj¹c po wojnie jako nauczyciel gim-
nazjalny i licealny, by³a wielokrotnie przes³uchiwa-
na i rewidowana przez komunistyczne UB, a w
czasach stalinowskich wyrzucona z pracy. Pomimo

szykan i przeœladowañ, we wdziêcznej pamiêci ab-
solwentów zachowa³a siê jako „Cz³owiek wielkiej
wiedzy, wiary i serca”, „Przyjació³ka m³odzie¿y”,
wspania³a polonistka, która s³owo „Polska” od-
wa¿nie odmienia³a przez wszystkie przypadki.

Maria Lachman oficjalnie urodzi³a siê 17 lipca
1912 r. w Brzezinach, w powiecie ropczyckim
w rodzinie rzymsko-katolickiej, ale jak na uczest-

niczkê konspiracji przysta³o, data jej urodzenia
nie jest ca³kiem pewna, st¹d tak¿e rok 1906 goœci
w ró¿nych wersjach jej ¿yciorysu. Pochodzi³a siê
z rodu Lachmanów wywodz¹cego siê najprawdo-
podobniej z protestanckiej szlachty z Kurlandii,
o korzeniach niemieckich lub ¿ydowskich. ¯yj¹c
na terenach Rzeczpospolitej pod zaborami spolo-
nizowali siê, co by³o g³ownie zas³ug¹ ¿eñskiej
czêœci rodziny. Lachmanówny zas³ynê³y jako

wielkie patriotki w okresie Powstania Stycznio-
wego. Tak¿e dziadek Marii walczy³ w stycznio-
wej irredencie, a nastêpnie uchodz¹c z zaboru
rosyjskiego przed represjami, osiedli³ siê w za-
borze austriackim. Jako cz³owiek wykszta³cony,
obj¹³ tutaj posadê pierwszego dyrektora szko³y
w Brzezinach ko³o Wielopola Skrzyñskiego. Oj-
ciec Marii prowadzi³ chór koœcielny, w tutej-
szym starodawnym, piêæsetletnim koœciele pod 
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Nauczycielka i sanitariuszka. Maria Lachman ps. „Kora”



wezwaniem œw. Miko³aja. Pocz¹tek jej edukacji
szkolnej przypad³ na pierwsze lata niepodleg³ej II
Rzeczpospolitej. Maria dorasta³a w atmosferze
patriotycznego polskiego domu, w który miej-
scowa elita intelektualna spotka³a siê, aby muzy-
kowaæ, œpiewaæ czy recytowaæ poezjê. Lachma-
nówna, wykazuj¹c siê ponadprzeciêtnymi zdol-
noœciami, kontynuowa³a naukê na poziomie
œrednim. Egzamin dojrza³oœci z zakresu gimna-
zjum i liceum typu humanistycznego - z³o¿y³a
w roku szkolnym 1930/1931 w Krakowie. Dal-
sz¹ naukê kontynuowa³a na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim, zapisuj¹c siê na filologiê. Niew¹t-
pliwie dzia³a³ na ni¹ przyk³ad starszego brata Sta-
nis³awa, który ju¿ studiowa³ filologiê polsk¹ na
UJ (tytu³ magistra uzyska³ w 1934 r., pracowa³w
gimnazjum, liceum i seminarium nauczycielskim
w Mielcu). Maria odwiedza³a brata, m.in. poma-
gaj¹c mu w prowadzeniu za³o¿onego przez niego
mieleckiego chóru „Melodia”. Studiuj¹c równo-
czeœnie dwa przedmioty: pedagogikê i geografiê
(jako przedmioty równorzêdne), do³¹czy³a póŸ-
niej polonistykê (kosztem pedagogiki). W 1936 r.
uzyska³a dyplom magistra filozofii, a nastêpnie
odby³a roczn¹ praktykê w Pañstwowym Gimna-
zjum ¯eñskim w Krakowie. W roku akademic-
kim 1937/1938 ukoñczy³a obowi¹zkowe wów-
czas dla nauczycieli - Studium Pedagogiczne.
Jednak¿e ze wzglêdu na trudne warunki material-
ne, nie mog³a dokoñczyæ kszta³cenia i uzyskaæ
dyplomu magistra pedagogiki. Zaliczywszy czte-
ry lata studiów na tym kierunku, zmuszona by³a
opuœciæ Kraków i obj¹æ, nadan¹ przez Kurato-
rium Krakowskie, posadê nauczycielki w Pañ-
stwowym Gimnazjum w Or³owej (powiat frysz-
tacki), na odzyskanym przez Polskê Zaolziu,
gdzie pracowa³a do koñca czerwca 1939 r. 
Wybuch II wojny œwiatowej spowodowa³, ¿e po-
wróci³a do rodzinnych Brzezin. Z frontu powró-
ci³ do domu tak¿e brat Stanis³aw - podporucznik
Wojska Polskiego. Okupant niemiecki zlikwido-
wa³ polskie uczelnie wy¿sze i szko³y œrednie, po-
zostawione szkolnictwo elementarne i szcz¹tko-
we zawodowe mia³o funkcjonowaæ na niskim
poziomie. Sytuacja polskich nauczycieli by³a
bardzo trudna. Do rodzinnych Brzezin powróci³
te¿ po ucieczce z niewoli Ludwik Marsza³ek -
oficer zawodowy WP. On to organizuj¹c lokalne
struktury konspiracyjnego Zwi¹zku Walki Zbroj-
nej, zosta³ pierwszym komendantem Placówki
ZWZ Brzeziny (w Obwodzie Dêbica), pod pseu-
donimem „Wilk”, „Zan”. Jego zastêpc¹ zosta³
Stanis³aw Lachman ps. „Wielki”. Do konspiracji
wst¹pi³a ca³a rodzina Lachmanów, a wiêc Maria
ps. „Kora”, jej rodzice W³adys³aw i Zofia oraz
pozosta³e rodzeñstwo: siostra Helena (ps. „Aldo-
na”) i brat Marian. Dom Lachmanów, obszerny
jak na ówczesne czasy, po³o¿ony w odleg³ym
przysió³ku Berdechów, sta³ siê niejako g³ówn¹
kwater¹ Placówki Brzeziny (kryptonim „Bom-
ba”). Anga¿uj¹c siê dzia³alnoœæ konspiracyjn¹
Helena wraz z bratem Stanis³awem, zorganizo-
wali bardzo szybko kurs maturalny dla najbar-
dziej patriotycznych ch³opców, którzy nie mogli
kontynuowaæ nauki. Inicjatyw¹ t¹ wyprzedzili
przysz³e zarz¹dzenia w³adz Polskiego Pañstwa
Podziemnego w tym zakresie, staj¹c siê prekur-
sorami tajnego nauczania najprawdopodobniej
jeszcze w 1939 r. Kolejnym etapem tej dzia³alno-
œci by³o zorganizowanie tajnego nauczania woj-
skowego o kryptonimie „KuŸnica”, które na tym
terenie by³o prowadzone w latach 1940-1944.
Przeznaczone by³o dla m³odych ludzi, którzy za-
anga¿owani w strukturach ZWZ-AK, musieli
uzyskaæ wykszta³cenie na poziomie œrednim,
niezbêdne do awansu na stopnie podoficerskie,
podchor¹¿ego i pierwszy stopieñ oficerski. „Ko-
ra” uczy³a geografii, nauk przyrodniczych i ³aci-
ny, a gdy istnia³a potrzeba - najczêœciej w zastêp-
stwie brata, tak¿e: jêzyka polskiego, historii czy
³aciny. Zajêcia odbywa³y siê zazwyczaj noc¹,
dwa razy w tygodniu, po dwie lub trzy godziny.
Z czasem organizowano egzaminy maturalne, co
odbywa³o siê z udzia³em komisji egzaminacyjnej
na czele, której stawa³ dr Gabriel Brzêk ps. „De-
wajtis” - komendant „KuŸnicy” w Obwodzie
ZWZ-AK Dêbica. W Komisji Egzaminacyjnej

„KuŸnicy”, z³o¿onej g³ównie z profesorów
przedwojennych gimnazjów, „Kora” odpowiada-
³a za geografiê, a „Zan” za jêzyk polski. Tajne na-
uczanie i egzaminy odbywa³y siê w domu Lach-
manów, os³anianym przez uzbrojonych ¿o³nierzy
Armii Krajowej. Maria nie poprzesta³a na tej for-
mie dzia³alnoœci konspiracyjnej. Wst¹pi³a rów-
nie¿ do Wojskowej S³u¿by Kobiet, której w Pla-
cówce „Bomba” szefowa³a Danuta Lachman (ps.
„Gloria”) wraz z zastêpczyni¹ Janin¹ Marsza³ek
(ps. „Krzak”). „Kora”, wraz z siostr¹ „Aldon¹”,
nale¿a³y do Sekcji Sanitarnej, przygotowuj¹cej
siê do udzielania pomocy ¿o³nierzom na polu
walki. Dzia³alnoœæ ta prowadzona by³a z nara¿e-
niem ¿ycia, za co w warunkach okupacji nie-
mieckiej grozi³a kara œmierci lub wywiezienie do
obozu pracy w Pustkowie lub koncentracyjnego
w Auschwitz. W takich warunkach rodzina
Lachmanów ponios³a niepowetowan¹ stratê.
Brat Marian, bêd¹cy kurierem tatrzañskim na

szlaku przerzutowym na Wêgry, zosta³ areszto-
wany przez niemieck¹ policjê - Gestapo i osa-
dzony w wiêzieniu w Krakowie, przy ul. Monte-
lupich. Po okrutnym œledztwie i torturach, wys³a-
ny do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, zo-
sta³ tam zamordowany w 1944 r.
Latem 1944 r. na teren powiatu dêbickiego do-
tar³ front niemiecko-sowiecki, co by³o sygna³em
dla Armii Krajowej do przyst¹pienia do dzia³añ
zbrojnych przeciwko wojskom niemieckim. Ak-
cja „Burza” objê³a Placówkê AK Brzeziny w ra-
mach mobilizacji 5. pu³ku strzelców konnych
AK. Do pierwszych walk z wojskami niemiecki-
mi dosz³o tu ju¿ w lipcu 1944 r., pojawi³y siê te¿
pojedyncze oddzia³y sowieckie. 28 lipca w le-
œnictwie Berdech odby³a siê koncentracja kilku
pododdzia³ów z kilku okolicznych placówek
AK, w tym trzech plutonów (kompania) z Pla-
cówki „Bomba” pod dowództwem „Wielkiego”,
gdzie pobra³y broñ. Por. Stanis³aw Lachman
otrzyma³ rozkaz, aby ze swoj¹ kompani¹ powró-
ciæ na teren Placówki Brzeziny, jako odwód
Adama Lazarowicza „Klamry”- dowódcy II
Zgrupowania 5. psk AK. Tym samym „Wielki”
stan¹³ w tym okresie na czele IV Rejonu Walki
Obwodu Dêbica AK. W kolejnych tygodniach
trwa³y walki dywersyjne na ty³ach wojsk nie-
mieckich. W koñcu sierpnia najciê¿sze walki ro-
zegra³y siê na polanie Ka³¿ówka, gdzie pomiê-
dzy niemiecko-sowieck¹ lini¹ frontu walczy³y

w okr¹¿eniu oddzia³y II Zgrupowania. W tych
gor¹cych tygodniach Maria Lachman s³u¿y³a ja-
ko sanitariuszka w szpitalach polowych zlokali-
zowanych w Brzezinach. Jeden taki szpitalik po-
lowy, powsta³ w domu Lachmanów. W wyj¹tko-
wo trudnych warunkach, bez elektrycznoœci,
wykonywano tam nawet konieczne zabiegi chi-
rurgiczne. „Kora” wspomina³a po latach ciê¿kie
chwile, kiedy dosz³o do otwartej, niebezpiecznej
walki w lesie o charakterystycznej nazwie „Pie-
k³o”. Opatruj¹c wówczas rannych, tak Polaków
jak i Niemców, m.in. wziêtego do niewoli, ciê¿-
ko rannego, z urwanymi d³oñmi i b³agaj¹cego
o œmieræ, ¿o³nierza niemieckiego, prze¿ywa³a
najciê¿sze chwile swojego ¿ycia.
Po wkroczeniu wojsk sowieckich Maria rozpo-
czê³a kolejny, trudny okres w swoim ¿yciu. Od 1
wrzeœnia 1945 r. rozpoczê³a pracê w reaktywo-
wanym gimnazjum w Ropczycach, jako nauczy-
cielka jêzyka polskiego. Szeœcioletni okres wytê-

¿onej pracy w tej szkole, cha-
rakteryzowa³ siê ci¹g³ymi
szykanami za przynale¿noœæ
do AK, inwigilacj¹, zastra-
szaniem ró¿nymi metodami
(np. na jej lekcjach obecny
by³ tzw. czynnik spo³eczny).
Komunistyczne w³adze nie
wyrazi³y te¿ zgody na prze-
niesienie do Krakowa, gdzie
pragnê³a kontynuowaæ pracê
naukow¹ pomimo, ¿e mate-
ria³y z jêzykoznawstwa po-
ch³onê³a wojna. Jak wspomi-
na³ Julian Kania: „Maria
Lachman by³a dusz¹ œrodo-
wiska ropczyckiej m³odzie¿y
i nauczycieli. Potrafi³a w tych
czasach, kiedy to programy
nauczania i wychowania
wci¹gniêto w s³u¿bê ideolo-
gii marksistowsko-stalinow-
skiej - uczyæ patriotyzmu
i wychowywaæ w duchu
prawdy”. Nic te¿ dziwnego,
¿e czêsto by³a przes³uchiwa-
na przez UB, które szczegól-
nie interesowa³o siê jej bra-
tem Stanis³awem, ukrywaj¹-
cym siê, a¿ do 1956 r. w Ra-
domiu pod nazwiskiem No-
wakowski. Komunistyczne
s³u¿by poszukiwa³y go jako
„bandytê”, wyznaczaj¹c za
niego wysok¹ nagrodê. W jej
domu dokonywano rewizji.
Po jednej z nich znaleziono

powód, by zwolniæ j¹ z pracy. Pretekstem by³o
znalezienie przedwojennego wydania „Historii
literatury polskiej”. Zarzucaj¹c jej nauczanie
z niew³aœciwego podrêcznika, z dniem 1 wrze-
œnia 1951 r., wyrzucono j¹ z pracy. Pozbawiona
dochodów, znalaz³a siê w trudnej sytuacji ¿ycio-
wej, co jeszcze pog³êbia³ niepokój o najbli¿-
szych. Koszmar czasów stalinowskich skutkowa³
wielk¹ ostro¿noœci¹ i pog³êbiaj¹c¹ siê nieufno-
œci¹ do otoczenia. Jednak znaleŸli siê ¿yczliwi lu-
dzie, którzy pomogli jej znaleŸæ posadê polonist-
ki w liceum w Lesku, gdzie od 1952 r. realizowa-
³a swoje ¿yciowe powo³anie. Jak wspomina³a jej
uczennica Danuta Paszek: „by³a tytanem pracy,
mistrzyni¹ w swym zawodzie. Na lekcjach wy-
czuwa³o siê autentyczny patriotyzm. Dla Profe-
sorki s³owa S. Wyspiañskiego „Polska to wielka
rzecz, pod³oœæ odrzuciæ precz” by³y œwiêtoœci¹
i ¿yciowym drogowskazem. Lekcje, na których
omawia³a literaturê romantyczn¹, czy te¿ póŸ-
niejsz¹ zwi¹zan¹ z martyrologi¹ naszego narodu,
przepe³nione by³y g³êbi¹ uczuæ patriotycznych.
Potrafi³a nawet zawi³¹ problematykê, wyjaœniæ
w sposób prosty i nie mo¿na by³o Jej nie s³uchaæ.
Sw¹ wiedz¹ fascynowa³a, a postaw¹ i czynami
uczy³a mi³oœci do Ojczyzny, Boga i drugiego
cz³owieka”. Umia³a, pomimo obowi¹zkowego
programu nauczania, pe³nego komunistycznych
treœci propagandowych, przekazaæ uczniom te
ziarna prawdy, które stanowi³y istotê polskoœci.

W Lesku spêdzi³a swoje najszczêœliwsze 40 lat,
podczas których nie tylko zajmowa³a siê eduka-
cj¹ i wychowaniem, ale tak¿e pe³nym pasji ¿y-
ciem kulturalnym. Prowadzi³a chór, a tak¿e ze-
spo³y: recytatorski, teatralny i taneczny. Opieku-
j¹c siê szkoln¹ bibliotek¹, promowa³a czytelnic-
two, wyg³asza³a prelekcje. Komunistyczne s³u¿-
by oczywiœcie nie pozostawi³y jej w spokoju, na-
wet po ujawnieniu siê brata Stanis³awa. Specy-
ficzn¹ szykan¹ wobec niej, by³a koniecznoœæ na-
uczania jêzyka polskiego milicjantów w liceum
wieczorowym, które zosta³o zorganizowane
przez Wojewódzka Komendê Milicji Obywatel-
skiej w Rzeszowie. Uczniowie ci zazwyczaj nie
byli w stanie podo³aæ wymaganemu programowi
nauczania, a ona by³a zmuszona firmowaæ swo-
im nazwiskiem fikcyjne wrêcz kszta³cenie funk-
cjonariuszy aparatu represji. 
Wa¿n¹ cech¹ jej ¿ycia by³a g³êboka wiara. Bê-
d¹c katoliczk¹, nie ogranicza³a siê tylko do prak-
tyk religijnych, które jako takie by³y Ÿle widzia-
ne przez w³adze partyjne. Wspiera³a m³odzie¿
w obronie krzy¿a w szkole. Wspomaga³a ze
swoich skromnych dochodów biedn¹ m³odzie¿,
nie maj¹c¹ nale¿ytego wsparcia materialnego,
a tak¿e zakony ¿eñskie, szczególnie kontempla-
cyjne. Za wydarzenie prze³omowe w najnowszej
historii Polski uwa¿a³a wybór Polaka na papie-
¿a. Bola³a nad faktem, ¿e nie doczekali tego wy-
darzenia jej najbli¿si: rodzice, a szczególnie
zmar³y w 1977 r. brat Stanis³aw. 
Poœwiêcenie siê dla innych wpisa³o siê w ca³y jej
¿yciorys. Maria, po utracie skutkiem wojny bli-
skiej osoby, nie za³o¿y³a nigdy w³asnej rodziny.
¯y³a bardzo skromnie. Jednak¿e troska o najbli¿-
szych spowodowa³a, ¿e ze wzglêdu na chorobê
siostry Heleny - ju¿ jako emerytka - zamknê³a
wszystkie sprawy w Lesku i powróci³a na sta³e do
Brzezin i Berdechowa. Po œmierci siostry
w 1989 r. pozosta³a sama. Wraz z pogarszaj¹cym
siê stanem jej zdrowia, co raz czêœciej potrzebo-
wa³a pomocy i opieki. Wsparciem w tych trud-
nych latach byli wci¹¿ odwiedzaj¹cy j¹ absolwen-
ci i radoœæ z odzyskanej przez Polskê Niepodle-
g³oœci. Schorowana zmar³a 26 marca 1996 r. Spo-
czê³a na cmentarzu parafialnym w Brzezinach.
Nie pozostawi³a po sobie wielkiego maj¹tku. Zo-
sta³y po niej przede wszystkim ukochane ksi¹¿ki
i liczne odznaczenia, nadane przez w³adze Rzecz-
pospolitej na uchodŸstwie, a tak¿e w kraju. Ich li-
stê otwiera Order Polonia Restituta.
Pamiêæ o niej przetrwa³a próbê czasu. Zapisa-
³a siê we wdziêcznych wspomnieniach licz-
nych absolwentów i wychowanków, wœród
których znalaz³o siê m.in. wielu wybitnych na-
uczycieli i pracowników nauki. Staraniem jed-
nego z nich, historyka - prof. dr hab. Stanis³a-
wa Gawlika - absolwenta „KuŸnicy”, ¿o³nierza
AK i dzia³acza WiN, na budynku konspiracyj-
nej szko³y i polowego szpitala wmurowano ta-
blicê o treœci: „W tym domu, domu rodziny
Lachmanów, w okresie okupacji hitlerowskiej
mieœci³a siê kwatera placówki „Bomba” Armii
Krajowej. W latach 1940 - 1944 rodzeñstwo
Maria i Stanis³aw Lachmanowie prowadzili tu
tajne nauczanie na poziomie szko³y œredniej
ogólnokszta³c¹cej. Wdziêczni uczniowie.
Brzeziny, 10 XI 2010 r.”. Dziesiêæ lat póŸniej -
16 paŸdziernika 2020 r. - Szko³a Podstawowa
nr 2 w Brzezinach-Berdechowie otrzyma³a
imiê Marii Lachman. Równie¿ w leskim li-
ceum kultywowana jest pamiêæ o wieloletnim
pedagogu, któremu dedykowano pami¹tkow¹
tablicê z napisem: „Pamiêci Marii Lachman
¿o³nierzowi Armii Krajowej ps. KORA, na-
uczycielce tajnego nauczania, profesor poloni-
styki w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Lesku
w latach 1952-1982, wychowawczyni wielu
pokoleñ Polaków. Lesko, 2021 r.”
Zorganizowane w ostatnich latach z wielkim
trudem, podnios³e wzruszaj¹ce uroczystoœci
z udzia³em nauczycieli, uczniów, absolwen-
tów, wychowanków, duchowieñstwa, samo-
rz¹dowców, przedstawicieli licznych organiza-
cji i instytucji, a tak¿e wojska, strzelców, har-
cerzy i stra¿aków przypomnia³y wielkoœæ tej
skromnej przez ca³e ¿ycie bohaterki. 
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