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Wstęp

Niniejszy folder jest efektem pracy uczniów klas I e i II a pod kierunkiem
wychowawczyo: pani Ewy Reszki i Magdaleny Miszczak. Młodzież tych klas dotarła
do materiałów archiwalnych, zdjęd i opracowao historycznych dotyczących działalności
oddziału „Nerwy”( II pluton OP 8) należącego do zgrupowania oddziałów partyzanckich Armii
Krajowej 8 pułku piechoty Legionów. Dzięki temu, że uczniowie przystąpili do tworzenia
niniejszego projektu, wzmocnili swoją identyfikację ze środowiskiem lokalnym, poszerzyli
wiedzę o przeszłości swojego regionu, uświadomili sobie, że ludzie żyjący w ich środowisku
lokalnym brali udział w kształtowaniu historii naszego kraju i narodu, uświadomili sobie także
znaczenie jednostki w tworzeniu historii.

Rozdział I

Działalnośd zbrojna oddziałów partyzanckich
Armii Krajowej 8 pułku piechoty Legionów

Południowa częśd powiatu lubelskiego, a więc teren, na którym znajdowała się
Bychawa,
stanowiła
rejon
szczególnej
aktywności
organizacji
wojskowych,
podporządkowanych legalnym władzom polskim, znajdującym się w Londynie. Najsilniejsze
struktury organizacyjne tworzył Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa oraz Bataliony
Chłopskie. Silne było podziemie prawicowe: istniała Organizacja Wojskowa „ Unia”
i Narodowe Siły Zbrojne. Niewiele jednak wiemy o ich strukturach organizacyjnych
i politycznych. Z zachowanych przekazów i publikowanych prac dowiadujemy się natomiast
silnych wpływach Stronnictwa Ludowego „Roch” w Bychawie i gminie.
W strukturze terenowej AK Bychawa wraz z Chodem, Bełżcami, Piotrowicami
i Niedrzwicą tworzyła rejon V, na którym w późniejszym okresie składały się tylko Bychawa
i Niedrzwica. Obowiązki komendanta pełnił por. Józef Kukuła ps. Derwisz, Kurek. Rejon
Bychawy jako jeden z sześciu wchodził w skład obwodu Lublin – powiat.
Wiosną 1943 r. podporządkowała się AK i została wcielona do jej szeregów OW „Unia”
w powiecie(obwodzie) lubelskim. W rejonie V stanowiła poważną, zorganizowaną siłę:
czterech oficerów, dwóch podchorążych, pięddziesięciu trzech podoficerów stu trzydziestu
siedmiu strzelców. Również NSZ w przeważającej części znalazły się w AK, jesienią 1943r.
organizacyjnie rejon „Południe” NSZ stanowiły gminy Bychawa, Bełżce, Niedrzwica, Piotrowie
i Strzyżewice. Oddziały AK wzięły aktywny udział w akcji „Burza”.
Przebieg i wyniki planu „BURZA”
 Rozkaz szczegółowy do akcji „Burza” dla okręgu lubelskiego został wydany 14 lipca
1944 roku. Stwierdzono w nim m in., że powinna ona byd „wykonana wszystkimi
siłami okręgu:, a uderzenia w straże tylne wycofujących się Niemców „muszą nastąpid
na swoim terenie” jednocześnie „unikając wycofania się na zachód”. W punkcie
2 zalecano „możliwie w dużej ilości” zorganizowanie w garnizonach samoobrony,
której zdaniem będzie „natychmiast po opuszczeniu miejscowości przez Niemców
opanowad ją i zorganizowad, obok władz cywilnych, władze wojskowe”. Rozkaz
podkreślał, że „cała” >”Burza”< na terenie okręgu Lublin musi dowodzid, że teren jest
opanowany przez AK w miarę cofania się Niemców”. *…+ Integralną częścią planu
„Burza” było również wyznaczenie miejsc koncentracji etapowych i głównej 8 pp Leg.,
na które miały się stawid oddziały po zakooczeniu walki. Na miejsce koncentracji
głównej, gdzie miano przystąpid do organizacji pułku, wyznaczono rejon wsi

Biadaczka i Nowy Dwór w powiecie lubartowskim , gdzie również miały się
skoncentrowad oddziały partyzanckie i terytorialne z obwodu AK Lubartów.

Utworzone w kwietniu 1944 r. zgrupowanie oddziałów partyzanckich Armii Krajowej
8 pułku piechoty Legionów, jako macierzysta jednostka inspektoratu lubelskiego, nie było
w skali kraju ewenementem. Zgodnie z założeniami przygotowanego w 1941 r. planu
odtwarzania sił zbrojnych (OSZ), istniejące już oddziały zostały powiązane pod wspólnym
dowództwem w zgrupowanie, będące w istocie szkieletem przyszłego pułku.
Proces ten w lubelskim okręgu AK rozpoczęto stosunkowo wcześnie. Już w sierpniu
1943 r. w inspektoracie zamojskim powstało zgrupowanie OP 9 (9 pp Leg.), w skład którego
weszło kilka oddziałów operujących na tym terenie od wiosny 1943 r. W innych rejonach
okręgu nastąpiło to dopiero wiosną 1944 r. Oprócz OP 8 i OP 9 zorganizowano wówczas:
w inspektoracie chełmskim - OP 7, w obwodzie AK Puławy - OP 15, w obwodzie AK Biała
Podlaska - OP 34 oraz w obwodach łukowskim i radzyoskim - OP 35.
Geneza oddziałów lotnych inspektoratu lubelskiego tkwi w rozpoczętym wiosną 1943 r.
złożonym i żywiołowym procesie kształtowania się partyzantki na tym terenie. Ich powstanie
poprzedziły: zawiązanie się grup „spalonej” młodzieży, przechowującej się w podlubelskich
wsiach, organizowane od początku roku oddziały dywersji bojowej (ODB) oraz patrole
Kierownictwa Dywersji (Kedyw), które w bardzo wczesnym okresie stopniowo zatracały
cechy jednostek garnizonowych i przybierały postad grup partyzanckich. Wiele z nich dało
początek oddziałom partyzanckim.
Oddziały partyzanckie, które weszły następnie w skład zgrupowania 8 pp Leg.,
powstawały w 3 okresach: wiosną i latem 1943 r., na początku 1944 r. oraz wiosną 1944 r.
Pierwszą grupą, która wiosną 1943 r. samorzutnie przekształciła się w oddział partyzancki,
było kilkunastu „spalonych", przechowujących się na placówce AK w Bychawie. Na przełomie
maja i czerwca wyszła ona na stałe „do lasu" pod dowództwem ppor. Tadeusza Sowy
(„Spartanin", „Sarmata"). Oddział operował na styku powiatów: lubelskiego i kraśnickiego,
głównie jednak w okolicach Bychawy. Na początku października 1943 r. w starciu z Niemcami
uległ rozproszeniu, by ponownie zorganizowad się w połowie grudnia 1943 r. Na początku
maja 1944 r. z rozkazu dowództwa inspektoratu został rozwiązany, a jego żołnierzy (około
60) rozdzielono pomiędzy oddziały „Szarugi" i „Nerwy".
Poszczególne patrole były w istocie samodzielnymi jednostkami bojowymi
o charakterze lotnym, półlotnym lub garnizonowym, co wynikało przede wszystkim z tego,
że prowadziły one działalnośd na bardzo rozległym terenie i w 3 obwodach: lubelskim,
puławskim i kraśnickim.
W styczniu 1944 r. na polecenie dowództwa obwodu lubelskiego powstał oddział
„Nerwy". Jego organizatorem był adiutant komendanta obwodu ppor, Wojciech Rokicki
(„Nerwa"), który od jesieni 1943 r. dowodził specjalną grupą lotną obwodu. Początkowo
oddział podlegał komendzie obwodu, a z chwilą utworzenia zgrupowania OP 8 wszedł
w jego skład jako II pluton partyzancki. Do maja 1944 r. operował na południowy zachód
od Lublina, najczęściej w gminach: Bełżyce, Konopnica, Bychawa, Zemborzyce i Krzczonów,

a następnie z polecenia inspektoratu przeszedł na południowo-wschodnie tereny obwodu
lubelskiego. W okresie „Burzy" liczył około 100 żołnierzy.
Struktura zgrupowania oddziałów partyzanckich AK 8 pp Leg. miała swoją specyfikę.
O ile zazwyczaj OP stanowiło szkielet przyszłego pułku, o tyle OP 8 było zgrupowaniem tylko
I batalionu. Poza jego strukturami i dowództwem znajdowały się więc oddziały partyzanckie,
które w przyszłości miały stad się zalążkami pozostałych batalionów 8 PP Leg.
W tym układzie OP 8, złożone z oddziałów: „Zapory" (w koocowej fazie okupacji
wyłączony jednak z OP), „Nerwy", „Jemioły", „Lekarza", „Rysia", „Uskoka" i „Brzechwy",
stanowiły tylko częśd składową jednostki większej - zgrupowania oddziałów partyzanckich
8 pp. Leg.
Grupa „Nerwy” była oddziałem lotnym, który przeprowadzał akcje sabotażowe
i organizował, niekiedy wręcz brawurowe wypady na wroga. Są tez dowody, że ściśle
współpracowano z oddziałem „ Spartanina”.
Oddziały lotne działały głównie na terenie zamieszkałym przez ludnośd wiejską, często
zmieniając swoje miejsce zakwaterowania i przechowywania sprzętu oraz amunicji.
Narażone były na duże ryzyko natknięcia się na oddziały niemiecki, tym bardziej że okupant
miał w terenie swoich konfidentów. Zdarzało się też, niestety, że powstające spontanicznie
bandy rabusiów napadały na gospodarstwa wiejskie i uprzednio upatrzone sklepy, podając
się za partyzantów, co też stanowiło zagrożenie dla oddziałów lotnych, które mogły paśd
niesłusznie ofiarą zemsty ludności. Ponadto odkrycie, że w danej wsi i okolicy działa oddział
lotny, mogło spowodowad represje okupanta wobec miejscowej ludności.

Rozdział II

Ogólna charakterystyka oddziału „Nerwy”

Oddział „Nerwy" pod dowództwem ppor. rez. Wojciecha Rokickiego („Nerwa")
powstał na przełomie 1943/1944 roku. Początki jego sięgają jednak jesieni 1943 r., kiedy
adiutant komendanta obwodu AK Lublin W. Rokicki utworzył tzw. grupę specjalną,
pozostającą w dys- pozycji komendanta obwodu kpt. sł. st. Jana Kolioskiego („Jan").
Początkowo grupa miała charakter garnizonowy, ale już wówczas wykonując zlecone zadania
w terenie przybierała okresowo cechy partyzanckiej grupy lotnej. Liczyła od 5 do 7 osób.
Na przełomie
1943/1944 r. ppor. W. Rokicki na jej bazie rozpoczął organizowad stały
oddział partyzancki, co ostatecznie zostało zakooczone w styczniu 1944 roku. Podlegał
on wówczas komendantowi obwodu Lublin.
Oddział partyzancki „Nerwy" od samego początku miał swoje specyficzne cechy.
W przeciwieostwie do innych, powstałych również w tym czasie, tylko w małym stopniu
grupował ludzi „spalonych". Jego członkowie w większości rekrutowali się spośród
ochotników, przede wszystkim młodzieży szkolnej i robotniczej Lublina.
Pod koniec stycznia 1944 r. oddział liczył około 30 partyzantów i pozostawał
na kwaterach zimowych w rejonie Bychawki. W tym czasie był podzielony na trzy drużyny,
którymi dowodzili: 1 — kpr. pchor. Jan Czerny („Szwarc"), zastępca - kpr. pchor. Stefan
Różycki („Nałęcz"); 2 - kpr. pchor. Witold Głuchowski („Las"), zastępca - kpr. pchor. Tadeusz
Cenzartowicz („Zawichost"); 3 - kpr. pchor. Stefan Latomski („Nemrod"), zastępca — kpr.
pchor. Władysław Nowacki („Tur"). Szefem oddziału był sierż. „Nowy" (NN).
W drugiej połowie lutego w skład oddziału została włączona szesnastoosobowa grupa
z IV rejonu (Krzczonów - Piotrków - Zemborzyce) pod dowództwem plut. Władysława Nogi
(„Boruta"). W większości składała się ona z członków scalonego z AK plutonu Batalionów
Chłopskich ze wsi Olszanka, gm. Krzczonów, którzy po pacyfikacji wsi 27 stycznia 1944 r.
musieli opuścid swoje zagrody i uformowali partyzancką grupę lotną. W oddziale stanowiła
ona odrębną drużynę. Przy koocu marca, w związku z ustaniem zagrożenia, a także rozpoczęciem prac polowych, grupa „Boruty" odeszła z oddziału i powróciła do Olszanki.
Wczesną wiosną oddział partyzancki „Nerwy" liczył około 70 ludzi.
Po utworzeniu zgrupowania OP 8 został podporządkowany jego dowódcy jako II pluton
zgrupowania. Terenem operacji oddziału były głównie zachodnie i południowe obszary
ówczesnego powiatu lubelskiego. Początkowo najczęściej były to okolice Bychawy, później
rejon Krzczonowa.
W drugiej połowie marca na polecenie Komendy Okręgu oddział „Nerwy" został
skierowany w rejon Bełżyc, gdzie wraz z innymi oddziałami partyzanckimi inspektoratu miał
ochraniad pierwszą w kraju operację lądowania samolotu alianckiego, przeprowadzaną
pod kryptonimem „Most I”. Operacja ta, planowana początkowo na ostatnie dni marca,

ze względu na złe warunki atmosferyczne była kilka razy odraczana, została ostatecznie
pomyślnie zrealizowana w nocy z 15 na 16 kwietnia 1944 roku.
Oddziały wyznaczone do osłony tej operacji otrzymały zakaz dowolnej zmiany rejonu
zakwaterowania i dokonywania akcji na przydzielonym terenie. Pozostawały
one w ustawicznej dyspozycji dowódcy całego przedsięwzięcia, szefa lotnictwa okręgu kpt.
Janusza Mościckiego („Jacek", „Bocian"). Przeciągające się w czasie oczekiwanie
spowodowane odraczaniem kolejnych terminów operacji i swego rodzaju bezczynnośd
nie pozostały bez wpływu na stan koncentracji psychicznej ludzi z oddziałów. Przebywając
przez dłuższy czas na stosunkowo niedużym obszarze, zwrócili oni również uwagę okupanta.
Przed świętami wielkanocnymi (5 kwietnia) oddział „Nerwy” został zakwaterowany
w kol. Pawlin koło Bełżyc. Stan oddziału wynosił wówczas 45-50 ludzi. 7 kwietnia, w Wielki
Piątek Niemcy niespodziewanie otoczyli kwatery oddziału, zmuszając go do nierównej walki,
w której poległo 32 partyzantów oraz osoba cywilna.
Oddział utracił sporo broni i sprzętu, m.in. lekki karabin maszynowy, 3 pistolety
maszynowe i 31 karabinów, a ponadto konie i tabor.
W ciągu następnych 2-3 dni po wydarzeniach w Pawlinie większośd pozostałych
przy życiu partyzantów znalazła się w oddziale ppor. Aleksandra Sarkisowa („Szaruga”),
który stacjonował wówczas we wsi Wierzchowiska, gm. Bełżyce. Tutaj dołączyli również
żołnie, którzy w dniu tragedii znajdowali się poza oddziałem. Stan oddziału wynosił wówczas
20 - 30 osób. Stosunkowo szybko przezwyciężono przygnębienie i depresję. Już tydzieo
później oddział wykonał swoje zadania związane z operacją „Most I".
W drugiej połowie kwietnia 1944 r. ppor. W. Rokicki przystąpił do intensywnej
odbudowy oddziału. Proces ten odbywał się przez rekrutację ochotników, jak i włączenia
do oddziału większych, zorganizowanych już grup.
Jeszcze w kwietniu, zaraz po zakooczeniu operacji „Most I” w skład oddziału weszła
dwudziestosześcioosobowa, w pełni uzbrojona grupa z Piasek, pod dowództwem st. sierż.
Zygmunta Kowalczyka („Okrzeja"). Wywodziła się ona z powstałej w 1943 r. garnizonowej
grupy dywersyjnej (ODB) III rejonu AK (Piaski-Mełgiew), na czele której stał st. sierż.
„Okrzeja”. W jego strukturze stanowiła czwartą drużynę, dowodzoną przez kpr. pchor. Jana
Winiarczyka („Bohun"), natomiast jej dotychczasowego dowódcę — st. sierż. Kowalczyka
mianowano szefem i oficerem broni oddziału.
W drugiej dekadzie maja w skład II plutonu OP 8 włączono kilkunastu partyzantów
z rozwiązanego oddziału „Sarmaty” (IV pluton OP 8), którzy zasilili poszczególne drużyny.
Również na początku maja w skład oddziału weszła sześcioosobowa grupa członków
rozbitej w wyniku aresztowao lubelskiej organizacji „Mlecz i Pług” (MiP), dowodzona
przez Zygmunta Domagalskiego („Zygmunt Kozak”). Od wczesnej wiosny 1944 r. szukała
ona kontaktu z jakimś oddziałem partyzanckim, aby wejśd w jego skład. Okresowo
przebywała w Borkach w powiecie zamojskim, gdzie mieściła się w tym czasie Komenda
Okręgu MiP, a następnie operowała w powiecie krasnostawskim i lubelskim. Po nawiązaniu
kontaktu z ppor. Wojciechem Rokickim w Krzczonowie została włączona do oddziału.
Członkowie tej grupy przebywali w oddziale „Nerwy” przez około 3 tygodnie i na skutek
powstania nie w pełni wyjaśnionych kontrowersji zostali z niego w drugiej połowie maja
usunięci.

W koocu maja 1944 r. do oddziału dołączyła kilkunastoosobowa grupa partyzancka
z powiatu zamojskiego, dowodzona przez ppor. sł. st. Henryka Grochowskiego („Henryk").
Jej członkowie wywodzili się z grupy konspiracyjnej zorganizowanej w 1943 r. wśród pracowników tartaku i fabryki mebli giętych Ferdynanda Zypsera. Liczyła ona około 30 ludzi. Nie była
związana z żadną organizacją konspiracyjną, jakkolwiek „Henryk” wywodził się z Organizacji
Wojskowej z Lublina. W drugiej połowie maja po przeprowadzeniu akcji na Nadleśnictwo
Zamośd i folwark w Borowinie Sitanieckiej, gdzie dozbrojono się, zdobyto konie i wóz, grupa
przekształciła się w kilkunastoosobowy oddział lotny, a następnie przeszła przez powiat
krasnostawski i w rejonie Krzczonowa dołączyła do oddziału „Nerwy". Jej członkowie zostali
włączeni do poszczególnych drużyn, a ich dotychczasowego dowódcę mianowano zastępcą
dowódcy oddziału (po Pawlinie funkcja ta nie była obsadzona). Na tym stanowisku pozostał
on do kooca czerwca, kiedy rozkazem dowództwa OP 8 wraz ze swoimi ludźmi został
skierowany do oddziału partyzanckiego „Jemioły".
W maju 1944 r. ukształtowała się ostatecznie struktura wewnętrzna odbudowanego
po Pawlinie oddziału „Nerwy", która obowiązywała do czasu rozpoczęcia akcji „Burza".
Oddział składał się wówczas z dowództwa, 4 drużyn strzeleckich, zwiadu konnego, pocztu
dowódcy i sekcji gospodarczej.
Zastępcami dowódcy oddziału byli ppor. Henryk Grochowski („Henryk"), a od kooca
czerwca - ppor. rez. Jan Wiśniewski („Mucha"), który wcześniej był nieoficjalnym zastępcą
do spraw szkolenia. Po jego śmierci 19 lipca funkcję zastępcy dowódcy objął st. sierż.
Zygmunt Kowalczyk („Okrzeja"). Szefem oddziału i oficerem broni był Z. Kowalczyk,
podoficerem gospodarczym - kpr. Franciszek Nowak („Franek"), podoficerem furażowym
- kpr. Michał Dudziak („Łyżka”). Sprawami BIP zajmował się w oddziale kpr. pchor. Lesław
Eustachiewicz („Ksawery", „Jerzy").
Poszczególnymi drużynami dowodzili:
1 - kpr. pchor. Jan Czerny („Szwarc"), zastępca - kpr. Jan Czapla („Czarny"). Obaj odeszli
z oddziału w połowie kwietnia ze względu na stan zdrowia. Wówczas dowódcą drużyny
mianowano kpr. pchor. Alfreda Nagalskiego („Natar"), a jego zastępcą - kpr. pchor. Mariana
Białasa („Gryf').
2 - kpr. pchor. Tadeusz Cenzartowicz („Zawichost"), zastępca - kpr. pchor. Stanisław
Chopkała („Rapp").
3 - kpr. Zbigniew Ślepowrooski („Stach"), a po nim dotychczasowy zastępca - kpr. pchor. Jan
Onoszko („Jacyna").
4 - kpr. pchor. Jan Winiarczyk („Bohun"), zastępca - kpr. Czesław Linkowski („Tom").
Dowódcą zwiadu konnego utworzonego przy koocu kwietnia (liczył 15 ludzi) był
kpr. pchor. Eugeniusz Chorzelski („Bemol"), a jego zastępcą kpr. pchor. Bohdan Osiall
(,,Baśka"); po śmierci Osialla, 24 maja, funkcje tę przejął kpr. Zbigniew Janisławski (,,Dym").
Z chwilą rozpoczęcia ,,Burzy" poszczególne drużyny zostały przekształcone w plutony,
którymi dowodzili: I - pchor. A. Nagalski (,,Natar"), II - kpr. pchor. T. Cenzartowicz
(,,Zawichost"), III - kpr. pchor. J. Onoszko (,,Jacyna"), IV - J. Winarczyk (,,Bohun")
oraz konnym zwiadem E. Chorzelski (,,Bemol").
W połowie maja 1944 r. stan oddziału przewyższył liczbę partyzantów sprzed Pawlina.
W następnym okresie wzrost ten, nie licząc okresu ,,Burzy", był umiarkowany - w czerwcu

oddział skupiał około 90, a przed ,,Burzą" ponad 100 żołnierzy. Ogółem przez oddział
,,Nerwy" przeszło ponad 200 ludzi. Cześd z nich, np. grupa ,, Boruty", ,,Henryka"
oraz organizacji MiP, przebywała w oddziale nie dłużej niż miesiąc. Oddział poniósł
stosunkowo wysokie straty własne, wynoszące 38 poległych oraz 16 rannych, z których tylko
kilku po wyzdrowieniu powróciło do oddziału.
Mimo tak dużej wymiany ludzi od początku istnienia oddziału jego trzon stanowiła
grupa młodzieży z Lublina (przed Pawlinem stanowiła ona około 80 procent stanu oddziału,
a w okresie ,,Burzy" około 55 procent). Spośród niej rekrutowała się kadra oddziału, głównie
podchorążowie po szkołach konspiracyjnych. Przez dłuższy czas jedynym oficerem w
oddziale był jego dowódca, a od maja także ppor. J. Wiśniewski (,,Mucha") i okresowo
ppor. H. Grochowski (,,Henryk").
Przy oddziale przebywała przez jakiś czas grupa 10 zbiegłych z niewoli żołnierzy
radzieckich, którzy następnie zostali przekazani do zgrupowania 1 Ukraioskiej Dywizji
Partyzanckiej pod dowództwem P. Werszyhory. Ponadto członkami oddziału był niemiecki
antyfaszysta Georg Arend ,,(Żorż"), który ukrywał sie w placówce AK Krzczonów oraz zbiegła
z transportu Rosjanka ,,Katia" (NN). W koocu czerwca przekazano ich do oddziału AL
,,Przepiórki". W początkowym okresie w oddziale był Białorusin I. Wasilewicz (poległ
pod Pawlinem).
Oddział był stosunkowo dobrze uzbrojony. Pod koniec okupacji dysponował między
innymi 2 lekkimi i 2 ręcznymi karabinami maszynowymi, rusznicą przeciwpancerną
i granatnikami ppanc. (piat) oraz 20-30 pistoletami maszynowymi. Spory procent broni
pochodził ze zdobyczy podczas akcji zbrojnych. Wiosną oddział został zasilony także bronią
zrzutową. Na jego wyposażenie było 11 wozów taborowych, po 2 przy każdej drużynie
(plutonie) oraz 3 w dyspozycji sekcji gospodarczej.
W ramach planów koocowej walki z okupantem oddział partyzancki ,,Nerwy" miał
podczas powstania powszechnego (plan ,,A") wziąd udział w walkach o opanowanie Lublina,
a w ramach ,,Burzy" - po wzmożeniu walki na tyłach wroga - przejśd na koncentrację
jednostek 8 pp Legionów. W jego strukturze oddział ,,Nerwy" wspólnie z innymi oddziałami
OP 8 miał wejśd w skład I batalionu.
24 lipca oddział ,,Nerwy" znalazł sie w rejonie Prawiednik i zakwaterował we wsi
Polanówka, gm. Zemborzyce. Tutaj kwaterowały także oddziały ,,Jemioły" i ,,Rysia". W tym
dniu bezpośrednie dowództwo nad oddziałami objął kpt. K. Szmeding (,,Młot").
25 lipca w Polanówce doszło do rozmów dowództwa oddziałów z przedstawicielami
Armii Czerwonej, w toku których Rosjanie zażądali złożenia broni, a następnie rozbrojonych
żołnierzy pod konwojem skierowali do Chełma, w celu wcielenia ich do Wojska Polskiego.
Po drodze jednak wielu z nich zbiegło i powróciło do domów. Po rozbrojeniu oddział
,,Nerwy" nie był juz nigdy ponownie mobilizowany.

Rozdział III
Kim był „Nerwa”?
Wojciech Rokicki (,,Nerwa", ,,Gwasz"), podchorąży, następnie podporucznik rezerwy.
Urodził się 30 listopada 1914r.w Piaskach, woj. lubelskie. Maturę zdał w Paostwowym
Gimnazjum im. S. Staszica w Lublinie, a następnie odbył służbę wojskową w 9 pp Leg.
w Zamościu, podczas której ukooczył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Tomaszowie
Lubelskim .Od 1936r. pracował w Zarządzie Miejskim w Lublinie i równocześnie studiował
na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego . Zmobilizowany w sierpniu 1939r.
brał udział w obronie Warszawy w 5 kompanii przeciwlotniczej ckm, wystawionej
przez 9 pp Legionów. Po kapitulacji stolicy powrócił do Lublina i do 1942r. pracował
w Zarządzie Miejskim. W październiku 1939r., wraz z innymi ,założył organizację
konspiracyjną Żołnierz Armii Polskiej i był w jej kierownictwie. Przy koocu 1940 r.,
po rozpadzie ŻAP, związał się z ZWZ. Od 1942 r. poświęcił się całkowicie pracy
konspiracyjnej w szeregach AK. Pełnił m .in. funkcję oficera broni w I rejonie (Bełżyce
- Jastków – Konopnica - Wojciechów) w obwodzie Lublin - powiat. W sierpniu został
skierowany do pierwszego w obwodzie oddziału partyzanckiego „Spartanina", a następnie
przeszedł do sztabu obwodu, gdzie pełnił funkcję adiutanta komendanta obwodu. Od jesieni
1943 r. był organizatorem i dowódcą lotnej grupy specjalnej obwodu, która na przełomie
1943 i 1944 r. została przekształcona w oddział partyzancki. Oddziałem tym dowodził
do kooca okupacji. Po wojnie pracował na ziemiach zachodnich, a następnie, do czasu
przejścia na emeryturę, w przedsiębiorstwach budowlanych w Lublinie. Zmarł 8 sierpnia
1988 r. w Lublinie. Był odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem
Walecznych, Krzyżem Partyzanckim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rozdział IV
Niepełny wykaz żołnierzy oddziału

Arend Georg (,,Żorż");
Bałuk Stanisław („Hak");
Banaszek Władysław („Wróbel");
Baran Jerzy („Zew");
Bartoszek Aleksander („Burza");
Bezdek Lech (,,Nil");
Białas Marian („Gryf");
„Biały" (NN);
Bielak Piotr („Jantar");
Bogut Jan („Góral");
Boguta Stanisław („Śmiały");
Boruch Wojciech („Czortek");
Bosak Józef („Wicher");
Bronisz Michał („Żuk");
Bryda Stanisław („Douglas");
Bryda Zygmunt;
Brzezioski Andrzej („Adam");
Brzezioski Ryszard („Ewa");
Burdanowski Eugeniusz;
Busiewicz Jan („Basza");
Bychawski Henryk („Ben");
Cenzartowicz Janusz („Warszawski");
Cenzartowicz Roman („Cezar");
Cenzartowicz Tadeusz („Zawichost");
Charlęza Marian („Dąb");
Chopkała Stanisław („Rapp");
Chorzelski Eugeniusz („Bemol");
Chowicki Stanisław („Groźny II");
Ciesielski Józef („Zeo");
„Czajka” (NN);
Czapla Jan („Czarny");
Czerny Jan („Szwarc");
Czerwioski Zdzisław („Smutny");
Dąbrowski Zbigniew („Roman");
Denisow Jerzy („Ryszard");
Dolecki Jan („Lis II");

Dolecki Tadeusz;
Domagalski Zygmunt;(„Zygmunt Kozak");
Dudek Lucjan („Rekrut");
Dudziak Michał („Łyżka");
Dziadosz Józef;
Eustachiewicz Lesław („Jerzy", „Ksawery");
Flisak Jan („Chłopicki");
Garbacki Czesław („Młody");
Garbacki Władysław („Jeleo");
Gawlioski Czesław;
Gawlioski Krzysztof;
Głuchowski Witold („Las");
Godziszewski Ryszard („Borowicz");
Gołacki Lubomir („Lucy");
Gołąb Jan;
Gołębiowski Mieczysław („Głaz");
Gospodarek Zbysław („Tygrys");
Górniak Zygmunt („Zyga");
Grabowski Jerzy;
Grabowski Stefan („Witold”);
Gralewski Marian („Pokorny");
„Granat" (NN);
Grochowski Henryk („Henryk");
Grochowski Zygmunt („Żbik");
Gruszecki Ryszard (,,Ursus");
Grysz Czesław („Rak");
Grzegorczyk Stanisław;
Grzesiak Stanisław;
Gustaw Józef („Pokorek");
Gustaw Stanisław („Zderzak");
Hajkowski Wacław („Wrzos");
„Harpun" (NN);
„Hiczkis" (NN);
Ignatowski Marian („Almanzor");
Janisławski Zbigniew („Dym");
Januszek Stanisław;
Jarosz Maksymilian („Mirski");
Jeżewski Wacław („Budda");
Jędrusiak Jerzy;
„Józef” (NN);
Kantorowski Władysław („Wicher");
Kasiak Stanisław;
Kasperek Mieczysław („Cygan");
„Katia" (NN);
„Klarnet" (NN);
Kluza Eugeniusz („Giewont");

Kłoss Stanisław („Krak");
Kochaniec Jan s. Karola;
Kochaniec Jan s. Wojciecha („Potęga")
Kochaniec Józef;
Kołodziej Jerzy („Figaro");
Konopczyoski Wiesław;
Kosecki Józef („Sepi");
„Kosynier" (NN);
Kośko Józef;
Kowalczyk Zygmunt („Okrzeja");
Kowalski Władysław („Tarzan");
Kozak Zygmunt („Brochwicz");
Kozłowski Marian („Róża");
Kroze Aleksander („Skoczek");
Król Bolesław;
Krzykowski Józef („Lis I");
Księżopolski Antoni („Profesor");
Kucharewicz Jan („Sprytny");
„Kula" (NN);
Kula Krzysztof („Krawiec");
„Kura" (NN);
Kwapisiewicz Piotr („Samson");
Kwiecioski Zygmunt („Żuk");
Latała („Orzeł II”);
Latomski Stefan („Nemrod");
Leśniewski Jerzy („Chan");
Linkowski Czesław („Tom");
„Longin" (NN);
Luterek Wacław („Vis");
„Lwowiak" (NN);
Ładkowski Czesław;
Łuniewicz Tadeusz („Śnieg");
„Majcher" (NN);
Małocha Jan („Baran");
„Mały" (NN);
„Mat" (NN);
Mazurek Tadeusz („Murzyn");
Mioduszewska Zofia („Kropka");
Milaszkiewicz Stanisław („Świder");
Milanowski Tadeusz („Miłosz");
Miazek Józef („Skała");
Mirosław Zbigniew („Leonidas");
Miszczuk Anna (,,Lidka");
Młynarski Roman („Łuk");
Mroczek Henryk („Klops");
Mróz Władysław („Polak");

Nagalski Alfred („Natar");
Nagalski Zbigniew („Neron");
Noga Władysław („Boruta");
Nowacki Władysław („Tur");
Nowak Franciszek („Franek");
„Nowy" (NN);
Ochnik Zenon („Warszawiak");
Onoszko Jan („Jacyna");
Opalioski Franciszek („Zawisza");
„Orzeł" (NN);
„Osa" (NN);
Osiall Bohdan („Baśka");
Ostaoski Tadeusz;
Paluch Bolesław („Szumny");
Paluch Mieczysław („Wesoły");
Paprota Zenon („Cygan");
Paryzek Tadeusz ( „Zrąb”);
Pawełek Aleksander ( „Sowa”);
Pawlak Marian;
Pawlak Stefan;
Pawlak Szczepan;
Piotrowicz Marian;
Piszczacki Ryszard ( „Maks”);
Plato Witold ( „Wilk”);
Pogódź Edward ( „Topór”);
Polakowski Stanisław ( „Rycerz”);
Pomaraoski Ziemowit ( „Wrzos”);
Pośnik Wacław ( „Świerk”);
Próchniak Leszek ( „Łowca”);
Puszka Czesław ( „Łowca”);
Puszka Jan ( „Korsarz”);
Rokicki Wojciech ( „Nerwa”);
Różycki Stefan ( „Nałęcz”);
Rułka Henryk ( „Cichy”);
Rycaj Mieczysław ( „Kalina”);
Rysak Stanisław ( „Kmita”);
Sawicki Edmund ( „Tarzan II”);
Sawicki Zdzisław ( „Babinicz”);
Siarkowski Leopold ( „Lopek”);
Skałecki Jan ( „Korbiel”);
„Skowronek” (NN)
Skrzypczyoski Władysław ( „Wiatr”);
Sobieszczaoski Jerzy ( „Wiór”);
Sobieszczaoski Józef ( „Sęk”);

Soroko Henryk ( „Rafał”);
„Sten”;
Stępieo Tadeusz ( „Poker”);
Susz Józef ( „Groźny”);
Szafranek Franciszek;
Szewczyk Zygmunt ( „Pajac”);
Sztejman Marian ( „Maur”);
Szwed Kazimierz ( „Noir”);
Szyszko Ryszard ( „Orlicz”);
Ślepowski Zbigniew ( „Stach”);
„Śmiały” (NN);
Tkaczyk Jan;
Todorowski Stanisław;
Tomaszewski Eugeniusz ( „Tom II”);
Tracz Marian Tadeusz;
Trzcioski Tadeusz ( „Śmigły”);
Turżaoski Tadeusz ( „Barnaba”);
Twaróg Zygmunt ( „Junak”);
Warszawski Mieczysław ( „Ignac”);
„Unikat” (NN);
Wasilewicz Iwan ( „Iwan”);
Wawruszak Longin ( „Longin”);
„Wędrowiec” (NN);
Wierzbicki Tadeusz;
Winiarczyk Jan ( „Bohun”);
Winiarczyk Tadeusz ( „Kmicic”);
Wiśniewski Jan ( „Mucha”);
Wnuk Ryszard ( „Ryś”);
Wolski Edward ( „Puma”);
Wolski Marian ( „Smyk”);
Wosiak ( „Sobieski”);
Wójcicki Bohdan ( „Wójt”);
Wójcicki Mirosław ( „Blask”);
Wójcicki Zbigniew ( „Kula”);
Wójcik Jan ( „Pocisk”);
Wrooski Zbigniew ( „Marynarz”);
Zapolski – Kusy Edward ( „Dewajtis”);
Zaręba Stanisław ( „Chrabąszcz”);
Zawadzki Saturnin ( „Jan”).

Rozdział V
Wykaz tych, którzy zginęli
Władysław Banaszek („Wróbel"), poległ 7 IV 1944 r. w Pawlinie;
Aleksander Bartoszek („Burza");
Marian Białas („Gryf);
„Biały" (NN);
Bogut Jan („Góral”);
Boguta Stanisław („Śmiały"), poległ 19 VII 1944 r. w Kłodnicy;
Zdzisław Czerwioski („Smutny");
Zygmunt Górniak („Zyga");
Marian Gralewski („Pokorny”);
Czesław Grysz („Rak");
Mieczysław Kasperek („Cygan");
Eugeniusz Kluza („Giewont");
Stanisław Kłoss („Krak");
Krzysztof Kula („Krawiec");
Stefan Latomski („Nemrod");
„Lwowiak" (NN);
Tadeusz Łuniewicz („Śnieg");
Henryk Mroczek („Klops");
Władysław Nowacki („Tur");
„Orzeł" (NN);
Bohdan Osiall („Baśka") - zginął podczas pacyfikacji wsi Podole 24 V 1944 r.;
Bolesław Paluch („Szumny");
Mieczysław Paluch („Wesoły");
Aleksander Pawełek („Sowa");
Tadeusz Paryszek („Zrąb");
Henryk Rułka („Cichy");
Stanisław Rysak („Kmita");
Władysław Skrzypczyoski („Wiatr");
Józef Sobieszczaoski („Sęk");
„Sten" (NN);
Józef Susz („Groźny");
Marian Sztejman („Maur");
Tadeusz Turżaoski („Barnaba");
Iwan Wasilewicz („Iwan");
Jan Wiśniewski („Mucha") - poległ 19 VII 1944 r. w Kłodnicy;
Marian Wolski („Smyk");
Bohdan Wójcicki („Wójt") - zginął 9 II 1944 r. w pobliżu Abramowie;
Mirosław Wójcicki („Blask") - poległ 24 VII 1944 r. w Woli Dużej k. Bychawy.

Rozdział VI
Piosenka oddziału „Nerwy” – „Kołysanka leśna”

Kołysanka leśna
Wariant 1
Dziś do ciebie przyjśd nie mogę,
Idę zaraz w nocy mrok,
Nie wyglądaj za mną oknem,
W mgle utonie próżno wzrok.
Na co ci, kochanie, wiedzied,
Gdzie dziś w nocy będę spad,
Dłużej tu nie mogę siedzied,
Na mnie czeka leśna brad.
Księżyc zaszedł już za lasem,
We wsi gdzieś szczekają psy,
A nie pomyśl sobie czasem,
Że do innej spieszno mi.
Kiedy wrócę znów do ciebie,
Może w dzieo, a może w noc
Dobrze będzie nam jak w niebie
Pocałunków dasz mi moc.
Gdy nie wrócę niechaj wiosną
Moją rolę sieje brat,
Kości moje w mech porosłe
Niech użyźnią ziemi szmat.
W pole wyjdź którego ranka,
Na snop żyta ręce złóż
I ucałuj jak kochanka,
Ja żyd będę w kłosach zbóż.
Wariant 2
Dziś do ciebie przyjśd nie mogę,
Zaraz idę w nocy mrok.
Nie wyglądaj za mną oknem,
W mgle utonie próżno wzrok.

Po cóż ci, kochanie, wiedzied,
Że do lasu idę spad,
Dłużej tu nie mogę siedzied,
Na mnie czeka leśna brad.
Księżyc zaszedł, hen, za lasem,
We wsi gdzieś szczekają psy,
A nie pomyśl sobie czasem,
Że do innej tęskno mi.
Kiedy wrócę dziś do ciebie,
Może w dzieo, a może w noc,
Dobrze będzie nam jak w niebie,
Pocałunków dasz mi moc.
Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną
Rolę moją sieje brat,
Kości moje mchem porosną
I użyźnią ziemi szmat.
W pole wyjdź pewnego ranka,
Na snop żyta dłonie złóż
I ucałuj, jak kochanka.
Ja żyd będę w kłosach zbóż.
Zamieszczona wersja Kołysanki leśnej powstała na „zamówienie” partyzantów
z plutonu OP 8, podległego Komendzie Obwodu Armii Krajowej Lublin. Prawykonanie
piosenki odbyło się w mieszkaniu Koseckich przy ulicy Bernardyoskiej 24, gdzie Stanisław
Magierski, po wysiedleniu go z własnego mieszkania, kwaterował wraz z rodziną. Kołysankę
drukowano po wojnie w wielu śpiewnikach i zbiorkach oraz antologiach przeważnie
bez podawania nazwiska autora (por. 1 wersja tekstu muzycznego).
Prezentowana druga wersja muzyczna Dziś do ciebie przyjśd nie mogę (w oryginale
bez tytułu), według relacji Bronisława Króla została skomponowana przez niego niezależnie
od Kołysanki leśnej Stanisława Magierskiego. Z przekazanej Szewerze relacji wynika,
że na początku 1944 r. ukazało się we Lwowie podziemne pismo „Żagiew”. Były to spięte
odbitki fotograficzne poszczególnych stronic, wykonane z oryginału (maszynopisu). Format
pisma był albumowy, cena wynosiła 1 złoty emisyjny (banknot okupacyjny) za stronę. Takie
koszty ponosili wydawcy. W piśmie umieszczano głównie poezję. Grupa redagująca „Żagiew”
spotykała się już od 1943 r., najczęściej w mieszkaniu Henryka Greba.
Na jednym ze spotkao, w mieszkaniu Bronisława Króla przy ul. Łyczakowskiej 134,
Henryk Greb oświadczył, że dla pewnego oddziału partyzanckiego (nie podał nazwy)
potrzebna jest piosenka. Trudno dzisiaj ustalid dokładną datę, przypuszcza, że mogło to byd
jesienią 1943 r. Przekazał wówczas H. Grebowi nuty napisane przez Zofię Lipioską (po mężu
Lewicką, mieszkającą obecnie w Łodzi i potwierdzającą ten fakt), która przegrała melodię
na fortepianie w swoim mieszkaniu przy ul. Ostrogskich i zrobiła zapis muzyczny do tekstu
podyktowanego jej przez autora. Piosenka nie miała tytułu i nie była sygnowana

ani inicjałami, ani pseudonimem. Pięciolinia wykonana była również ręcznie. Z mieszkania
Greba przy ul. Św. Anny odebrał nuty wraz z tekstem łącznik (NN) odchodzący
do wspomnianego już oddziału partyzanckiego. Zofia Greb - Nyczowa z Legnicy pisze w liście:
„Pamiętam, jak wtedy Henryk mówił, że piosenka Bronka poszła do lasu. Nie pamiętam
jednak, jaka to była piosenka”.

Rozdział VII
Akcje zbrojne i sabotażowo – dywersyjne, w których uczestniczył
oddział „Nerwy”
 Maj/czerwiec 1943 r.
Na przełomie maja i czerwca 1943 r. oddział AK „Nerwa" opanował magazyn zboża
kontyngentowego w Wysokiem i Bychawie. Zboże zostało zabrane na
furmanki,
które dostarczyły liczne placówki AK. W biały dzieo sznur wozów ciągnął się na przestrzeni
kilku kilometrów. Akcja została zakooczona sprawnie i bez interwencji okupanta.

 6 sierpnia 1943 r.
Po starciach pod Tuszkówiem i Jabłonną oddział ,,Spartanina" dotarł do lasu Dąbrowa
pod Lublinem, gdzie wyznaczone było miejsce połączenia się z grupą partyzancką z rejonu
Motycz pod dowództwem ,,Nerwy'' (Wojciech Rokicki). Podczas koncentracji straże oddziału
ostrzelały ochronę dwiczącego na strzelnicy w pobliżu Dmiłowa oddziału Wehrmachtu
(2 Niemców było rannych). Spowodowało to natychmiastowy alarm niemieckiego oddziału,
który błyskawicznie został wzmocniony przybyłą z Lublina kompanią Truppenpolizei
oraz szwadronem policji konnej. Siły te uderzyły na partyzantów, którzy ostrzeliwując się,
wycofali się skajem lasu na Jabłonnę, a stąd, pod osłoną ciemności, przeszli przez lukę
w niemieckiej blokadzie na Bychawę. W starciu ranę odniósł ,,Poker''(Tadeusz Stępieo), który
także utracił karabin i prawdopodobnie partyzant o nazwisku Rybka.
AGKBZ, Akta żand. Lublin, t. 102, 42, 44 – 47; APL, Meld. Orpo z 22, 23 i 25 VII 1943; WIH, MiD, Spr. dek. DOW
GG za okres 21 – 30 VII 1943; Tamże, Spr. m. za lipiec 1943; „Agencja Informacyjna <<Wieś>>” nr 27 z 3 VII
1943; Wnuk, Akcje zbrojne; Tenże, Patrol pod dowództwem „Grzechotnika”; Tenże, Patrol pod dowództwem
„Grzechotnika”; Tenże, Patrol pod dowództwem „Żbika” – Jasioskiego Stanisława

 16 stycznia 1944 r.
W Bychawie partyzanci z oddziału „Nerwy" rozbroili 2 żołnierzy niemieckich
zdobywając pistolet. Podczas akcji ranny został szeregowiec Wehrmachtu.
WIH, MiD, Meld. dz. DOW GG z 23 I 1944; Rokicki, Relacja z 15 XI 1983; Onoszko, Oddział partyzancki „Nerwy".

 23 stycznia 1944 r.
W Lublinie, w dzielnicy Czwartek, 4 partyzantów z oddziału „Nerwy" pod dowództwem
„Nemroda" (Stefan Latomski) zaskoczyło podoficera i szeregowca Wehrmachtu, zdobywając
pistolet i oporządzenie.
APL, Meld. Orpo z 27 I 1944; WIH, MiD, Meld. dz. DOW GG z 24 I 1944; Siemion. Czas kowpakowców, s. 65;
Onoszko, Oddział partyzancki „Nerwy”.

 24 stycznia 1944 r.
Grupa żołnierzy z oddziału lotnego „Nerwy", dowodzona przez „Zawichosta" (Tadeusza
Cenzartowicza), dokonała akcji na obóz służby budowlanej (placówka nr 2/400) w Lublinie,
przy ulicy Wesołej. Partyzanci z pomocą wtajemniczonych w plan działao junaków
przedostali się nie zauważeni na teren obozu, opanowali wartownie i zniszczyli połączenia
telefoniczne. Z magazynu broni zabrano 11 karabinów typu lebel i kilka sztuk amunicji.
W akcji uczestniczyli min.: „Natar" (Alfred Nagalski), „Jerzy" (Lesław Estachiewicz) i „Szwarc"
(Jan Czerny). Po akcji żandarmeria aresztowała 2 junaków. Los ich nie jest znany.
APL, Meld. Orpo z 27 I 1944; WIH, MiD, Meld. dz. DOW GG z 27 I 1944; Wróblewski, op. cit., s. 175; Siemion,
Czas kowpakowców, s. 65; BHŁ. 2079, s. 1140 - 1143, Rokicki, Relacja z 20 IX 1965; Tenże, List z 20 Xl 1985;
Onoszko, Oddział partyzancki „Nerwy".

 24 stycznia 1944 r.
Późnym wieczorem grupa żołnierzy z oddziału „Nerwy" starła się w Lublinie, na ulicy
Bychawskiej, z patrolem wojskowo--policyjnym. Doszło do tego w następujących
okolicznościach: Po wypadzie na obóz Baudienstu przy ul. Wesołej uczestniczący
w nim żołnierze mieli wycofad się z miasta w 2 grupach i dołączyd do oddziału. Połączenie się
ich wyznaczono na ul. Bychawskiej. Nim to jednak nastąpiło, jedna z grup, w której byli
m.in. „Noir" (Kazimierz Szwed) i „Junak" (Zygmunt Twaróg), natknęła się na patrol złożony
z 2 żołnierzy Wehrmachtu i 4 polskich policjantów. Partyzanci otworzyli do nich ogieo, raniąc
2 żołnierzy Wehrmachtu i ostrzeliwując się zbiegli z zagrożonego miejsca. W zamieszaniu pozostawili worek z odzieżą i 356 sztukami amunicji, który wpadł w ręce niemieckie. W starciu
lekko ranny w nogę został „Noir".
APL, Meld. Orpo z 25 I 1944; WIH, MiD, Meld. dz. DOW GG z 25 I 1944; Siemion, Czas kowpakowców, s. 64
i 82; BHŁ, 2079, k. 1140-1143, Rokicki. Relacja z 20 IX 1965; Onoszko, Oddział partyzancki „Nerwy".

 9 lutego 1944 r.
W rejonie Abramowic, na drodze Jabłonna – Głusk, żołnierze z oddziału „Nerwy”:
,,Wójt” (Bogdan Wójcicki) i ,,Hak” (Stanisław Bałuk) jadąc saniami, natknęli się we wczesnych
godzinach rannych na policyjny patrol kontroli ruchu z 25 pułku SS - policji. Wraz z nim
do Lublina powracało 2 członków Szarych Szeregów: Tadeusz Łukawski i Mirosław Płażyoski,
którzy z powodu młodego wieku nie zostali przyjęci do oddziału. Partyzanci nie widząc
możliwości ominięcia blokady, zdecydowali sie otworzyd ogieo i szukad szansy w ucieczce.
Udało się to tylko ,,Hakowi”, pozostali zginęli na miejscu. W ręce niemieckie wpadły
2 pistolety maszynowe typu sten z 6 magazynkami, 4 granaty i 1 pistolet, przewożone
dla komendy miasta.
APL, Meld Orpo z 9 II 1944; WIH, MiD, Meld. dz. DOW GG z 10 II 1944; „Witold” *Jan W. Krawczyk+, Dzieje
Szarych Szeregów; Siemion, Czas kowpakowców, s. 98-99; Onoszko, Oddział partyzancki ,,Nerwy”; Rokicki,
Przyczynek do historii oddziału ,,Nerwy”.

 14 lutego 1944 r.
Oddział partyzancki „Nerwy”, w sile około 30 ludzi, dokonał akcji na stację kolejową
Dominów, na linii Lublin - Chełm. Pierwotnym celem działania było odbicie transportu
więźniów z obozu w Trawnikach, który według ustaleo wywiadu, miał byd w tym dniu
wysłany do Lublina. Transport ten planowano zatrzymad na stacji Dominów. W tym celu
w godzinach rannych oddział bez przeszkód opanował budynek stacyjny i posterunek
blokowy, zajął stanowiska w oczekiwaniu na pociąg. Około godz. 17.00, po kilku godzinach
wyczekiwania, podczas którego personel stacji pod nadzorom partyzantów pełnił normalnie
swoje funkcje, na stacji pojawił się 10-osobowy patrol ochrony kolei z 689 batalionu ochrony
z Chełma. Został on ostrzelany z 2 stron i zmuszony do poddania się. Oddział zdobył lekki
karabin maszynowy, 7 karabinów, pistolet, amunicję, granaty i oporządzenie. Podczas
strzelaniny lekko ranny w rękę został
,,Vis” (Wacław Luterek). W związku
ze zdekonspirowaniem zasadzki oddział opuścił stację, uprowadzając pochwyconych
Niemców. Dziewięciu z nich zostało później rozstrzelanych, a jeden puszczony wolno.
W odwet za uprowadzenie patrolu (Niemcy nigdy nie dowiedzieli się o jego losie), policja
kolejowa i Wehrmacht zastrzeliły następnego dnia w Dominowie jedną osobę i spalili
6 gospodarstw, a w dniu 22 lutego, m.in. za tę akcję, rozstrzelano 40 więźniów Zamku
w Lublinie, a 31 dalszych skazano na karę śmierci.
AGKBZ, Akta żand. Lublin, t. 90, k. 74; APL, Meld. Orpo z 15 II 1944; Tamże, 9/58; Rmport z lutego 1944;
Siemion, Czas kowpakowców, s. 128-129 i 153; R. Moszyoski, L. Policha, Lublin w okresie okupacji, Lublin 1964,
s. 87-89; BHŁ, 2079, k. 1137-1143, Rokicki, Relacja z 20 IX 1965; Tenże, Relacja z 15 Xl 1983; Onoszko, Oddział
partyzancki ,,Nerwy”.

 16 marca 1944 r.
Wydzielony patrol z oddziału „Nerwy" opanował punkt oparcia Wehrmachtu w
majątku Kozice Dolne, gm. Piaski. Akcję przeprowadzono z zaskoczenia i bez strzału.
Partyzanci przebrani w mundury Wehrmachtu w szyku zwartym wkroczyli do majątku i nim
załoga niemiecka, spożywająca obiad, zorientowała się w sytuacji, nie miała już szans na
podjęcie obrony. Partyzanci po zabraniu broni, oporządzenia i sortów mundurowych
wycofali się do lasu koło Olszanki, uprowadzając z sobą 8 żołnierzy Wehrmachtu. Jak wynika
z meldunków niemieckich, tylko jednemu żołnierzowi ochrony udało się ukryd
w zabudowaniach majątku. Po przesłuchaniu 7 Niemców zostało rozstrzelanych w lesie
koło Zastawia, a jeden - Ślązak z pochodzenia - został wcielony do oddziału (przyjął
pseudonim Franek).
APL, Meld. Orpo z 17 III 1944; WIH, MiD, Meld, dz. DOW GG z 17 III 1944; Caban, Maokowski, op. cit., s. 364;
BHŁ, 2079, k. 1143, Rokicki, Relacja z 20 IX 1965; Relacja z 15 XI 1983; Siemion, Czas kowpakowców, s.273;
Tenże, Lubelszczyzna, s. 302-303; W. Noga („Boruta"), Krzczonów i akcja Olszanka; Onoszko, Oddział
partyzancki „Nerwy”.

 10 kwietnia 1944 r.
W Wierzchowiskach, gm. Bełżyce, żołnierze z oddziałów „Nerwy" i „Szarugi" pojmali
3 Turkmenów z Wachtkommando Niedrzwica, którzy przybyli do wsi w celu rabunku
żywności. Zostali rozstrzelani.
APL. Meld. Orpo z 14 IV 1944; BHŁ, 2079, k. 1096-1097, Ramułt, Relacja z 23 IX 1965; Muszyoski, op. cit., s. 66;
Rokicki, Przyczynek do historii oddziału; Wnuk, Akcje zbrojne.

 20 kwietnia 1944 r.
Wydzielony z oddziału „Nerwy” patrol, w sile 15 ludzi, dokonał wypadu na teren
wyścigów konnych na Wrotkowie. Obiekt ten strzeżony był w nocy przez wartę złożoną
z 2 policjantów granatowych. Zostali oni zaskoczeni i bez strzału obezwładnieni. Pozwoliło
to partyzantom wyprowadzid ze stajni 3 konie wyścigowe i zarekwirowad 3 siodła,
a następnie bez przeszkód wycofad się do oddziału, który na czas akcji zatrzymał się
w tzw. Starym Lesie pod Lublinem. W akcji zdobyto również 2 karabiny.
APL, Meld. Orpo z 20 IV 1944; WIH, MiD, Meld. dz. DOW GG z 22 IV 1944; BHŁ, 2079, k. 1140 -1143, Rokicki,
Relacja z 20 IX 1965; Tenże, Relacja z 15 XI 1983; Onoszko, Oddział partyzancki „Nerwy”.

 5 maja 1944r.
Kilkuosobowa grupa z oddziału lotnego „Nerwy" pod dowództwem „Dyma" (Zbigniew
Janisławski) zarekwirowała w. Liegenschafcie Wola Żółkiewska, gm. Żółkiewka, 10 koni.
APL, Meld. Orpo z 6 V 1944; Onoszko, Oddział partyzantki „Nerwy".

 26 maja1944r.
Częśd oddziału lotnego „Nerwy" pod dowództwem „Muchy" (Jan Wiśniewski), wspólnie
z kilkudziesięcioma żołnierzami AK, AL i BCh z placówek obwodu krasnostawskiego, stoczyła
walkę z Niemcami w pobliżu wsi Dragany, gm. Wysokie. Celem akcji przygotowanej
przez komendanta powiatowego LSB ,,Mahatmę" (Jan Gilas) było pierwotne odbicie
w rejonie lasu Piotrkówek, na szosie Wysokie - Lublin, kilkunastu osób aresztowanych
w Draganach. W miejsce to ,,Mahatma" ściągnął wezwane alarmowo pobliskie garnizony AK,
AL i BCh. Zamiar ten nie powiódł się, gdyż w momencie dotarcia na wyznaczone miejsce
partyzanci zdołali ostrzelad jedynie ostatnie samochody z aresztowanymi.
W tym czasie otrzymano informację, że w pobliżu planowanej zasadzki znajduje się niemiecki
pododdział w sile 41 żołnierzy, który zajęty był załadunkiem drewna na samochody. Wobec
niezrealizowania głównego zamysłu postawiono zaatakowad kolumnę z drewnem i zniszczyd
ochraniający ją pododdział. W tym czasie właśnie do akcji włączył się oddział ,,Nerwy",
zaalarmowany strzelaniną. Po silnym ostrzale z broni maszynowej kolumna została
zatrzymana, a żołnierze Wehrmachtu, po krótkiej walce, rozbici i zmuszeni do poddania się.
Na drodze pozostało 8 zabitych i 2 rannych, a 20, w większości Ostlegionistów, wzięto
do niewoli. Zostali oni zabrani przez oddział ,,Nerwy" w rejon Żukowa i rozmundurowani,
a następnie, na polecenie dowódcy OP 8, zwolnieni. W akcji pod Draganami zdobyto
m.in. 3 pistolety maszynowe i 30 karabinów, a ponadto amunicję, sprzęt wojskowy
i oporządzenie. Osiem samochodów zostało spalonych. Po stronie partyzantów poległo
2 ludzi z placówek, a 4 było rannych. W kilka godzin później w rejon walk wysłano grupę
pościgową z dywizji SS ,,Wiking", która aresztowała 2 przypadkowo napotkane osoby i jedną
z nich zastrzeliła.
APL, Meld. Orpo z 28 V 1944; Onoszko, Oddział partyzantki „Nerwy", Raport „Mahatmy z 1 VI 1944
do komendanta BCh Okr. IV

 1 czerwca 1944 r.
Oddział lotny pod dowództwem ,,Nerwy" opanował osadę Wysokie i po rozbiciu
magazynu zbożowego zarekwirował w nim m.in. 400 q owsa, 31 q jęczmienia, 10 q wyki
i 5 q łubinu. Do akcji użyto ok. 120 chłopskich podwód. Przeprowadzono ją w ramach
przeciwdziałania wywozowi żywności z terenu dystryktu na zachód.
APL, Meld. Orpo z 4 VI 1944; Onoszko, Oddział Partyzancki.

 19 lipca 1944 r.
Oddziały lotne „ Nerwy” i „Jemioły” pod dowództwem „Nerwy”, dokonały akcji
na Liegenschaft w Kłodnicy Dolnej, gm. Wikołaz, ochraniany przez 35 –osobową załogę
tzw. ozdrowieoców Wehrmachtu. Plan akcji przewidywał rozbrojenie z zaskoczenia
niemieckiej załogi, a następnie rekwizację bydła i innych dóbr w celu uniemożliwienia

ich ewakuacji na zachód. Zamysł zaskoczenia nie powiódł się, gdyż jedna z 4 grup
wyznaczonych do szturmu natknęła się na dziedziocu majątku na kilku opalających się
żołnierzy Wehrmachtu, którzy spostrzegłszy partyzantów, zbiegli do budynku i zaalarmowali
pozostałą częśd pododdziału ozdrowieoców. Mimo tego niepowodzenia partyzanci
zdecydowali się opanowad budynek. Jednej z grup, pod dowództwem „Okrzei” (Zygmunt
Kowalczyk), udało się wedrzed do budynku i obrzucid nieprzyjaciela granatami. Kidy jednak
zorientowano się, że w budynku znajduje się polska ludnośd cywilna (kobiety i dzieci),
a także z uwagi na posiadane już straty, akcje postanowiono przerwad i wycofad się
z Kłodnicy. W międzyczasie inna z grup, pozostających w odwodzie, uprowadziła z pastwiska
19 krów. Niemcy mieli 4 rannych, podczas gdy straty oddziałów były daleko wyższe: 4
zabitych i 7 rannych. Z oddziałów „Nerwy” poległ zastępca dowódcy – „Mucha” (Jan
Wiśniewski) i partyzant „Śmiały” (Stanisław Boguta) a z oddziału „Jemioły” – „Biały”
(Stanisław Pędzisz) oraz żołnierz o nie ustalonym nazwisku. Ranni byli: „Jerzy” (Lesław
Eustachiewicz), „Dym” (Zbigniew Janisławski), „Chan” ( Jerzy Leśniewski), „Puma” (Edward
Wolski) i „Kula” (Zbigniew Wójcicki) z oddziału „Nerwy” oraz 2 NN żołnierzy z oddziału
„Jemioły”.
WIH, MiD, Meld. dz. DOW GG z 22 VII 1944; Rokicki, Przebieg walki z Niemcami w okresie 20 VII – 29 VII 1944
na terenie Inspektoratu Środkowego (dalej: Przebieg walki z Niemcami; Siemion, Niezapomniany lipiec, s.142;
BHŁ, 2079, k. 815-821, K. Kurzątkowski („Szturm”),
Relacja z 15 XI 1983; Grochowski, List z 10 I 1984.

 20 - 21 lipca 1944 r.
W tych dniach miało miejsce starcie zbrojne oddziału lotnego „Nerwy" (Szkoła
Podchorążych AK) i oddziału AK z Bychawy pod dowództwem Jana Jacuniaka ps. „Młot"
z oddziałem niemieckim, zakooczone rankiem 21 lipca przejęciem władzy w Bychawie.
W tym dniu zerwano tablicę zasłaniającą godło paostwa na froncie budynku szkolnego,
obecnie Liceum Ogólnokształcącego.

 21-24 lipca 1944r.
W pamięci najstarszych bychawian najtrwalej zapisały się wydarzenia z 21-24 lipca
1944 r. Niemcy stopniowo wycofywali się ze swoich pozycji, napotykając na atak
skoncentrowanych oddziałów partyzanckich wchodzących w skład 8. pułku piechoty AK
pod dowództwem kpt. „Młota". W akcji pod kryptonimem „Burza" w okolicy Bychawy starli
się z Niemcami „nerwiacy" i „szarugowcy" z AK oraz miejscowi partyzanci z placówki BCh.
22 lipca 1944 r. we wsi Zdrapy nie opodal Bychawy doszło —jak stwierdza J. Kasperek
— do potyczki żołnierzy BCh z Niemcami. W innym przekazie na temat Armii Krajowej
czytamy, że 24 lipca „Nerwa" wraz ze zwiadem niespodziewanie natknął się we wsi Wola
Duża na dużą grupę odpoczywających frontowych żołnierzy niemieckich. „Nerwa" wezwał
ich do poddania się. W czasie rozmowy jeden z Niemców otworzył ogieo z k-mu. Zbigniew
Wrooski „Marynarz" celnym strzałem wyłączył go z walki. Zginął jednak Mirosław Wójcik

„Blask", a Tadeusz Winiarczyk „Kmicic" został ranny. Rozpoczęła się strzelanina. Zwiadowcy
zabrali zdobytą broo, swoich kolegów i wycofali się. „Blask" został pochowany w Bychawie
na cmentarzu.

 21 lipca 1944r.
Zwiad konny pod dowództwem „Nerwy" natknął się pod wsią Wola Duża koło Bychawy
na wycofujący się oddział niemiecki. Podczas walki, jaka się wywiązała, partyzanci zadali
Niemcom straty w zabitych (wg meldunku z „Burzy" — 8, wg relacji - 2-7). Z oddziału poległ
partyzant „Blask" (Mirosław Wójcicki), a ranny był „Kmicic" (Tadeusz Winiarczyk). Zdobyto
pistolety maszynowa i karabiny.
Przebieg walki z Niemcami; Siemion, Niezapomniany lipiec, s. 237; Rokicki. Relacja z 15 Xl 1983; Onoszko,
Oddział partyzancki .,Nerwy"

Rozdział VIII
Nasi bohaterowie - bracia Wójciccy

Było trzech braci, z których losy średniego i najmłodszego wpisały się w latach II wojny
światowej również w dzieje Bychawy i okolic. Najstarszy Bogdan, średni Mirek i najmłodszy
Zbyszek. Urodzeni kolejno w 1922, 1924 i 1927 roku, są przykładem tragicznego w swych
losach pokolenia Kolumbów. Ich ojciec, Feliks Wójcicki pochodził ze Starej Wsi. Był
z wykształcenia matematykiem. Zawsze starał się przyjmowad postawę społecznika. I tak
w czasie wojny był członkiem RGO (Rady Głównej Opiekuoczej), która wspierała ludzi
wysiedlonych. Matka, polonistka, wywodziła się z Lubartowa, gdzie podczas okupacji uczyła
na tajnych kompletach. Rodzina Wójcickich mieszkała w Łęcznej. Dziś jedna z ulic tego miasta
nosi nazwę Braci Wójcickich.
Kiedy wybuchła II wojna światowa mieli po 17,15 i 12 lat - zginęli niedługo potem...
Przypuszczamy, że gdybyśmy żyli w Ameryce już dawno jakiś mądry reżyser nakręciłby
o nich fantastyczny film, który z pewnością stałby się kinowym hitem.
W czasie wojny prawdopodobieostwo, że śmierd zajrzy w oczy było ogromne. Byli
przecież ludzie, którzy stali z boku, nie narażali się i przy odrobinie szczęścia i umiejętności
kombinowania unikali niebezpieczeostw. Z pewnością nie było przymusem otwarte
narażanie swojego życia. Bez wątpienia śmiercionośnym posunięciem była działalnośd
w szeregach AK, czy konspiracji. Jednak młodzież w tamtym okresie, tak jak bracia Wójciccy,
wybierała tę trudną drogę, drogę czynu.
Oczywiście chłopcy kontynuowali naukę. Bogdan i Zbyszek w szkole budownictwa
w Lublinie, Mirek uczęszczał do szkoły mechanicznej. Ten najmłodszy jednak był uczniem
tylko na "liście" - całkowicie zaangażował się w działalnośd konspiracyjną!
Wstąpili w szeregi AK na początku roku 1944. Wtedy to trzej bracia zameldowali się
u ppor. Wojciecha Rokickiego ps. „Nerwa”, który kierował oddziałem partyzanckim AK
Nerwa, stacjonującym wówczas w Bychawie.
Śmierd zebrała swoje żniwo bardzo szybko. Jako pierwszy odszedł najstarszy z braci,
22 letni kapral Bogdan ps. "Wójt". 9 lutego 1944 roku przewoził radiostację
dla zakonspirowanego w Lublinie Piotra Oki. W Abramowicach, wówczas jeszcze
przedmieściach Lublina, natrafił na patrol żandarmerii, która otworzyła ogieo - nie przeżył...
Spoczywa na cmentarzu w Łęcznej.
Pięd miesięcy po nim 23 lipca 1944 r. w Woli Dużej śmierd poniósł uczeo II klasy szkoły
mechanicznej starszy strzelec Mirosław Wójcicki ps. „Blask”. Był jednym z żołnierzy zwiadu
konnego w oddziale „Nerwy”, który właśnie tego tragicznego dnia natknął się w Bychawie
na resztki wycofującej się kolumny niemieckich pojazdów. Pochowany na cmentarzu
w Bychawie, obok zbiorowej mogiły kolegów ze swojego oddziału, którzy zginęli kilka dni
wcześniej w Kłodnicy. Według relacji Wojciecha Borucha ps. „Czortek” będącego dowódcą
Mirka, chłopiec wykazywał szczególny zapal i młodzieoczą chęd walki z wrogiem.

Najmłodszy brat – Zbyszek ps. „Kula” był również związany z oddziałem „Nerwy”.
19 lipca 1944 r. Zbyszek został ciężko ranny w bitwie stoczonej w Kłodnicy. Był leczony
w szpitalu bychawskim, niestety, stracił rękę. Dalszą rekonwalescencję odbywał w domu.
Po ogłoszeniu mobilizacji przez PKWN, gdy AK była rozbrajana, „Kula” działał w podziemiu
jako łącznik między oddziałami partyzanckimi na Lubelszczyźnie. I jemu nie dane było
przeżyd. Zginął w wyniku denuncjacji agenta UB Olszewskiego, który maskował się, jako
rzekomy partyzant. 18-letni Zbyszek pochowany jest w zbiorowej mogile na skraju lasu
w Majdanie Siostrzytowskim.

Rozdział IX
Album ze zdjęciami
Wybrani zasłużeni żołnierze
oddziałów partyzanckich
Armii Krajowej 8 pułku piechoty Legionów
Oto twarze tych, którzy walczyli o wolnośd Polski.

Ppor. Jan Poznaoski
ps. Rola

Ppor. Wojciech Rokicki
ps. Nerwa

Ppor. Hieronim Dekutowski
ps. Zapora

Ppor. Czesław Rosioski
ps. Jemioła

Ppor. Bolesław Mucharski
ps. Lekarz

Por. Tadeusz Sowa
ps. Spartanin

Por. Karol Pośpiech
ps. Brzechwa

Mjr Stanisław Piotrowski
ps. Jar

Por. Stanisław Łukasik
ps. Ryś

Mjr Tadeusz Wingert
ps. Warta

Por. Sorkisow
ps. Szaruga

Por. Stanisław Łokuciewski
ps. Mały

Kpt. Roman Jezior
ps. Okoo

Kpt. Stefan Dębicki
ps. Kmicic

Gen. Bryg. Ludwig Bittner
ps. Halka

Żołnierze oddziału „Zapory’’
(na pierwszym planie „Zapora”)

Zdjęcia żołnierzy oddziału Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora

Dowódcy oddziałów partyzanckich Armii Krajowej 8 pułku piechoty Legionów
Polanówka, lipiec 1944

Pogrzeb żołnierzy z oddziału „Zapory”

Zdjęcia żołnierzy z oddziału „Nerwy”

Rozdział X
Bohaterowie, którzy spoczywają
na bychawskim cmentarzu

Wśród żołnierzy na bychawskim cmentarzu spoczywa
Mirek Wójcicki ps. „Blask”.

Dziś na wielu tabliczkach widnieje smutny napis:
„Żołnierz Nieznany”.

Wszyscy walczyli za wolnośd naszej Ojczyzny
– nie zapominajmy o Nich!!!

Żołnierz nieznany, narodowośd polska, zginął śmiercią tragiczną w 1944 r.

ołni

ez

na

Żołnierz nieznany, narodowośd polska, zginął śmiercią tragiczną w 1944 r.

N

y

Żołnierz nieznany, narodowośd polska, zginął śmiercią tragiczną w 1944 r.

Żołnierz nieznany, narodowośd polska, zginął śmiercią tragiczną w 1944 r.

Julian Bartoszek, narodowośd polska, zginął śmiercią tragiczną 20. 10. 1944 r.,
żył lat 29

Antoni Kolano, narodowośd polska, zginął śmiercią tragiczną 19. 03. 1944 r.,
żył lat 44

Kpr. pchor. Marian Białas „Gryf”, narodowośd polska, żołnierz VIII OP/leg. pp.
„Nerwa” AK, poległ w bitwie z okupantem we wsi Kłodnica 19. 07. 1944 r.,
żył 22 lata

Pierwszy od lewej Marian Białas, pseudonim Gryf

Jan Grabczyoski, narodowośd polska, ur. 27. 10.1914,
poległ śmiercią tragiczną 23. 10. 1944 r.

Żołnierz nieznany, narodowośd polska, zginął śmiercią tragiczną w 1944 r.

Ppor. Jan Wiśniewski „Mucha”, narodowośd polska, zastępca dowódcy
VIII OP/leg. pp. „Nerwa” AK,
poległ w bitwie z okupantem we wsi Kłodnica 13. 07. 1944 r.

Na pierwszym planie Jan Wiśniewski pseudonim „Mucha”

Mirosław Wójcicki, narodowośd polska, żołnierz VIII OP/leg. pp. „Nerwa” AK;
poległ w walce w czasie akcji „Burza” w Woli Dużej 23. 07. 1944 r.
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