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Wstęp
Nie jest łatwo po latach, posiadając tylko skąpe, a czasem i błędne informacje,
odtworzyć trasę przemarszu oddziału. Z kawalerią jest o tyle łatwiej, że potrzebowała
jakichś dróg czy duktów leśnych. Z piechotą byłby większy problem – mogła przejść na
przełaj, przez pola, zarośla.
Czy uda nam się, choć w przybliżeniu, odtworzyć trasę przemarszu oddziału
majora Henryka Dobrzańskiego Hubala w ostatnich dniach jego życia? Ślady podków
dawno zatarł czas, a i świadkowie już są nieliczni. Przemarsze odbywały się przeważnie
nocą, więc nie było ich wielu. Dziś jest ich jeszcze mniej, o ile w ogóle są…
Ślęcząc nad przedwojennymi mapami, wydanymi przez Wojskowy Instytut Geodezyjny, nad wspomnieniami i mniej lub bardziej trafnymi próbami analizy tego tematu
pióra innych autorów, wraz z pułkownikiem Marianem Zachem, Piotrem Kacprzakiem,
Marcinem Szymańskim i Andrzejem Igielskim, zmierzyliśmy się z tym trudnym zadaniem. Najpierw na papierze, a później w rzeczywistości.
Braliśmy pod uwagę ukształtowanie terenu, warunki pogodowe i sytuację zagrożenia spowodowaną działaniem niemieckich jednostek, które poszukiwały oddziału.
Również pracę konfidentów, przed którymi trzeba było się kryć. Ważnym elementem
naszych rozważań był czas i możliwości fizyczne koni.
Niniejsze opracowanie obejmuje okres od 10 do 30 kwietnia 1940 roku i jest
już czwartą tego typu publikacją w serii „Śladami majora Henryka Dobrzańskiego
Hubala”. Nie jest to klasyczny przewodnik, choć zaopatrzony jest w liczne mapy.
Zawiera również szereg analiz i relacji świadków, co w przewodnikach turystycznych nie jest raczej stosowane. Nie prowadzi nas również oznakowanymi szlakami
turystycznymi PTTK.
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Szanowny Czytelniku!
Dotychczasowe opracowania powstawały w dużej mierze na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach osiemdziesiątych przez Henryka Bazylaka. Włożył
w nie ogrom pracy – jako jedyny osobiście przemierzył setki kilometrów. Nie zrobił
tego nikt przed nim, ani po nim. I za to należy mu się najwyższy szacunek. Niestety,
nie znał Dziennika Henryka Ossowskiego oraz szeregu innych, dostępnych nam dopiero
dziś relacji, w których znajduje się wiele informacji zmieniających jego ustalenia.
Podajmy chociaż jeden przykład:
Henryk Bazylak pobyt w Wysokiej Górze określił na dwa dni – od 9 do 10 kwietnia 1940 roku, a w folwarku Rybakówka Piskorzeniec na 11 kwietnia.
Za Henrykiem Bazylakiem te daty przyjęli Zygmunt Kosztyła, Henryk Sobierajski
i inni autorzy.
W Dzienniku Henryka Ossowskiego, który był pisany na bieżąco, znajdujemy następującą informację:
Od 6 do 8 kwietnia 1940 r.
W gajówce Wysoka Góra oddział przebywał zupełnie spokojnie do wieczora dnia
7 b.m.
Tego dnia na noc wymaszerowaliśmy do folwarku (Piskorzeniec) (…)1.
Mamy więc różnicę trzech dni, która wpływa na datację następnych wydarzeń.
Mimo naszych starań i włożonego w to opracowanie wysiłku, nigdy nie będziemy
mieli pewności, czy ułani majora Hubala poszli tym, czy tamtym duktem. Czy szosę
lub drogę przecięli w tym miejscu, czy kilkadziesiąt metrów dalej. Opracowana trasa
przejścia jest jedynie prawdopodobna, a nie w stu procentach pewna. Nie zachowały
się na ten temat żadne dokumenty, a wspomnienia spisywane po wielu latach budzą
uzasadnione zastrzeżenia.
1
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MAK Kraków, Henryk Ossowski, Dziennik Oddziału Wydzielonego WP mjr. Hubala, sygn. MAK.
A/23/108/D, s. 44.

Dla lepszej orientacji w upływie czasu wprowadziłem dość ryzykowny zabieg podawania przybliżonych godzin wymarszu i dojścia do wskazanych na mapach miejsc.
Choć są to godziny fikcyjne i nie należy traktować ich jako pewnik, wynikają z logicznej analizy faktów. Oddział przemieszczał się nocą. Żeby uniknąć spotkania z zapóźnionym przechodniem, nie wyruszał zapewne tuż po zmierzchu, ale po zapadnięciu
nocy, kiedy gospodarze udali się na spoczynek. W tym okresie najpewniej była to już
godzina 21–22. Również najprawdopodobniej starano się dotrzeć do planowanego miejsca postoju przed świtem, a więc około godziny 3.00–3.30. Niekiedy mamy podaną
dokładną godzinę, tak jak w przypadku wspomnień Marii Matrackiej z Ponikły:
W ciszę mojego wiejskiego pokoju wdarło się gwałtowne silne stukanie do drzwi.
Zegar wskazywał 1-szą po północy2.
W innych wspomnieniach padają takie określenia czasu jak: „późną nocą”, „przyjechali do dnia” (czyli przed świtem). Takie informacje również, choć mniej dokładne,
są dla nas wskazówką o orientacyjnej porze przemieszczania się oddziału.
Jednak, tak jak napisałem wcześniej, godziny te są w znacznej części szacunkowe
i nie należy ich traktować jako pewnik, a jedynie prawdopodobieństwo.
W opracowaniu trasy korzystałem ze wspomnień i relacji Józefa Alickiego, Henryka Ossowskiego, Romualda Rodziewicza, Marka Szymańskiego, Józefa Lewandowskiego, Jana Sekulaka, Marii Matrackiej, Mariana Maruszewskiego, Mariana Sobczyńskiego, Józefa Badury i innych osób. Opierałem się również na opracowaniach Henryka
Bazylaka i Piotra Kacprzaka oraz wspomnieniach i wskazówkach pułkownika Mariana
Zacha i Marcina Szymańskiego.
Przywołane relacje to wspomnienia bezpośrednich świadków tamtych dni. Nie należą do gatunku literatury pięknej. Pisane były z serca, tak jak ich autorzy potrafili.
Nieważny jest styl, ale przekaz tych opracowań. Pozostawili nam niezatarty ślad swoich
przeżyć i to powinniśmy cenić. Również cytowane wypowiedzi nie zawsze są składnymi i płynnymi opowieściami. Ważne, że są, że zostały utrwalone. Często w ostatniej
chwili. Od opisanych w tej publikacji wydarzeń minęły 82 lata. Żyjący dziś nieliczni
2

M. Matracka, Wspomnienie o majorze Hubali, zbiory autora.
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świadkowie tamtych dni mieli wtedy dziesięć i mniej lat, ale doskonale je pamiętają
i przekazują nam tak, jak potrafią.
Celowo nie dokonywałem korekty ich opowieści, nie upiększałem stylu wypowiedzi. Pozostawiłem je takimi, jak zostały zapisane lub opowiedziane. Nie uznałem również
za konieczne ciągłego wklejania informacji „zapis zgodny z oryginałem”. Nie poprawiałem również pseudonimu majora Hubala, który często pojawia się w formie „Hubali”.
Tak o nim mówiono i tak nam przekazano. Mówiono o nim również „Nasz Major”.

Hubalczycy – Fryszerka styczeń 1940, (Archiwum Państwowe w Kielcach)

„Im słoneczko wyżej, tym Sikorski bliżej”
Wiosna 1940 roku wyczekiwana była jak żadna inna. Przy wigilijnym stole składano sobie życzenia obchodzenia następnych świąt w wolnej Polsce, już po wojnie.
Oddział Wydzielony Wojska Polskiego majora Hubala też szykował się do tej wiosny. Do 2 lutego 1940 roku liczył wprawdzie niespełna trzydziestu żołnierzy, głównie
oficerów i podoficerów zawodowych lub rezerwy, i nie przejawiał żadnej aktywności
wobec okupanta. Nie takie zadanie postawił przed sobą i swoimi żołnierzami Dobrzański. Już od października rozbudowywał organizację konspiracyjną Okręg Bojowy Kielce z licznymi placówkami (Ośrodkami Bojowymi i drużynami) rozsianymi w terenie
jego działania.
6

W założeniach organizacyjnych z 2 listopada 1939 roku major Hubal napisał:
Organizacja ma bezpośrednią i ustawiczną akcją bojową utrzymywać i wzmagać
w Polsce stan wojny, która wobec związania głównych sił nieprzyjaciela na zachodzie
ma na naszym terenie pełne widoki powodzenia3.
Jednocześnie przestrzegał:
Do czasu, kiedy działania bojowe nie przybiorą formy otwartej walki, należy bardzo poważnie liczyć się z akcją odwetową nieprzyjaciela, od której mogłaby ucierpieć
ludność cywilna. Należy za wszelką cenę dążyć do uniknięcia tego rodzaju następstw4.
Dlatego właśnie oddział nie rozrastał się przez tak długi czas. Nastąpiło to dopiero podczas pobytu w Gałkach niedaleko Gielniowa, po 2 lutego 1940 roku. Wówczas
zaczęto przyjmować ochotników. Dużą grupę, około 100 osób, przysłano z Tomaszowa
Mazowieckiego. Głównie ludzi zagrożonych aresztowaniem. Tak jak w późniejszych
latach, ukryto ich w leśnym oddziale.
Relacja Stanisława Mieczkowskiego „Mieszko”:
(…) około 30% żołnierzy Oddziału stanowili tomaszowianie, którzy wstąpili do partyzantki na skutek represji stosowanych przez Niemców na nich i ich rodzinach.
Walcząc w Oddziale, chcieli dać okupantowi odwet za
krzywdy swoje i ogółu. Była to młodzież przeważnie robotnicza, pełna zapału, patriotyzmu i ducha do walki5.
Skoszarowani w Gałkach przechodzili intensywne

Stanisław Mieszkowski

szkolenie rekruckie. Było wśród nich wielu młodych ludzi,
którzy odbyli jedynie ćwiczenia w przysposobieniu wojskowym. Była również grupa
gimnazjalistów z Końskich, którzy przeszli zaprawę zwiadowczą w drużynach harcerskich.
3
4
5

AP Kielce, Zarys organizacji Okręgu Bojowego Kielce, sygn. 21/756/0/6, k. 2.
Tamże.
S. Mieczkowski, Moje wspomnienia o okupacyjnych przeżyciach w Oddziale Wydzielonym Wojska Polskiego pod dowództwem majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” – na przełomie lat 1939/40, zbiory Janusza
Smolki, w zbiorach JL.
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Relacja Józefa Lewandowskiego:
Ochotnicy pochodzą z różnych stron, trafiali „na
nosa”, a częściej kierowani przez organizacje. Reprezentują różne rodzaje broni jak: kawaleria, piechota, artyleria, łączność, jest saper, lotnik, marynarz i żołnierz
z Legii Cudzoziemskiej „Lis”. Oficerowie, podoficerowie,
podchorążowie i szeregowi. Służba zawodowa czynna i rezerwa. Są maturzyści, studenci, harcerze, którym przyjdzie odbywać intensywne szkolenie wojskowe w niezwykle

Józef Lewandowski

trudnych warunkach, w czasie wyjątkowo ciężkiej zimy. Rozpiętość wieku – od 16-tu do
44 lat. Robotnicy, chłopi, urzędnicy, nauczyciele. Z harcerzami w wojsku nie było nigdy
kłopotów. Życie harcerskie, szczególnie obozowe, uczyło życia w zespole, wyrabiało
dyscyplinę i uczyło porządku. Harcerz umiał czytać mapę, orientował się w terenie i był
odporny na trudy i niewygody, i tu się to też potwierdziło. Mimo ciężkich warunków
bytowych, atmosfera w oddziale wspaniała. Żołnierze chętni i pojętni. Wszyscy myślą już o wiośnie, choć to dopiero zima. Panuje przekonanie, że wiosną ruszą alianci,
że rozpocznie się wielka ofensywa. Ta wiara w wiosenną ofensywę pozwoli nam łatwiej
przetrwać ciężką zimę i trwać będzie do 13-go marca6.
To była kadra przyszłego większego oddziału.
Relacja Jana Sekulaka „Dago”:
(…) Hubal mówił nam w Gałkach, obserwując ćwiczących żołnierzy: „słuchaj, ćwicz, bo jak się dobrze wyszkolisz, to zostaniesz dowódcą sekcji, dowódcą drużyny,
dowódcą plutonu, ba, dowódcą kompanii”.
A my mówiliśmy między sobą: „A skąd i gdzie on,
do cholery, weźmie dla nas to wojsko?” – bo wtedy, gdy
Jan Sekulak
6
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J. Lewandowski, Relacja, zbiory Janusza Smolki, w zbiorach JL.

to mówił – w Gałkach było dopiero 100 ludzi. Otóż to wojsko tworzyło się naprawdę
w podziemiu7.
Nim nastała wiosna – 13 marca 1940 roku – pojawił się w Gałkach pułkownik
Miller (ppłk Leopold Okulicki) z rozkazem skadrowania oddziału i odejścia w Góry
Świętokrzyskie lub nawet w rejon Karpat.
Dziennik Henryka Ossowskiego:
(…) przyjechał pułkownik i Komendant tajnej organizacji wojskowej na Okręg Łódzki. Pan ten twierdził jakoby przywiózł rozkazy gen. Sikorskiego, aby oddział zdemobilizował się. (…) Należy zaznaczyć, że zarówno swej
tożsamości, jak i rozkazów, Pan ten nie mógł stwierdzić
niczym innym, jak tylko słowami. Zarządzono odprawę oficerów oddziału, na której „pułkownik” wyłuszczył swoje
racje. W odpowiedzi Pan major pozostawił wolny wybór

Henryk Ossowski

swym oficerom co do decyzji pozostania w oddziale, czy też przejścia do konspiracyjnej
organizacji. Też same rozkazy zostały wydane co do szeregowych. (…) Na koniec p. mjr.
Hubal oświadczył, że osobiście rozkazu nie wykona i nie rozbroi się, lecz jeszcze raz
podkreślił, że zarówno oficerom, jak podoficerom i szeregowym zostawia wolną rękę
co do ich decyzji8.
Z oddziału liczącego w dniu 13 marca 250 ludzi (wg stanu podanego w Dzienniku
Henryka Ossowskiego) pozostało około 70–80 żołnierzy9.
Potem przyszła bitwa pod Huciskami z 4. kompanią SS Polizei (30 marca) i okrążenie pod Szałasami (1–2 kwietnia), z którego udało się wyrwać w całości jedynie kawalerii. Piechota, oddana pod dowództwo porucznika Marka Szymańskiego „Sępa”, nie
mogąc wydostać się z niemieckiego pierścienia, uległa rozproszeniu.
7

8
9

Wystąpienie p. Jana Sekulaka – hubalczyka, 25 kwietnia 1987 r. w czasie sympozjum pt. „Ocalić od zapomnienia”, zbiory Janusza Smolki.
MAK Kraków, Henryk Ossowski, Dziennik Oddziału…, s. 3–4.
J. Sekulak, Hubala ciąg dalszy, „Perspektywy”, 1972 nr 1, s. 3, 38.
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Dziennik Henryka Ossowskiego:
Od 3 do 5 kwietnia 1940 r.
W Kamiennej Woli odpoczęliśmy cały dzień. Tutaj rozstaliśmy się z ks. Kapelanem,
[Ludwikiem Muchą – uzup. JL]10.
Relacja Henryka Ossowskiego „Dołęga”:
W tym czasie przyszedł do nas drugi ksiądz, Edward
Ptaszyński, proboszcz z Ruskiego Brodu. (…) Przyjechał
nie tylko sam, ale i ze strasznymi wiadomościami, co robią
Niemcy w tych wsiach, w których stacjonowaliśmy. To była
okropna chwila dla nas i naszego dowódcy, który poczuł
się odpowiedzialny za tragedię niewinnych ludzi. Nie mógł
się połapać, jak to się dzieje, na jakiej podstawie można
karać ludzi, którzy nawet nie partyzantom, ale polskiemu
żołnierzowi – Polacy przecież – pomagają. Mało, jak moż-

Ksiądz Ludwik Mucha

na karać ludzi, którzy nie mają broni, a my ją mamy, możemy ich zmusić do tego, ażeby
nam dawali kwatery, żywność, podwody. Jak można zamordować we wsi wszystkich
mężczyzn od lat 15 do 65, jak można spalić cały dobytek, a dzieci i kobiety wypędzić?!…
Major nie znał jeszcze niemieckiego barbarzyństwa11.
Wieczorem, 3 kwietnia, oddział opuścił gajówkę w Kamiennej Woli. Kolejny postój wypadł w Węgrzynie Małym (Zabijaki)12.
Relacja Franciszka Górala z Węgrzyna Małego:
– Przyjechali do dnia13 – jak opowiadał Franciszek Góral, mieszkaniec Węgrzyna
Małego – a odjechali następnego dnia wieczorem14.
10
11
12
13
14

10

MAK Kraków, Henryk Ossowski, Dziennik Oddziału…, s. 38.
H. Ossowski, W oddziale majora Hubala, „Więź”, 1974 nr 2, s. 117.
MAK Kraków, Henryk Ossowski, Dziennik Oddziału…, s. 34.
Przed świtem i wschodem słońca.
Relacja F. Górala, w zbiorach autora.

Dziennik Henryka Ossowskiego:
Tutaj [w Węgrzynie Małym] nawiązaliśmy łączność z organizacjami w Lipie i w Końskich. Z Końskich przybył ppor.,
który między zapewnieniami gorącej przyjaźni dla oddziału
ze strony organizacji w powiecie opoczyńskim i koneckim
i o jej całkowitej wierności dla p. majora, przywiózł też rozkaz
a raczej zawiadomienie od Komendanta Wojewódzkiego organizacji, niejakiego p. „Grabca”, w którym tenże stwierdza że

Franciszek Góral

„z powodu dwukrotnie nie wykonanego rozkazu, rozwiązania oddziału p. Major będzie
odpowiadał sądowo-karnie”. (…) w odpowiedzi poszło pismo następującej treści:
„Do Obywatela Brzozy – Kom. pow. organizacji w Końskich” (…) Grabców i.t.p.
nie znam. Rozkazów ich nie podawać mi, bo ich nie wykonam. (…) zawiadomić ich,
że ich rozkazy (…) mam w dupie”.
/–/ Hubal mjr.15
Według Henryka Bazylaka pobyt w Węgrzynie Małym był 7 kwietnia16, tymczasem w Dzienniku Henryka Ossowskiego znajduje się następująca informacja:
5 kwietnia wieczorem oddział wymaszerował [z Węgrzyna Małego – uzup. JL] do
gajówki Wysoka Góra w lasach maj. (Lasocin) (…)17.
Zygmunt Kosztyła przesunął ten termin na 5–6 kwietnia. Był więc nieco bliżej
prawdy, ale i tak pomylił się o jeden dzień18.
Dziennik Henryka Ossowskiego:
Od 6 do 8 kwietnia 1940 r.
W gajówce Wysoka Góra oddział przebywał zupełnie spokojnie do wieczora dnia
7 b.m. Tego dnia na noc wymaszerowaliśmy do folwarku (Piskorzeniec), gdzie rozkazy
(…) i niniejszy dziennik zostały oddane na przechowanie p. Wyrwie z Lipy (…)19.
15
16

17
18
19

MAK Kraków, Henryk Ossowski, Dziennik Oddziału…, s. 38–39.
AMW Białystok, H. Bazylak, Przybliżony kalendarz marszu Oddziału Wydzielonego WP mjra Hubala po
Ziemi Kieleckiej i Łódzkiej w latach 1939/1940, MW Białystok, sygn. III/3/4, k. 8.
MAK Kraków, Henryk Ossowski, Dziennik Oddziału…, s. 47.
Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony Wojska Polskiego majora „Hubala”, Warszawa 1987, s. 200.
MAK Kraków, Henryk Ossowski, Dziennik Oddziału…, s. 48.
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Niestety, zapis z 8 kwietnia 1940 roku kończy ściśle udokumentowane informacje
o marszrucie oddziału. Kolejne to już wspomnienia – spisane po latach, budzą większe
lub mniejsze zastrzeżenia.
Następnym miejscem postoju oddziału była gajówka Wejża, położona w lasach
prywatnych należących do Dóbr Majątku Reczków rodziny hr. Bröel-Platerów20.
Z Piskorzeńca do gajówki Wejża21 jest (w linii prostej) około 11,6 km. Jadąc stępem można tę odległość pokonać w ciągu 2 godzin.
Dlaczego stępem, a nie kłusem? Odpowiedź na to pytanie jest dość złożona. Oddział
liczący około dwudziestu koni, jadący kłusem, o galopie czy cwale nie wspominając, byłby słyszalny z daleka, szczególnie nocą. Inna sprawa to bezpieczeństwo koni. Niewidoczne
w ciemności przeszkody, jak biegnący w poprzek drogi przepust, niewielki dół czy zwyczajna
gałąź, mogły być tragiczne w skutkach. Koń widzi co prawda w nocy lepiej niż człowiek, ale
i tak posuwanie się stępem zmniejszało znacznie ryzyko wypadku, choć wydłużało czas przemarszu. Dodatkowym atutem za przyjęciem tego tempa marszu jest jeszcze zmęczenie koni,
które od wielu dni, choć z niewielkimi przerwami na odpoczynek, były cały czas w marszu.
Przyjrzyjmy się jeszcze strukturze lasów, przez które przechodził oddział. Tak
wtedy, jak i dziś były to przeważnie lasy sosnowe o rzadkim poszyciu niższych pięter.
Korony sosen tworzą „ażurowy dach” nad głowami. To z kolei miało duży wpływ na
przenikanie światła księżyca. Wszystkie te warunki wpływały na czas przejazdu. Jadąc
stępem, w ciągu godziny można było pokonać odcinek około 6 kilometrów.
W nocy z 8 na 9 kwietnia był nów. Zmierzch zapadł około godziny 19. To zabezpieczało żołnierzy przed niepowołanym wzrokiem, ale i spowalniało marsz. Można
przypuszczać, że oddział, wyruszając godzinę po zapadnięciu zmierzchu, około 20, dotarł do gajówki Wejża między godziną 22 a 23, jeszcze 8 kwietnia.
Stąd, prawdopodobnie 9 kwietnia, major wysłał Mariannę Cel „Tereskę” z zadaniem poszukiwanie piechoty22.
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P. Kacprzak, Lasy i leśnicy Radomskiej Dyrekcji Lasów Państwowych przez 100 lat niepodległości, t. 1,
Radom 2018, s. 229.
W literaturze możemy spotkać mylną nazwę tej gajówki – Wejza lub Wejze.
Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony…, s. 211.

Przemarsz z gajówki Giełzów do osady leśnej Grabiny
Oddział, nie zatrzymując się w gajówce Giełzów, wszedł na tzw. „czarną drogę”
biegnącą do gajówki Grabiny i wsi Walerianów. Odcinek ten był najdłuższym przebytym jednorazowo. Wynosił około 12 kilometrów. Po całodziennym postoju w Antoniowie 12 kwietnia, najprawdopodobniej po zapadnięciu zmroku, wyruszono w drogę.
Tego dnia słońce zaszło o 18.38. Możemy założyć, że wymarsz nastąpił więc około
godziny 19. 12 kilometrów to, jak już ustaliliśmy, około 2–3 godziny jazdy. Jest zatem
możliwe, że około północy (z 12 na 13 kwietnia) oddział dotarł do gajówki Grabiny,
przechodząc w odległości 250 metrów od leśniczówki Bielawy, w której niespełna cztery miesiące wcześniej świętowano Boże Narodzenie (23 grudnia 1939 roku).
Prawdopodobna trasa przemarszu oddziału majora Hubala
Giełzów – Grabiny
Trasa z gajówki Giełzów do osady Grabiny była chyba najwygodniejszym
i najprostszym odcinkiem, jaki przebył w tych dniach oddział. Na dzisiejszych mapach nazwana jest „czarną drogą”, ale przed wojną mówiono o niej również „droga
carska” lub „droga prezydencka”, bo jeździł nią na polowania i car Mikołaj, i prezydent Ignacy Mościcki, często zaglądający do leśniczówki Bielawy. Po przekroczeniu trasy Inowłódz – Opoczno, po przejściu 4 km, po prawej stronie dochodzi do
niej „studziańska droga”, prowadzącą do leśniczówki Dęba. Po kolejnych 4,63 km
oddział dojechał do skręcającej w lewo drogi do leśniczówki Bielawy, odległej
o około 250 m. Stąd do osady Grabiny pozostawało jeszcze niespełna 5 km.
Gajówka Grabiny
Leśniczówka i gajówka Grabiny oraz jej gospodarze byli doskonale znani oddziałowi.
W początkach stycznia 1940 roku jeden z patroli dotarł do gajówki Grabiny, gdzie
zamieszkiwał gajowy Józef Wójcik z rodziną. Zorganizowano tam wtedy punkt informacyjno-wywiadowczy. Od 18 stycznia 1940 roku we współpracę z oddziałem włączo25

na została również leśniczówka Grabiny leśniczego Bolesława Paska, który zajmował
się sprawami zaopatrzenia oddziału42.

Giełzów – Grabiny

Osada leśna Grabiny na mapie z 1937 roku i miejsca,
w których znajdowały się gajówka Józefa Wójcika i leśniczówka Bolesława Paska

Dziś nie pozostało już nic z leśniczówki Paska i gajówki Wójcika. Młody las przykrył
ostatnie ślady osady. Ich dawne położenie wskazują jedynie zdziczałe drzewa owocowe.
Mogiła Aleksandra Łysianka i Edwarda Ptaszyńskiego
Około 200 metrów
od miejsca, gdzie stała gajówka Grabiny, po lewej
stronie drogi, tuż za rowem melioracyjnym znajduje się ziemna mogiła.
Spoczął w niej Aleksander
Łysianek, żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r.
Ciężko ranny w czasie
42
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Giełzów – oznaczenie lokalizacji

W. Jaskulski, M. Lisowski, Ostępy leśne w służbie majora Hubala-Dobrzańskiego, Spała 1986, s. 12.

walk odwrotowych Armii „Prusy”, pozostawiony został pod opieką gajowego Wójcika.
Rana okazała się śmiertelna. Pochowano go w pobliżu gajówki.

Ś.P.
ŁYSIANEK ALEKSANDER
POLEGŁ NA POLU
CHWAŁY ZA OJCZYZNĘ
R. 1939 D. 17.9
CZEŚĆ POLSKIEMU
ŻOŁNIERZOWI
KTÓRY ZGINĄŁ
ŚMIERCIĄ BOHATERSKĄ
W tej samej mogile pochowano drugiego
kapelana Oddziału Wydzielonego, ks. Edwarda
Ptaszyńskiego, który po śmierci majora Hubala
ukrywał się w tych okolicach i działał pod pseudonimem „Profesor” aż do 1943 roku. Często kwaterował w gajówce Grabiny, a syn gajowego Józefa
Wójcika – Zygmunt był jego łącznikiem. Ks. Ptaszyński zginął w niewyjaśnionych okolicznościach

Ksiądz profesor Edward Ptaszyński
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13 października 1943 roku43. Jedna z wersji mówi, że padł ofiarą przypadkowego napadu bandyckiego.
Więcej w Aneksie nr 5.
Przemarsz z gajówki Grabiny do folwarku Królówka
Prawdopodobnie po godzinnym odpoczynku, około godziny 1.00–1.30, oddział
pomaszerował dalej do folwarku Królówka. Przed sobą miał już tylko około 6-kilometrowy odcinek. Cel osiągnięto około godziny 2.30–3.00, godzinę przed świtem,
13 kwietnia, który tego dnia rozpoczął się około godziny 4. Słońce wstało o 4.46.
Według ustaleń Henryka Bazylaka, postój w gajówce Grabiny był tylko chwilowy, można się z nim zgodzić. Osada Grabiny, mimo że położona głęboko w lasach
brudzewickich, to jednak usytuowana była bezpośrednio przy „drodze prezydenckiej”,
a ta była dość dużym i wygodnym, brukowanym skrótem biegnącym od trasy Inowłódz
– Opoczno do Ossy i Odrzywołu. Mógł się więc na niej niespodziewanie pojawić jakiś
oddział niemiecki lub niepotrzebni świadkowie.
Jest jeszcze jeden powód, aby przychylić się do ustaleń Bazylaka. Oddział po godzinie marszu zatrzymał się na cztery dni w odległej o 6 kilometrów od Grabin Królówce. Czy traciłby cały dzień w gajówce Wójcika, mając w planie dłuższy pobyt godzinę
marszu dalej?
Relacja Józefa Alickiego:
Wieczorem przez Brudzewice wyruszamy do lasów smardzewickich, które łączą
się ze spalskimi. Tutaj w gajówce staliśmy kilka dni44.
Jest w relacji Józefa Alickiego sporo błędnych informacji.
Jedna z nich to: przez Brudzewice wyruszamy do lasów smardzewickich.
W gajówce Grabiny lasy smardzewickie ułani mieli już za sobą. Jest to obszar
położony na południe od Tomaszowa Mazowieckiego, w otoczeniu Ośrodka Hodowli
Żubrów w Smardzewicach. Innymi słowy byli w nich podczas pobytu w gajówce Książ.
43
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Tamże.
J. Alicki, Wspomnienia żołnierza z oddziału mjr. „Hubala”, „WPH”, 1988 nr 1, s. 138.

Kolejne wątpliwości budzi stwierdzenie: Wieczorem przez Brudzewice wyruszamy…
Józef Alicki napisał, że oddział wyruszył w dalszą drogę wieczorem. Do tej pory
ułani przemieszczali się wyłącznie nocą. Czemu przez wieś Brudzewice mieliby przemaszerować wieczorem, przed oczami jej mieszkańców? Istnieje możliwość przejścia
do Królówki przez tę wieś, ale czy była to bezpieczna droga? Brudzewice i Brudzewice
Kolonie były wsiami szeregowymi, gęsto zabudowanymi na odcinku 3,5 kilometra. Nie
wydaje się, żeby major Hubal, przez cały czas unikając osiedli ludzkich, wybrał trasę
przez Brudzewice narażając oddział na ujawnienie miejsca pobytu.
Można było natomiast przejść omijając Brudzewice Jaźwiny i Brudzewice Kolonie boczną drogą biegnącą na wschód od tych wsi. Między Brudzewicami a Wacławowem i po przekroczeniu trasy Poświętne – Odrzywół wejść na polną drogę biegnącą
prosto do Stanisławowa,
przy którym na uboczu
pod lasem znajdował się
folwark Królówka.
I ostatnia nieścisłość
w relacji Józefa Alickiego:
Tutaj w gajówce staliśmy kilka dni.
Alicki po latach pomylił

najprawdopodob-

niej folwark z gajówką.
Ewentualnie zupełnie go
pominął i przeszedł od
razu do gajówki Wólka
Kuligowska. Zgodny jest
natomiast z innymi relacjami w tym, że pobyt tutaj trwał kilka dni.

Grabiny – Królówka
Niebieskim kolorem oznaczono trasę przemarszu opisaną przez J. Alickiego. Kolorem czerwonym oznaczono prawdopodobną trasę przemarszu
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Prawdopodobna trasa przemarszu oddziału majora Hubala
Grabiny – Królówka
Z gajówki Grabiny, kierując się na wschód i mijając po lewej stronie mogiłę
Aleksandra Łysianka, oddział przejechał około 1 km do krzyżówki drogi leśnej
Ossa – Radzice. Po skręcie na północ, wzdłuż linii lasu (dziś jest to granica województwa łódzkiego i mazowieckiego) i lewego brzegu strumienia, po około 2 km
dociera do trasy Odrzywół – Inowłódz. Po jej przecięciu wkracza na istniejący do
dziś dukt leśny i drogę polną, o łącznej długości 3 km, które prowadzą prosto do
folwarku Królówka.
Folwark Królówka
Folwark był własnością rodziny Kobylańskich, właścicieli Fabryki Wyrobów
Metalowych w Drzewicy. Bracia Bronisław i Samuel Kobylańscy zakupili pod koniec XIX wieku posiadłość wielkości 86 hektarów od Jagminów45. Byli związani
ze Stronnictwem Narodowym i jego konspiracyjną organizacją przekształconą później w Narodową Organizację Wojskową (NOW). Kazimierz Kobylański był szefem oddziału IV (kwatermistrzowskiego) Komendy Głównej SN46. Kontakt rodziny
z oddziałem zaczął się już przynajmniej od stycznia 1940 roku. To w warsztatach
ich fabryki Jan Kmita, za zgodą właściciela, dokonywał napraw broni. Kazimierz
Kobylański ofiarował pewną kwotę na potrzeby oddziału, a dla żołnierzy „wojskowe
niezbędniki”, czyli sztućce47.
Ze Stronnictwem Narodowym związany był również współpracujący z oddziałem
majora Hubala Wacław Bauerfeind z Kotfina, którego żona, Maria Jadwiga z Kobylańskich, była stryjeczną siostra Kazimierza Kobylańskiego48.
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M. Kmieciak, Rocznica pobytu Oddziału mjr „Hubala” na Ziemi Odrzywolskiej, http://www.odrzywol.eu/
aktualnosc-577-rocznica_pobytu_oddzialu_mjr_hubala_na.html (dostęp 29.08.2021).
P. Gontarczyk, Mord w Drzewicy, „Biuletyn kwartalny RTN, tom XXXIV, zeszyt 3–4, Radom 1999, s. 95.
AAN, Archiwum Marka Szymańskiego, Relacja Jana Kmity, sygn. 42, k. 3.
Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, praca zb. pod red. A. Arkuszewskiego, cz. 4, Warszawa
1998, s. 1–3.

W folwarku Królówka odnalazła oddział Marianna Cel „Tereska”, wysłana podczas pobytu w gajówce Wejża, 9 kwietnia, z zadaniem ustalenia losów piechoty i przekazania informacji o miejscu pobytu kawalerii49.

Folwark Królówka

Relacja Józefa Pruskiego50:
Z dnia na dzień zmieniamy swe miejsce postoju
i z tych krótkich postojów pamiętam jak zatrzymaliśmy się
w miejscowości Ossa [powinno być Królówka – uzup. JL]
za Studzianną. Kwaterowaliśmy tam dwa czy trzy dni i po
pewnej nie przespanej nocy przez Majora z rana Tereska
dała nam do przeczytania napisaną przez naszego majora
odezwę do ludności z której mały fragment utkwił mi w pamięci. Od razu nie mogłem go zrozumieć aż po śmierci
majora, która za kilka dni nastąpiła. Major już wtenczas

Józef Pruski

coś przeczuwał i dlatego napisał tę odezwę – że w razie jego śmierci zostanie czy też
będzie wyznaczony jego zastępca a ludność żeby się podporządkowała pod jego rozkazy
i dalej walczyła z okupantem naszej Ojczyzny – Tereska powiozła odezwę na wioski51.
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Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony…, s. 212.
Pisownia zgodna z oryginałem.
Relacja Józefa Pruskiego, zbiory Marcina Szymańskiego.
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Odezwa do ludności, znana nam jako „rozkaz numer 52”, napisana została prawdopodobnie 14 kwietnia 1940 roku52.
Pierwsza informacja o niej pojawiła się w miesięczniku „Trybuna Leśna” w 1986
roku.
W dniu 14 kwietnia w gajówce Ossa, sporządza major odezwę do ludności, w której po raz pierwszy znajdzie się zdanie: „w razie mojej śmierci, wyznaczony zostanie
nowy dowódca. Wzywam ludność do podporządkowania się jego rozkazom”. Żołnierskie przeczucie śmierci. Odezwa Hubala zostaje powielona w biurze n-ctwa Brudzewice
i leśnymi sztafetami łączności przekazana zostaje do placówek konspiracyjnych w obwodach: Opoczno, Końskie i Tomaszów Mazowiecki53.
Po latach, w zbiorach prywatnych udało się odnaleźć jedynie odpis „rozkazu numer 52”. Jest to nie tylko wezwanie do ludności, ale również pewnego rodzaju testament. Czytamy w nim, między innymi:
(…) Bądźcie gotowi na każdy mój rozkaz, czy też rozkaz mego zastępcy, gdyby
mnie zabrakło. Organizować się musicie w szeregach jakiejkolwiek organizacji, ale bić
się musicie nie dla żadnej organizacji i ich prowodyrów, ale dla jednej Sprawy – a tą
sprawą jest Wolna i Niepodległa Polska54.
O odezwie pisanej w Królówce wspominał w rozmowie z Zygmuntem Kosztyłą
adiutant majora Hubala, podchorąży Henryk Ossowski „Dołęga”.
W folwarku Ossa pisana była odezwa (pisał Ossowski) po bitwie pod Szałasem
w czasie oczekiwania na piechotę. Odezwa do ludności, że odniesiono zwycięskie walki,
że oddział jest, że trwa. Ciągle z nadzieją, że ofensywa będzie55.
Ossowski pomylił rozkaz pisany w Królówce z odezwą do ludności napisaną
4 kwietnia 1940 roku w Węgrzynie Małym, po walce pod Szałasami, która była odpowiedzią na niemiecką ulotkę propagandową ogłaszającą likwidację oddziału.
52
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