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Kosowicz ze str. 20
zdecydowano pój ś ć.
O zmroku wyruszyliśmy. Przez jakieś
około 10 km szliśmy bardzo szybko, gdyż
ścieżki co prawda przysypane śniegiem były
nam bardzo dobrze znane. Jednak stopniowo
podróż stawała się trudniejsza. Wzrastał
mróz. Wyszedł księżyc i gwiazdy. Noc
zrobiła się, jasna, a śnieg coraz bardziej
skrzypial pod nogami, a cicha noc roznosiła
dźwięk daleko. Doszliśmy do skraju lasu,
przed nami otwarty teren i mostek nad
rzeczką, któ rą musi my p rzej ść.
Zatrzymaliśmy się, rozwazając czy mamy
iść tędy, czy obchodzić bokiem. W pewnej
chwili wydawało nam się jak gdyby ktoś
gdzieś szedł. Wytężyliśmy wzrok i słuch.
Dźwięk narastał i niedługo zobaczyliśmy
sylwetki ludzi. Z tej odległości trudno było
powiedzieć ile, około 10 osób. Szli wzdłuż
rzeczki, zatrzymali się przy mostku, postali
trochę i poszli dalej. Patrol nieprzyjacielski.
Nie mogliśmy iść dalej, gdyż nasze ślady
skrzyżowałyby sie z ich, a oni gdyby
wracali z powrotem mogą przyjść naszymi
śladami do punktu, na który żeśmy podążali.
Zdecydowaliśmy wrócić. Do naszych
ziemianek doszliśmy nad ranem.
Zdecydowano się czekać aż roztopi się
śnieg. I rzeczywiście w dzień pocieplało,
potem rozpadał się deszcz i po dwóch
dniach śnieg zginął. Gdy tylko zginął śnieg
poszedł drugi patrol. „Nawigator” i plut.
,Suchy” (on też nazywal się Franciszek
Kosowicz, to był mój brat stryjeczny).
Wrócili z powrotem następnej nocy nad
ranem. Odnaleźli umówiony punkt,
dowiedzieli się co i jak mamy zrobić.
Musieliśmy zorganizować sobie cywilne
ubrania. Ja miałem dobry płaszcz wojskowy
i koc. Za to dostałem mizerniutką
marynarkę i jakąś kurteczkę. Większość
jednak nie miała co wymienić. Mundury
porządnie wytarte. Zdecydowaliśmy
wymienić na broń, gdyż i tak jej z sobą nie
mogliśmy zabrać: No i tak, jako tako
przebraliśmy się:,
Gdy już byliśmy gotowi, ruszyliśmy na
umówione miejsce. Przed świtem; po
przejściu ponad 25 km, przez bagna,
rozmoknięte łąki, wylane strumyki, brodząc
po pachy niemal w lodowatej wodzie,
doszliśmy na punkt zbiórki. Tam już było
sporo więcej ludzi. Poznawaliśmy kolegów,
o których nie wiedzieliśmy czy jeszcze żyją.
Byliśmy tak strasznie zmarznięci i
wycieńczeni, że człowiek trząsł się, na
całym ciele. Tu dano nam gorącej mleeznej
zupy. Następnie powiedziano, że mamy iść
wskazaną, dróżką aż dojdziemy do.
wypalonego młodniaka, który już wyrąbany
i kupami złożony nad rowami. Tam mamy
się, ukryć i czekać do rana, aż przyjadą
wozy po to drzewo. Wtenczas bez żadnego
mówienia dołączyć do nich i pomagać
ładować wozy, a potem iść z tymi wozami.
I w ten sposób wielu z nas zostało
wyprowadzonych z lasu i czasowo
umieszczono w majątku Gawartowa Wola.
Było to już chyba w końcu listopada 44. Po
kilkudniowym pobycie w tym majątku
powiadomiono nas, że jest praca na kolei.
Nasza cała grupka zgłosiła się. Zgłosiło się
też dużo innych kolegów. Wiekszość
chciała jak najszybciej stąd gdzieś usunąć
się, gdyż w majątku było w tym czasie
chyba blisko 100 osób wyprowadzonych
z lasów i obawiano się, że Niemcy
wywąchaja to. Zebrano grupę około 30’
osób. Przewodnik z jakimiś papierami
zabrał nas na stację kolejową. Powiedziane
było żeby.nikt w żadnym wypadku nie
oddalał się od grupy, gdyż nikt nie miał
żadnych dokumentów. Jedynie przewodnik
miał listę i jeszeze jakiś świstek papieru,
który chyba był legalny. Bo żandarmi
z tarczami na piersi, na dworcu
w Skierniewicach, sprawdzili te dokumenty,
przeliczyli nas i odeszli. Dojechaliśmy do
stacji kolejowej Rogów, to nas wysadzono,
zaprowadzono do jakiegoś budynku i tam
nas rozlokowano. Część została
przydzielona do pracy na torach przy
budowie odnogi i rampy. Druga część miała
dochodzić do pracy przy budującym się
lotnisku w okolicy wsi Dąbrowa. Przy
budowie lotniska nadzorowala jednostka
lotnicza. Tam też był lekarz czy felczer,
podoficer który rozmawiał po polsku. Dawał
nam lekarstwa które powyleczały wrzody i
świerzb i zaleczyły niektórym pootwierane
rany. Chyba 19 stycznia Rogów został

Wiadomości Polonijne
zajęty przez armię sowiecką. Tu kończy -się
jedna gehenna, a zaczęła się druga, dla
wszystkich byłych żołnierzy Armii
Krajowej, a w znacznie większym stopniu i
okrutniejsza dla Akowcow z Kresów.
Ile żołnierzy z Grupy Kampinos zdołało
się przebić i przedrzeć się z powrotem do
Kampinosu? ‘Mnie się wydaje, że
przynajmniej 250 osób. Mogło być sporo
więcej, gdyż żołnierze pochodzący z okolic
podwarszawskich wrócili do domów.
Najstarszy stopniem w Kampinosie, którego
spotkałem już po kilkutygodniowym
pobycie to był chor. „Warts” Andrzejewski.
Walka pod Jaktorowem to moim zdaniem
był dalszy ciąg walki, która rozpoczęła się
z wieczora 28 go września 1944 z chwilą,
gdy wyszliśmy z lasów i zostaliśmy
wykryci przez nieprzyjaciela. Przez całą noc
trwała walka w marszu. Z dużymi stratami
dla nas nad rzeką Utrata, na szosie BłonieSochaczew, w Baranowie gdzie
nieprzyjaciel zdołał przerwać nam kolumnę.
Następnie główna część tej walki pod
Jaktorowem. Tam w wielu punktach toczyła
się walka do rana. Ci, którzy zdołali
wyrwać się z kotła staczali walki poza
otaczającym pierścieniem. Wielu zginęło
nad ranem i w dzień 30go września. Próba
kawalerii przebicia się poraz drugi
w okolicach Oryszewa. Czy na przykład
jedna z grup, która została wykryta
w stodole na kolonii k/Żyrardowa, którzy
chcieli przetrwać do nocy, zginęli tam
w boju wszyscy. Czesław Danilewicz
„Sowiński”, Zygmunt Szydłowski,
Kowalewski, Benesz, Felicjan Palacki i
kilku innych. A było takich wydarzeń dużo
więcej. A przecież to była kontynuacja
walki, która rozpoczęła się 28-go. Ciała ich
spoczęły gdzieś w miejscach w większości
nieznanych. Pod Jaktorowem na cmentarzu
spoczęła tylko część tych, którzy padli
w bezpośredniej okolicy Jaktorowa. Na
cmentarzu tym spoczywa 132 osób.
St. wachmistrz „Dąb”-,,Wołodyjowski”
Jan Jakubowski d-ca pierwszego szwadronu
jednak nie zginął na drodze k/Oryszewa.
Ranny, wzięty do niewoli, wojnę przeżył.
Trudno mnie opisać moje uczucie, którego
doznałem gdy w kwietniu 1946 roku, idąc
ulicą miasteczka Maczków k. granicy
holenderskiej w Zach. Niemczech na terenie
okupacji lszej Polskiej Dywizji Pancernej
idącego naprzeciw bardzo żywego
Wachmistrza. Stanąłem jak wryty, a on
powiada. „To nie ty pierwszy duchy żywego
widzisz.” Radość była niesamowita. Od
niego też dowiedziałem się, że d-ca 2go
szwadronu st.wachm. Niedźwiecki
„Lawina” też był ranny i wzięty do niewoli
i wojnę przeżył. Potem w Londynie, a
następnie w Buffalo NY spotykaliśmy się
często.
________

.

________

„Wspomnienia” Franciszka Kosowicza
opisują walki z 1944 roku oddziału
partyzantów. Historia tego oddziału jest
niezwykle interesująca i przedstawia te
walki na szerszym historycznym tle tego
okresu.
Dotyczył on
Polskiego Oddziału
Partyzanckiego (POP), znanego obecnie pod
nazwą Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie
AK. Oddział powstał na początku czerwca
1943 r. na pograniczu polsko-sowieckim
w okręgu nowogródzkim AK „Nów”. Jego
zadaniem była walka z Niemcami i obrona
ludności polskiej zamieszkałej na terenie od
Stołpc do Radoszkowic i od przedwojennej
granicy polsko-sowieckiej do Puszczy
Nalibockiej. Ważniejsze miejscowości na
tym obszarze, z którego rekrutowali się
polscy partyzanci i na którym działał POP
to: Derewna, Iwieniec, Naliboki, Nieśwież,
Radoszkowice, Raków, Rubieżewicze,
Stołpce, Wołma i wiele innych wsi. Walkę
rozpoczęto od rozbicia
dużego
niemieckiego garnizonu w Iwieńcu w dniu
19 czerwca 1943 r. Na polecenie władz
sowieckich z Moskwy, w dniu 1 grudnia
1943 r., POP został rozbity przez
partyzantkę sowiecką, gdyż władze te nie
dopuszczały działania polskich organizacji
wolnościowych na terenach Polski zajętych
po 17 września 1939 r. Od tego dnia POP
toczył walki obronne z partyzantką
sowiecką broniąc swego istnienia i Polaków
przed grabieżami i mordami.

Gdy w drugiej połowie czerwca 1944 r.
Armia Czerwona rozpoczęła letnią
ofensywę i szybko posuwała się na zachód,
Zgrupowanie w dniu 29 czerwca 1944 r.,
zgodnie z założeniami planu „Burza” oraz
ratując się przed zniszczeniem przez
sowietów, rozpoczęło marsz w kierunku
Warszawy. W sile: 4 szwadronów kawalerii
27 p. ułanów im. Stefana Batorego
z Nieświeża, szwadronu CKM 23 p. ułanów,
batalionu piechoty (3 kompanie) 78 p.p.
strzelców Słuckich wraz z oddziałami
pomocniczymi: kwatermistrzostwo, szpital,
żandarmeria, obejmując około 900
żołnierzy, dowodzonych przez por. cc
Adolfa Pilcha „Górę”, w czasie 4 tygodni
pokonało szlak ponad 500 km, klucząc
bocznymi drogami i bezdrożami na zapleczu
frontu niemieckiego. Korzystaj ąc
z zamieszania wśród cofających się wojsk
niemieckich i stosując ryzykowne fortele
Zgrupowanie w dniu 29 lipca 1944 r.
dotarło do Puszczy Kampinoskiej i już
w dniu 31 lipca 1944 r. rozpoczęło walki
z Niemcami.
Dowódca 8 Rejonu VII Obwodu AK,
obejmującego Puszczę Kampinoską, kpt.
Józef Krzyczkowski z radością przyjął
doskonale uzbrojone, wyposażone
w amunicję i doświadczone w walkach
Zgrupowanie. Z połączenia Zgrupowania
z miejscowymi oddziałami utworzono pułk
„Palmiry-Młociny” liczący blisko 1500
żołnierzy. Dowództwo powierzono por. cc
Adolfowi Pilchowi, który zmienił
pseudonim z „Góra” na „Dolina”.
W ciągu kilku dni Puszczę oczyszczono
z wszystkich niemieckich placówek
umożliwiając bezpieczne odbieranie
alianckich zrzutów.
Do powstałego silnego ośrodka
wojskowego dołączały się Oddziały
Powstańcze z Warszawy i okolic, które
samodzielnie nie były w stanie
kontynuować walk. W połowie sierpnia
1944 r. liczebność oddziałów w Puszczy
Kampinoskiej osiągnęła ponad 2700
żołnierzy. Całość otrzymała nazwę „Grupa
Kampinos” AK. Podlegała ona płk.
„Wachnowskiemu” dowódcy Grupy Północ
o b ej m u j ąc ej o d d z i a ł y P o ws t an i a
Warszawskiego walczące
na Starym
Mieście, Żoliborzu i w Puszczy
Kampinoskiej. Od 20.09.1944 r. rozkazem
dowódcy Armii Krajowej, oddziały te
przeorganizowano w regularne oddziały
Wojska Polskiego i
jako 8 d.p. im.
Romualda Traugutta weszły w skład
Warszawskiego Korpusu Arm ii Krajowej
dowodzonego przez gen. bryg. Antoniego
Chruściela ps. „Monter”.
„Grupa Kampinos” AK stała się bazą
zaopatrzeniową Powstania Warszawskiego,
a także osłoną Warszawy przed atakami
Niemców od strony północno-zachodniej.
Jako jedyna partyzancka jednostka
terenowa,
na wezwanie gen. „Bora”,
wysłała swoje oddziały do walki
w Warszawie. Toczyła krwawe walki o
Lotnisko Bielańskie i następnie o Dworzec
Gdański. Straty „Grupy Kampinos” AK
w czasie Powstania Warszawskiego to około
800 poległych i około 500 rannych. Około
połowy poległych i rannych stanowili
żołnierze Zgrupowania Stołpecko Nalibockiego AK przybyli z dalekiej Ziemi
Nowogródzkiej. Ocenia się, że w walkach
„Grupy Kampinos” AK zabito około 1300
Niemców i raniono około 460.
W końcu września 1944 r. Powstanie
Warszawskie dobiegało kresu. Niemcy
wycofali szereg jednostek z Warszawy i
zorganizowali dwa zespoły wyposażone
w broń pancerną, artylerię i lotnictwo, w sile
około 5000 żołnierzy do zaatakowania
„Grupy Kampinos” AK. Po wstępnych
bombardowaniach lotniczych wsi
zajmowanych przez „Grupę Kampinos” AK
w dniu 27 września 1944 r. dowódca GK
AK podjął decyzję o opuszczeniu Puszczy
Kampinoskiej i przejściu w lasy kieleckie.
Śledzona przez samoloty zwiadowcze
„Grupa Kampinos” AK została w dniu 29
września 1944 r. pod Jaktorowem otoczona,
stoczyła ciężki bój, strącając samolot.
Przeważające siły niemieckie, wsparte
dwoma
pociągami
pancernymi
doprowadziły do rozbicia „Grupy
Kampinos” AK. ❒

Ks. Molenda ze str. 17
Dziś napewno nikt nie wątpi że się księdzu
to udało
Pracy trudu i wysiłku było dużo a nie mało.
Jedną pracę ukończyłeś, whet o drugiej
pomyślałeś
Aby kosciół nam odnowić tego dla nas
księże chciałeś.
Więc zacząłeś nową pracę z entuzjazmem i
zapalem
Co nam dzisiaj księże powiesz:
chciałem,chciałem,chciałem.
Dzisiaj pojąć nie możemy że wyjechać
musisz stąd
Zmienisz znowu miejsce swoje no i zmienisz
również ląd.
Powinieneś to pozostać by dokończyć dzieło
swoje
Drogi księże nasz Bogdanie my wołamy
owce twoje.
Głośno tobie dziś mówimy, do milczenia
nas nie zmusisz
Więc posłuchaj drogi księże „Co żeś zaczął
skończyć musisz”.
Mamy prawo o to prosić bo naprawdę cię
kochamy
Zapamiętaj drogi księże „My cię nigdy mnie
oddamy”.
Gdyby od nas zależało dalej byś tu z nami
bawił
I świątynie byś odnowił i kazania dalej
prawił.
My gorąco cię prosimy abyś zmienił swoje
zdanie
Nasz pasterzu przyjacielu ty najdroższy nasz
kapłanie.
Nic już zrobić nie możemy, posłuszeństwo
ksiądz ślubował
Przełożony Generalny już Rektorem go
mianował.
Nominację tę ksiądz przyjął gdyż pokora
jego cnotą
Ale szczerze wam to powiem że nie przyjjął
jej z ochotą.
Nasze serca są zmartwione i do bólu
rozerwane
Krwawią mocno są zmartwione jakby farbą
malowane.
Choc tak mocno serca krwawią my nic
zrobić nie możemy
Nasz ksiądz Bogdan stąd wyjedzie chociaż
wcale my nie chcemy.
Ty do Polski Ksieże wracasz a konkretnie do
Poznania
I na Wyższym Seminarium będziesz głosił
tam kazania.
U nas kazań było wiele wszystkie były pełne
treści
Więc dlaczego nas opuszczasz? Wgłowie
nam się to nie mieści
Czas pożegnać się już z Tobą dowidzenia
bywaj zdrów
Jednak czekać my będziemy bo przyjedziesz
do nas znów.
To my Twoi parafianie właśnie dzis
żegnamy Cię
Wiele szczęścia i radości,Bogdan ,Bogdan
trzymaj się.
Krakusy i ich rodziny (Zofia Fitkowska,
rodziny: Potockich, Wilczków, Jegier, Cena
i panie Krysia, Kazia i Irena) przygotowały
na pożegnanie nie tylko smaczny i obfity
obiad ale także przygotowały ucztę
artystyczną na ten dzień. Trzy grupy
tancerzy
czarowały
strojami
i
uśmiechniętymi twarzami pod wodzą ich
choreografa w kontuszu i z szablą Edwarda
Hoffmana. Następnie zespół taneczny
Podhale prezentował pełne energii i werwy
tańce
polskie
choreografii
Jasia
Sobańskiego. Kolorowe stroje i radosne
melodie tylko w części łagodziły poważny
pożegnalny nastrój. Teresa Dudzick była
mistrzynią ceremonii.
Punktem kulminacyjnym spotkania były
słowa Księdza Bogdana pełne pokory i
wiary, słowa podzięki parafianom za ich
ofiarny wkład w pracach parafii. Ksiądz
wyraził nadzieję, że będzie miał okazję
odwiedzić Kalifornię w przyszłości i
zaprosił wiernych do odwiedzenia go
w seminarium w Poznaniu. Zebrani powstali
i gremialnie odśpiewali tradycyjne i od
serca „Sto lat”. Parafianie ruszyli ku stołowi
z Księdzem i każdy pragnął uściskać i
pożegnać Księdza Doktora Bogdana
Molendę. ❒

__________

