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Streszczenie 

Stanisław Kulik, przedwojenny podoficer zawodowy wojsk pancernych, walczył we wrześniu 

1939, zbiegł z niemieckiej niewoli, w konspiracji na Lubelszczyźnie, dowódca oddziału 

partyzanckiego,  wielokrotnie odznaczany. W 1945 roku organizator jednej z największych 

dezercji z „ludowego” Wojska Polskiego. Kontynuuje działalność konspiracyjną na 

Lubelszczyźnie. Od września 1945 do marca 1946 dowódca konspiracji na terenie Pomorza 

Gdańskiego, działającej pod nazwą KD-111. Aresztowany i zamordowany 28 grudnia 1946 w 

Gdańsku. 

 

Abstract 

Stanisław Kulik was a pre-war professional non-commissioned officer of armored troops. He 

fought in September 1939, escaped from the German captivity, in a conspiracy in the Lublin 

region, he became a commander of a partisan unit, he was decorated many times. In 1945, he 

organized one of the biggest desertions from the Polish „folk” army. He continued his 

underground activity in the Lublin region. From September 1945 to March 1946, he was the 

commander of the underground movement in Pomerania, operating under the name KD-111. 

He was arrested and murdered on December 28th, 1946 in Gdańsk. 
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Stanisław Jan Kulik urodził się 15 listopada 1904 roku we wsi Surmacze, gm. Żerocin, 

powiat Radzyń, województwo lubelskie, jako syn Daniela i Katarzyny Plesiuk. Ochrzczony 

został w parafii św. Barbary w miejscowości Dołha. Zapewne w pobliskiej Białej Podlaskiej 

skończył sześć klas gimnazjum.1  

Od 1924 roku służył w Wojsku Polskim. Początkowo w 35 pułku piechoty. 

Prawdopodobnie już od samego początku związany był z bronią pancerną. W 1930 roku był 

już na pewno „pancerniakiem”. Część służby odbywał w Centrum Wyszkolenia Broni 

Pancernych. 

Jako doświadczony żołnierz zawodowy został wysłany w 1934 roku w charakterze 

instruktora broni pancernej do Estonii i Rumunii. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie 

odznaczany. Wśród otrzymanych odznaczeń był "Brązowy Krzyż Zasługi" nadany w 1938 

przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, "Medal Za Długoletnią Służbę" nadany także przez 

MSW, "Order Krzyża Białego Związku Obrony" nadany w 1934 roku przez prezydenta 

Estonii, estoński znak "Broni Pancernej", rumuński "Medal Zwycięstwa" nadany w 1934 roku 

przez Króla Rumunii. Otrzymał także odznakę "Znak pancerny" nadaną przez MSW, brązowy 

medal za strzelanie w 1925 nadany przez MSW, złoty "Medal za Strzelanie" nadany w 1926 

przez DOK IX, złoty "Medal za Strzelanie" nadany w 1927 roku przez MSW. W 1939 roku 

brał udział w operacji zajęcia Zaolzia.2 

We wrześniu 1939 roku służył w 1 batalionie czołgów 7 T.P.  w stopniu starszego 

sierżanta. Batalion ten wchodził w skład Armii „Prusy” dowodzonej przez gen. Stefana Dąb-

Biernackiego. Brał udział w walkach tej Armii już od Mławy, ale kiedy w rejonie Janowa 

Lubelskiego jego oddział został rozbity, przejął inicjatywę i objął dowództwo nad grupą 350 

rozbitków, wywodzących się m.in. z Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej (Brygada 

ta, będąc pod rozkazami płk. dypl. Stefana Roweckiego toczyła wtedy ciężkie boje w lasach 

janowskich). Za walkę został odznaczony krzyżem Virtuti Militari V klasy przez płk. Leona 

Koca – zastępcę dowódcy Brygady. Razem z całym oddziałem został wzięty do niewoli w 

okolicy Tomaszowa Lubelskiego.3  

Razem z innymi żołnierzami przetransportowany został do obozu jenieckiego w 

Hamburgu, skąd jednak zbiegł po miesiącu. Był jednym z organizatorów ucieczki, w której 

                                                
1 Karta E-14 Stanisława Kulika, sygn. OBUiAD IPN Gdańsk; Karta E-14 Stanisława Kulika, sygn. OBUiAD 

IPN Lublin 
2 Protokół rozprawy z 29 X 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i innym, IPN Gd 146/12/2 

k.145-146 
3 Prośba o ułaskawienia Stanisława Kulika z 4 XI 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i 

innym, IPN Gd 146/12/2 k.196 
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brało udział 25 osób. Przedarł się następnie w strony rodzinne, gdzie niemal natychmiast 

podjął pracę w konspiracji. Wstąpił w Bielsku Podlaskim do organizacji „Miecz i Pług”. 

Prowadził werbunek, zbierał i magazynował broń, prowadził kolportaż.  

W 1940 roku został zadenuncjowany i musiał się ukrywać. W czasie próby 

zatrzymania w Międzyrzeczu Podlaskim zastrzelił czterech dokonujących aresztowania 

żandarmów niemieckich. Była to jego pierwsza konspiracyjna akcja bojowa. Mimo tych 

wydarzeń nie zerwał kontaktu z organizacją. W dalszym ciągu prowadził kolportaż a także 

przeprowadził kilka akcji dywersyjnych m.in. akcje rozkręcania szyn kolejowych.4 

„Miecz i Pług” w 1943 roku został włączony w skład Armii Krajowej. Razem z 

organizacją przeszedł także Kulik. Został ponownie zaprzysiężony i podjął działania 

partyzanckie w rejonie Rossosza, w obwodzie Biała Podlaska na pograniczu z obwodami 

radzyńskim i włodawskim, w woj. lubelskim. Organizacyjnie był to Okręg Lubelski, 

Inspektorat Północ. Współpracował z oddziałami ppor./mjr Stefana Wyrzykowskiego 

"Zenona", tworzącymi w czasie „Burzy” 34 pułk 9 Podlaskiej Dywizji AK.5 Na czele 

stworzonego przez siebie oddziału brał udział w licznych potyczkach. Odznaczony został za 

swoją postawę przez Komendanta Okręgu Lubelskiego AK Krzyżem Walecznych i 

mianowany do stopnia porucznika czasu wojny.6 

Na wiosnę 1944 roku przeszedł do Batalionów Chłopskich na Podlasiu.7 Należy 

postawić hipotezę, iż został odkomenderowany przez AK do Batalionów Chłopskich w 

charakterze instruktora. Mianowany został bowiem tam wykładowcą w tzw. Pierwszym 

Podlaskim Obozie Szkoleniowym BCh, którym dowodził Stefan Skoczylas „Piotr Konar”. W 

czerwcu 1944 roku wydzielony został ze zgrupowania BCh oddział pod dowództwem por. 

Kulika. Oddział ten zwany 3 Batalionem im. Ziemi Podlaskiej, liczył do 250 osób. Został 

oddelegowany do zgrupowania „Jeszcze Polska nie zginęła” pod dowództwem ppłk Roberta 

Satanowskiego. Kulik odznaczony został wtedy ponownie Krzyżem Walecznych, tym razem 

przez Komendę Okręgu BCh i awansowany do stopnia kapitana czasu wojny. Do tego czasu 

został pięciokrotnie ranny. Walka nie pozostała bez wpływu na jego życie osobiste. Jego syn 

został zabity przez Niemców.8 

                                                
4 Prośba o ułaskawienia Stanisława Kulika z 4 XI 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i 

innym, IPN Gd 146/12/2 k.196-197 
5 Karta E-14 Stanisława Kulika, sygn. IPN Warszawa; Charakterystyka organizacji KD-111, sygn. IPN BU 

0175/11 k.7 
6 Prośba o ułaskawienia Stanisława Kulika z 4 XI 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i 

innym, IPN Gd 146/12/2 k.198 
7 Karta E-14 Stanisława Kulika, sygn. IPN Warszawa 
8  
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Po wejściu Sowietów ujawnił się wraz ze swoim oddziałem a we wrześniu 1944 roku 

został powołany do „armii Berlinga”. Objął dowództwo w 12 kompanii czołgów w 3 

batalionie szkolnym pułku czołgów w Szkole Oficerskiej w Chełmie Lubelskim. 

Zweryfikowano go wtedy w stopniu porucznika. Jednak atmosfera w wojsku, ciągła 

indoktrynacja i inwigilacja, aresztowania najbliższych przyjaciół z partyzantki zmusiły Kulika 

do opowiedzenia się po którejś ze stron trwającego konfliktu pomiędzy społeczeństwem a 

władzą komunistyczną. Wobec rosnącej fali aresztowań wśród żołnierzy i oficerów mających 

przeszłość w AK, zdecydował się zorganizować masową dezercję, i odtworzyć oddział 

partyzancki. Dodatkową motywacją były wystąpienia Ukraińskiej Powstańczej Armii 

przeciwko polskiej społeczności i chęć ochrony ludności przed licznymi zbrodniami. 

Szczególną rolę w prześladowaniu żołnierzy podziemia odgrywali w jednostce 

oficerowie Oddziału Informacji: kpt. Walentyn Żogiel, por. Medwiedew, por. Mikołaj 

Tumajkin i por A.Jefjimow - Rosjanie oraz chor. Edward Paradka - Polak. Tłumaczem był 

podchor. Wiktor Zakrzewski. Ale i Polacy niekoniecznie byli autorytetami dla reszty kadry i 

żołnierzy. Edward Paradka praktycznie nie potrafił pisać, popełniając w sporządzanych przez 

siebie dokumentach praktycznie wszystkie możliwe błędy gramatyczne i ortograficzne.9  

Wobec licznych aresztowań w sąsiednim dywizjonie artylerii (aresztowano 38 osób za 

przynależność do AK) 2 marca koło 16.00 w kwaterze Kulika odbyło się zebranie na którym 

byli podchor. Tadeusz Antoniewicz, podchor. Kazimierz Uss, podchor. Wiktor Zakrzewski, 

kpr. Marian Stopiński, kpr. Mieczysław Skonieczny, Edward Mroczek, ppor. Jan Tuczapski10. 

Zebrani podjęli wtedy decyzję o ucieczce. Na zakończenie spotkania Kulik poprosił o 

złożenie przysięgi na krzyż, iż zachowają swoje plany w tajemnicy. Dokładny plan ucieczki 

opracował Kulik razem z Wądołowskim i st. sierż. Adamem Zielińskim. Postanowiono 

nawiązać kontakt z siecią konspiracyjną, schronić się w lasach janowskich i tam rozpocząć 

działania partyzanckie.11 

Zgodnie z planem, jeszcze tego samego dnia w kierunku Zamościa udali się ppor. 

Tuczapski z Ussem i Zakrzewskim, aby przygotować kwatery dla żołnierzy i nawiązać 

                                                
9 Protokół przesłuchania Henryka Izdebskiego z 2 marca 1946, IPN BU 872/1706 t.1 k.34 i następne; Protokoły 

przesłuchań Informacji Wojskowej z marca 1945, IPN BU 872/1706 t.2 k.68-70 
10 W lutym 1940 roku został wraz z cała rodziną wywieziony do Krasnouralska, gdzie przebywał do września 

1944 roku ciężko pracując. Do armii trafił dopiero po skierowaniu przez wojenkomat. Patrz: Protokoły 

przesłuchań Informacji Wojskowej z marca 1945, IPN BU 872/1706 t.2 k. 42-44 
11 Protokół rozprawy z 19 marca 1946, Akta w sprawie przeciwko por. Kulikowi Stanisławowi i innymi, IPN BU 

872/1706 t.3 k.84-85; Protokoły przesłuchań Informacji Wojskowej z marca 1945, IPN BU 872/1706 t.2 k.21-23 
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kontakt z lokalną siecią terenową.12 Ruszyli na piechotę, korzystając także z przygodnych 

podwód. Jako legendę przygotowali historię, iż poszukują dezertera z jednostki. Dlatego 

mogli mieć broń ze sobą (dwa karabiny i pistolet).13 

2 marca około godziny 21.00 wieczorem ogłoszono alarm w kompanii. Kulik stworzył 

wrażenie, iż są to karne ćwiczenia za brudną broń i menażki, wykazane podczas wieczornego 

przeglądu. Zmobilizowana została cała kompania, w liczbie około 60 ludzi, ale nie została 

uzbrojona w całości. Wydano tylko 35 karabinów i ostrą amunicję do nich. Kompania nie 

wyszła główną bramą ale tzw. "bramą oficerską" czyli po prostu dziurą w płocie. Ruszono ul. 

Koszarową  a potem szosą Chełm-Rejowiec w kierunku cegielni, potem na Zawadówkę. Po 

dojściu do torów koło lasu, około 6 km (prawdopodobnie koło miejscowości Rudka), 

zająwszy niewielka chatkę na kwaterę, Kulik zarządził postój.  

Wygłosił wtedy przemówienie do żołnierzy i wyjaśnił, iż są od tej pory oddziałem 

partyzanckim. Poprosił o zachowanie karności i godne zachowanie. Stwierdził iż głównym 

wrogiem obok władzy komunistycznej jest ukraińska partyzantka. Nie zezwalał jednak na 

samosądy. Oznajmił, iż w stosunku do ludności ukraińskiej sam będzie podejmował decyzje. 

On sam „nie dzieli ludzi według narodowości lecz postępowania”. Przy napotkaniu 

wojskowych lub milicjantów należało im odebrać broń. Strzelać dopiero przy próbie oporu 

lub w samoobronie. Wspomniał także, iż podczas okupacji niemieckiej Niemcy zabili jego 

żonę i dziecko. 14  

Nakazał także, aby od tej chwili nie posługiwać się nazwiskami tylko przyjąć 

pseudonimy. Dał na to pewien okres czasu. Miało to ochronić rodziny przyszłych 

partyzantów przed represjami władz komunistycznych. Planowano jednocześnie, iż do lasu 

pójdą tylko ochotnicy. Żołnierze, którzy się na to nie zdecydują, otrzymają cywilne ubrania i 

fałszywe dokumenty, aby mogli się zalegalizować. Jednak na komendę, "kto chce odejsć - 

wystąpić" nikt nie wystąpił. Wtedy jednak aresztowano dwóch żołnierzy, Ignacego Fojera i 

Wiszniaka, oskarżając ich o współpracę z Informacją Wojskową.15 

Całość żołnierzy Kulik podzielił na 3 plutony, nad którymi dowództwo powierzył: 

1 plutonem miał dowodzić plut. Władysław Jakimiec  

2 plutonem - sierż. Stanisław Patryarcha  

                                                
12 Protokół rozprawy z 19 marca 1946, Akta w sprawie przeciwko por. Kulikowi Stanisławowi i innymi, IPN BU 

872/1706 t.3 k. 89 
13 Protokoły przesłuchań Informacji Wojskowej z marca 1945, IPN BU 872/1706 t.2 k.93-99 
14 Protokoły przesłuchań Informacji Wojskowej z marca 1945, IPN BU 872/1706 t.1 k.94, 116-124 
15 Protokół rozprawy z 19 marca 1946, Akta w sprawie przeciwko por. Kulikowi Stanisławowi i innymi, IPN BU 

872/1706 t.3 k.86-108 
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3 plutonem - kapr. Ryszard Dobrowolski 

pluton szturmowy miał prowadzić podchor. Bolesław Wengierski16 

Następnie ruszono nocą w kierunku Hrubieszowa  marszem ubezpieczonym. Tam 

miało znajdować się miejsce spotkania z siatką AK. Prowadzili kolumnę znający teren plut. 

Romuald Wandałowski i Edward Mroczek. W tym czasie do kolumny dołączył przewodnik w 

cywilnym ubraniu. Można postawić hipotezę, iż był to członek miejscowej siatki 

konspiracyjnej, z którą wcześniej utrzymywał kontakt Kulik. Wysłano także dwa patrole na 

sprawdzenie terenu pod komendą ppor. Kazimierza Turczyna i st. sierż. Adama Zielińskiego. 

Około południa 3 marca ogłoszono postój na odpoczynek. Było to miejsce na wschód od 

miejscowości Krupe, prawdopodobnie rejon Ostrowa Krupskiego.  

Po południu ogłoszono odprawę, na której Kulik dokładniej przedstawił swoje 

zamierzenia. Wtedy też wszyscy zebrani oficerowie i podoficerowie przyjęli swoje ostateczne 

pseudonimy. Ten postój Kulik wykorzystał także na awansowanie części podkomendnych o 

jeden stopień wyżej, a podchorążych przedwojennych na stopień podporucznika.17  

Na zakończenie odprawy podyktował rozkaz, w którym m.in. zamieścił nominacje.  

Punkt pierwszy rozkazu głosił iż dowódcą kompanii zostaje por. Stanisław Kulik, 

przyjmując pseudonim "Ponimirski". Jednocześnie objął przewodniczenie składu sądu 

oddziału. Awans na ppor. otrzymał podchor. Tadeusz Antoniewicz "Tadeusz". Został 

zastępcą dowódcy kompanii. Szefem Sztabu mianowano ppor. Kazimierza Turczyna, który 

przyjął pseudonim "Ostroga". Jego zastępcą i oficerem oświatowym mianowano starszego 

sierżanta Adama Zielińskiego ps. "Widryn". Szefem kompanii mianowany został sierżant 

Leszek Sak ps. "Kapusta". Jego zastępcą został sierż. Szczepan Wolff ps. "Krab". Kapral 

Eugeniusz Nejman ps. "Lin" został członkiem sądu. Potwierdzono wyznaczone wcześniej 

dowództwa plutonów. Dowódcą 1 plutonu mianowany został sierż. Władysław Jakimiec 

"Cerber", 2 plutonu st. sierż. Stanisław Patryarcha ps. "Dąb" (jednocześnie mianowany 

członkiem sądu oddziału), 3 plutonu sierżant Ryszard Dobrowolski. Sierż. Bolesław 

Wengierski otrzymał dowództwo plutonu specjalnego. Pozostałe stanowiska: 

1 drużyna 1 plutonu - dowódca plut. Romuald Wandałowski ps. "Zet"  

2 drużyna 1 plutonu - dowódca sierż. Józef Toczuła ps. "Pocisk" 

3 drużyna 2 plutonu - dowódca plut. Ryszard Krukowski ps. "Kismet" 

4 drużyna 2 plutonu - dowódca kpr. Mieczysław Skonieczny ps. "Dan" 

5 drużyna 3 plutonu - dowódca st. sierż. Lipczyński ps. "Bohatyrowicz" 

                                                
16 Protokoły przesłuchań Informacji Wojskowej z marca 1945, IPN BU 872/1706 t.1 k.94 
17 Karta E-14 Stanisława Kulika, sygn. OBUiAD IPN Lublin 



190 

 

6 drużyna 3 plutonu - dowódca kpr. Stanisław Kotarba 

7 drużyna plutonu specjalnego - dowódca plut. Kaniewski 

pisarz oddziału - st. strz. Antoni Kozioł 

kreślarz - plut. Michał Stankiewicz 

kreślarz - plut. Kowalski 

Po odprawie pod wieczór, zarządzono wydawanie kolacji, po której miał nastąpić 

wymarsz. Jednak nie udało się skończyć posiłku. Około 19.30 doszło bowiem do spotkania z 

nadciągającą obławą. Byli to żołnierze sowieccy pod dowództwem mjr Szewczenki 

(stacjonujący w Krasnymstawie), wspierani przez grupę pościgową Szkoły w Chełmie pod 

dowództwem ppor. Zająca. O miejscu postoju oddziału poinformował grupę pościgową jeden 

z żołnierzy, który uciekł z oddziału - Stanisław Mazurkiewicz (z pochodzenia Litwin).  

Doszło do strzelaniny, w której niektórzy żołnierze zostali ranni. Kulik wydał rozkaz 

rozproszenia się i przedzierania małymi grupkami. Podległa mu kompania została rozbita. 

Kilkunastu żołnierzy został zabitych, a reszta rozproszyła się. Jednak cały teren, na którym 

przebywał oddział został obstawiony, stąd znaczną ilość osób aresztowano, nawet wtedy 

kiedy zdążyły przebrać się w cywilne ubrania.18  

Złapani zostali potraktowani bardzo surowo. Wyrokiem sądu skazano Tadeusza 

Antoniewicza, Jana Tuczapskiego, Mieczysława Skoniecznego, Kazimierza Ussa, Ryszarda 

Krukowskiego, Michała Stankiewicza na karę śmierci. Inni złapani żołnierze otrzymali kary 

więzienia od 2 do 10 lat.19 

Sam Stanisław Kulik w czasie walki z jednostką pościgową został ciężko ranny w 

obojczyk (to już szósta rana jaką otrzymał w walce). Przez jeden dzień ukrywał się w 

leśniczówce u leśniczego Halamy, a następnego dnia ewakuował go oddział partyzancki por. 

Stanisława Sekuły "Sokoła"20. W konspiracyjnym szpitaliku przeszedł operację.21 Po 

wyleczeniu ran nawiązał kontakt z konspiracją - Inspektoratem DSZ Chełm. Jego 

przełożonym został Józef Śmiech "Ciąg" na następnie "Sokół". Współpracował z dowódcą 

                                                
18 Protokół rozprawy z 19 marca 1946, Akta w sprawie przeciwko por. Kulikowi Stanisławowi i innymi, IPN BU 
872/1706 t.3 k.86-94; Protokoły przesłuchań Informacji Wojskowej z marca 1945, IPN BU 872/1706 t.1 k.1- 
19 Protokół rozprawy z 19 marca 1946, Akta w sprawie przeciwko por. Kulikowi Stanisławowi i innymi, IPN BU 

872/1706 t.3 k.140-146 
20 Porucznik Stanisław Sekuła  „Sokół” żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. W obwodzie 

chełmskim dowódca oddziału  partyzanckiego. Komendant rejonu Rejowiec do czerwca 1945 roku. Ujawnił się 

jesienią 1946 roku. Ponownie w konspiracji od 1948 roku w powiecie chełmskim i hrubieszowskim. 

Aresztowany w 1950 roku i skazany na 15 lat więzienia. Zwolniony z więzienia w 1956 roku zmarł w  latach 80. 
21 Protokół przesłuchania Stanisława Kulika z 18 IV 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i 

innym, IPN Gd 146/12/1 k.246-248 
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oddziału NSZ sierżantem Stanisławem Brzuszkiem "Borutą".22 Współpracował także z 

oddziałem Stanisława Murawskiego "Dziadka".23 

Kpt. Kulik po wyleczeniu został mianowany komendantem placówki nr 2 w gminie 

Rakołupy pow. chełmski. Na tym stanowisku stworzył siatkę konspiracyjną i 30-to osobowy 

oddział partyzancki. Podlegało mu w konspiracji 13 plutonów i 540 ludzi. Uzbrojeni byli w 

broń maszynową a nawet przeciwpancerną.24 Posiadał maszynę do pisania, za pomocą której 

sporządzał biuletyny informacyjne i materiały propagandowe. Wykonywał także akcje 

porządkowe. M.in. podległy mu oddział wykonał wyrok na Władysławie Szczepańczaku z 

Rakołup, w czerwcu 1945 roku na 5 mieszkańcach wsi Horodysko gm. Rakołupy, 4 

Ukraińców i 1 Polaka, za donoszenie do NKWD. Nie należał jednak do surowych dowódców. 

M.in. otrzymał polecenie zlikwidowania rodziny Gregorowiczów i Malinowskich (rzekomo 

za przynależność do PPR), ale zamiast tego wykonał karę chłosty - 15 kijów. 5 maja 1945 

roku przeprowadził akcję na posterunek MO w Krasiczynie.25 

Od lipca 1945 roku oddział Stanisław Kulik został podporządkowany Henrykowi 

Lewczukowi „Młotowi”26. W sierpniu rozformowano oddział podporządkowując się 

otrzymanym rozkazom. Kulik, nie mogąc pozostać w terenie jako osoba powszechnie znana, 

przeniósł się do Gdyni pod nazwiskiem Jan Wirski. Do Gdyni wyjechał wraz ze swoją 

narzeczoną Janiną Prokop ps. "Szarotka".27 Zamieszkali w Gdyni przy Placu Górnośląskim 

6.28 W listopadzie 1945 roku na bazie swoich dotychczasowych podkomendnych, stworzył 

sieć konspiracyjną, którą zamierzał podporządkować WiN-owi.  

Tymczasem na terenie Inspektoratu Północ w obwodzie Biała Podlaska utworzono 

Rejon VIII, obejmujący samo miasto. Z czasem otrzymał on kryptonim KD-121. 

Komendantem Obwodu został mjr Stefan Wyrzykowski "Zenon". We wrześniu 1945 roku 

"Zenon" wysłał por. Stanisława Bogdanowicza "Toma"29 do Międzyrzecza w zielonogórskim, 

                                                
22 Karta E-14 Stanisława Kulika, sygn. IPN Warszawa 
23 Protokół przesłuchania Jana Stojańskiego z 5 VIII 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i 

innym, IPN Gd 146/12/1 k.149 
24 Karta E-14 Stanisława Kulika, sygn. IPN Warszawa 
25 Karta E-14 Stanisława Kulika, sygn. OBUiAD IPN Lublin 
26 Porucznik Henryk Lewczuk „Młot” urodził się w 1923 roku w Chełmie. W konspiracji od 1940 roku. Po 
wejściu sowietów  w strukturach organizacji antykomunistycznej NIE. Komendant rejonu od lipca 1945 do 

marca 1947 roku. Dowódca oddziału zbrojnego obwodu chełmskiego WiN. Po ujawnieniu na przymusowej  

emigracji we Francji. W 1992 roku powrócił do kraju – Poseł RP IV kadencji. Zmarł w 2009 roku. Pochowany 

na cmentarzu w Chełmie. 
27 Karta E-14 Stanisława Kulika, sygn. OBUiAD IPN Lublin 
28 Kennkarte Jana Wirskiego, IPN Lu 020/47 
29 Stanisław Bogdanowicz vel Toczyński vel Prażmowski ps. "Tom", "Tomasz". Przed wojną jego ojciec był 

lekarzem wojskowym 11 PAL w stopniu majora. W 1941 roku wstąpił do ZWZ i został łącznikiem w 

Inspektoracie. W 1944 roku wstąpił do oddziału "Millera" jako dowódca drużyny przeznaczonej do dywersji 
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aby tam stworzył placówkę, którą nazwano Polski Związek Wojskowy (znana także pod 

kryptonimem obwód „Maria”). Od listopada 1945 roku Okręg Lubelski WiN zaczął 

przygotowywać placówki dla „osób” spalonych. Takie komórki powstały w Wielkopolsce, na 

Pomorzu, na Śląsku i Warszawie. W grudniu 1945 roku "Tom" utworzył placówkę w 

Trójmieście. 10 stycznia podporządkował sobie grupę konspiracyjną Henryka Ernesta 

"Bogdana" oraz siatkę Stanisława Kulika, liczącą już blisko 50 osób. Całość placówki 

otrzymała kryptonim KD-111 i oficjalnie podlegała "Zenonowi", ale faktycznie dowodzona 

była przez Stanisława Kulika.30   

Bogdanowicz za pośrednictwem swojego zastępcy Stanisława Kołodzieja ps. "Sten"31 

podporządkował sobie byłych żołnierzy "Gryfa Pomorskiego", zamieszkałych w Gdyni. Była 

to wspomniana grupa pod dowództwem Henryka Ernsta ps. "Bogdan"32. Spotkanie 

inicjatywne doszło w mieszkaniu Augustyna Cichosza ps. "Ryś" przy ul. Płockiej 94 w Gdyni 

- Małym Kacku.33 Grupa "Bogdana" istniała już w listopadzie 1945 roku. W jej skład 

wchodzili wtedy m.in. Augustyn Cichosz "Ryś", Józef Ropel "Wacek", NN "Albatros", 

Antoni Stachowiak "Jasiek".34 

Na spotkaniu tym "Sten" wyjaśnił, iż AK działa dalej i wszyscy obecni są dalej jej 

członkami. Ich celem jest przede wszystkim trwanie w gotowości, aby wspomóc ewentualną 

                                                                                                                                                   
kolejowej. 17 IV 1944 aresztowany przez gestapo po kilku tygodniach uciekł i wrócił do oddziału. Patrz: 

Charakterystyka organizacji KD-111, sygn. IPN BU 0175/11 k.8 
30 Protokół przesłuchania Stanisława Bogdanowicza z 16 IX 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława 

Kulika i innym, IPN Gd 146/12/1 k.156-158; Charakterystyka "Działalność nielegalnej organizacji p.n. "Polski 

Związek Wojskowy" - "KD 111" i jej likwidacja przez organa BP i MO, sygn. IPN BU 0189/80 t.1 k.30, 45 
31 Stanisław Kołodziej ps. "Sten" pracował do 1943 roku w piekarni w Gdyni-Orłowie wspólnie z Ernstem. 

Ponieważ zaczął być poszukiwany przez Niemców, uciekł najpierw do Borów Tucholskich do partyzantki a 

następnie do Warszawy a następnie do Białej Podlaskiej. Patrz: Protokół przesłuchania Henryka Ernsta z 29 III 

1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i innym, IPN Gd 146/12/1 k.272-273 
32 Henryk Ernst, syn Antoniego i Anny z domu Czoska, urodził się 27 sierpnia 1924 roku we wsi Szatarpy pow. 

kościerski. Przed wojną mieszkał razem z rodzicami w Orłowie, gdzie zaczął naukę w liceum Jezuitów. Po roku 

przerwał ją, aby zatrudnić się w firmie "Robur". Pragnął zaciągnąć się do marynarki wojennej. Aby zwiększyć 

swoje szanse zaciągnął się na trzymiesięczny kurs marynarki handlowej. W czasie wojny pracował w piekarni a 

następnie w mleczarni. Wstąpił do Tajnego Hufca Harcerskiego. W 1942 roku poszukiwany przez Niemców za 

pracę konspiracyjną musiał uciekać. Udał się do oddziału partyzanckiego AK w Borach Tucholskich "Wrycza" a 

następnie po przeszkoleniu oddelegowany do dowodzonego przez Franciszka Chilońskiego "Kil", "Franek", 

działającego w rejonie Krokowej koło Wejherowa i Pucka. Współpracował z nim pod pseudonimem "Anglik". 

Za swoją postawę został odznaczony Krzyżem Zasługi i Krzyżem Walecznych. W marcu 1945 zgłosił się 

ochotniczo do Wojska Polskiego (3 batalion I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte), służąc do 

września 1945 roku. Był w tym czasie dwukrotnie ranny (raz walcząc o Oksywie). Po demobilizacji wrócił do 
domu w Gdyni, gdzie odtworzył kontakty z kolegami z konspiracji. Patrz: Protokół przesłuchania Henryka 

Ernsta z 29 III 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i innym, IPN Gd 146/12/1 k.272-273; 

Protokół rozprawy z 29 X 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i innym, IPN Gd 146/12/2 

k.146; Prośba o ułaskawienia Henryka Ernesta z 4 XI 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i 

innym, IPN Gd 146/12/2 k.203-205 
33 Charakterystyka "Działalność nielegalnej organizacji p.n. "Polski Związek Wojskowy" - "KD 111" i jej 

likwidacja przez organa BP i MO, sygn. IPN BU 0189/80 t.1 k.30 
34 Protokół przesłuchania Antoniego Stachowiaka z 27 IV 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława 

Kulika i innym, IPN Gd 146/12/1 k.389- 
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interwencję z zachodu. Wyjaśnił też, że jedyną organizacją legalną jest AK, jedynie NSZ 

pozostaje z boku, ale nie należy ani ich zwalczać ani się z nimi łączyć. Wyraźnie także 

zaznaczył, iż należy zwalczać pospolity bandytyzm, w szczególności ten , który podszywa się 

pod AK. Zaznaczył także, iż obowiązuje ścisła dyscyplina i absolutnie zabronione jest 

działanie na własną rękę. Należy także ściśle wykonywać otrzymane rozkazy.35  

Kilka dni później Bogdanowicz połączył grupę „Bogdana” z siatką konspiracyjną 

Stanisława Kulika. Stworzona w ten sposób komórka konspiracyjna otrzymała wtedy 

oficjalny kryptonim Komórka Dywersyjna czyli KD-111. Miała ona przygotować teren do 

przyjmowania osób „spalonych” na terenie Okręgu Lubelskiego WiN a także opracować trasę 

ewentualnych przerzutów do Szwecji.36 

Stojący na czele nowopowstałej komórki Kulik, stworzył sieć terytorialną. W jej skład 

wchodził obwód Gdynia a w nim znajdowały się placówki: Gdynia-Orłowo, Wejherowo, 

Koszalin, Słupsk.  

Dowódcą obwodu Gdynia został Stanisław Murawski ps. "Dziadek". Murawski 

wywodził się z 27 Wołyńskiej Dywizji AK, posługiwał się też stopniem majora. Na terenie 

Lubelszczyzny Murawski był nawet krótko przełożonym Kulika. Do Gdyni wyjechał we 

wrześniu 1945 roku. 

Dowódcą placówki Gdynia-Orłowo był Henryk Ernest ps. "Bogdan", "Mirosław 

Walkowski", zaś jego zastępcą został Stanisław Kołodziej "Sten". Dowódcą placówki w 

Sopocie został Roman Bobela "Weneda".37 Współpracował z nim Zenon Jagła, 

funkcjonariusz MO.38 Część członków organizacji „Bogdana” pochodziła z Kaszub a reszta z 

Gdyni, skąd została w 1939 roku wysiedlona (m.in. Zenon Jagła, Julian Miklas).39  

W styczniu 1946 roku Kulik zaprzysiągł na dowódcę placówki w Słupsku Klemensa 

Stefańskiego ps. "Bakcyl". Słupska konspiracja otrzymała kryptonim "placówka nr 7". W 

skład podległych mu w Słupsku kadr wchodzili: Władysław Sobczyk "Mikrus", Czesław 

                                                
35 Protokół przesłuchania Henryka Ernsta z 29 III 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i 

innym, IPN Gd 146/12/1 k.272-277 
36 Charakterystyka "Działalność nielegalnej organizacji p.n. "Polski Związek Wojskowy" - "KD 111" i jej 

likwidacja przez organa BP i MO, sygn. IPN BU 0189/80 t.1 k.30-31 
37 Protokół przesłuchania Henryka Ernsta z 29 III 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i 

innym, IPN Gd 146/12/1 k.290 
38 Karta Stanisława Kulika, Repetytorium SR 1946-1955, WSR Gdański i Koszalin, sygn. IPN Gd 425/11 
39 Protokół przesłuchania Juliana Miklasa z 28 III 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i 

innym, IPN Gd 146/12/1 k.366 
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Domaradzki „Michał”, Waldemar Stefański ps. "Cień", "Błyskawica", Włodzimierz Skibiński 

ps. "Zefir", Henryk Sobczyk ps. "Hirst".40  

Łączniczkami były Klara Leszczyńska "Wioletta", Stefania Piątek ps. "Grażyna", 

Kazimiera Piłat vel Szymańska ps. "Stokrotka",  Janina Prokop vel Zofia Wirska ps. 

"Szarotka", Wiesława Radomańczyk ps. "Krystyna", Maria Wulf vel Rylska vel Danisiewicz 

ps. "Danuta.41 

W organizacji obowiązywała przysięga następującej treści: 

"W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony 

Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż znak męki i zbawienia. 

Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na 

straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli będę walczył do ostatniego tchu w piersiach, tak 

mi dopomóż Bóg i Najświętsza Maria Panno Królowa Korony Polskiej. 

Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy Armii Krajowej walczącej z bolszewizmem w 

konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny, Twoim obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku, 

zwycięstwo będzie Twoją nagrodą, zdrada karana będzie śmiercią."42 

Była to tylko nieco zmodyfikowana przysięga Armii Krajowej. Pominięto jedynie 

akapit poświęcony posłuszeństwu Prezydentowi Rzeczpospolitej i Naczelnemu Wodzowi. W 

drugiej części zaś "szeregi żołnierzy Armii Krajowej walczącej z wrogiem" na "szeregi 

żołnierzy Armii Krajowej walczącej z bolszewizmem". 

Lokale znajdowały się w Gdańsku przy ul. Partyzantów 66 m.5 (w mieszkaniu 

Stanisława Bogdanowicza "Toma"), w Gdyni w sklepie Katarzyny Selonki, przy ul. 

Podlaskiej 3 m.2 (mieszkanie matki Zenona Jagły), w Gdyni w mieszkaniu Heleny Cichosz, u 

Augustyna Cichosza w Gdyni-Małym Kacku przy ul. Płockiej 92 (barak blisko lasu), przy 

Płockiej 94 znajdował się zaś poniemiecki schron-bunkier, gdzie przetrzymywano broń i 

amunicję. Stanisław Kulik mieszkał zaś w Gdyni Orłowie przy Placu Górnośląskim 12 

(6/3).43  

Uzbrojenie organizacji było zróżnicowane. W bunkrze przetrzymywano przede 

wszystkim broń długą. Było to 6 sztuk MP-44, 1 PPSz, 3 francuskie KB, 4 Mausery. 

                                                
40 Protokół przesłuchania Stanisława Kulika z 20 IX 1946, Akta WSR w Gdańsku w sprawie Klemensa 

Stefańskiego, sygn. IPN Gd 222/3 k.119-121 
41 Charakterystyka "Działalność nielegalnej organizacji p.n. "Polski Związek Wojskowy" - "KD 111" i jej 

likwidacja przez organa BP i MO, sygn. IPN BU 0189/80 t.1 k. 77 
42 Charakterystyka "Działalność nielegalnej organizacji p.n. "Polski Związek Wojskowy" - "KD 111" i jej 

likwidacja przez organa BP i MO, sygn. IPN BU 0189/80 t.1 k.169/1 
43 Charakterystyka "Działalność nielegalnej organizacji p.n. "Polski Związek Wojskowy" - "KD 111" i jej 

likwidacja przez organa BP i MO, sygn. IPN BU 0189/80 t.1 k.73 
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Znajdowała się tam także broń krótka: 3 pistolety P-38, 1 pistolet systemu TT, 1 rewolwer 

Nagant, 1 pistolet Mauser wz. 1914. Przechowywano tam także 4 miny i dużą ilość amunicji. 

Dysponowano także maszyną do pisania.44 

Siatka konspiracyjna miała przede wszystkim przygotować drogi przerzutu na Zachód. 

Miano także przygotować sieć lokali konspiracyjnych, w których mogłyby się ukrywać osoby 

przyjeżdżające z głębi kraju. To wymagało funduszy, które trzeba było zdobyć w urzędach i 

placówkach handlowych władz komunistycznych. Przeprowadzano także akcje, które miały 

charakter propagandowy. Miały podtrzymywać społeczeństwo na duchu, a władze 

komunistyczne zastraszać.  

Taką akcję siatka przeprowadzono 22 stycznia 1946 roku. Dokonała tego grupa 

żołnierzy, na czele ze Stanisławem Kulikiem, ubrana w mundury wojskowe, nie ukrywając, iż 

są żołnierzami Wojska Polskiego - Armii Krajowej.45 Opanowali oni lokal Komitetu 

Dzielnicowego PPR w Gdyni-Orłowie przy Placu Górnośląskim 11. Przedstawiono się tam 

jako oddział Armii Krajowej i zarekwirowano kilkadziesiąt paczek odzieżowych z UNRRA, 

które przewieziono samochodem ciężarowym do ”magazynu” przy ul. Płockiej 94.46  

Wykonywano także akcje ekspropriacyjne, w wyniku których zarekwirowano około 1 

mln 700 tys złotych. M.in. 11 lutego 1946 roku wykonano akcję na sklep nr 3 Polskiego 

Monopolu Spirytusowego w Gdyni-Orłowie przy ul. Inżynierskiej 49. Akcję wykonywali: 

Stanisław Kulik ps. "Leszek", Stanisław Kołodziej ps. "Sten", Augustyn Cichosz ps. "Ryś", 

Józef Ropel ps. "Wacuś", Eugeniusz Bełdowicz ps. "Słowik", Roman Bobela ps. "Weneda", 

Henryk Ernest ps. "Bogdan" i NN ps. "Natar". Tutaj także użyto części umundurowania 

wojskowego - bryczesy, buty wojskowe, rogatywki z orzełkami. Zarekwirowano pieniądze, 

przeliczając je i zostawiając pokwitowanie, jako oddział Armii Krajowej47  

Sprawnie i szybko przeprowadzona akcja zakończyła się jednak częściowym 

niepowodzeniem. Na miejscu akcji dość szybko znalazła się bowiem ekipa z pobliskiego 

komisariatu MO. Ponieważ padał śnieg, a na ulicach był niewielki ruch, widać było ślady 

zostawione przez grupę konspiratorów. Ślady stóp zaprowadziły milicjantów do lokalu przy 

ul. Płockiej 92, w którym skryli się po akcji jej uczestnicy. W skład ekipy pościgowej 

wchodziło czterech milicjantów: Julian Goliński, Julian Gwoździk, Marian Warzycki, 

                                                
44 Charakterystyka organizacji KD-111, sygn. IPN BU 0175/11 k.9 
45 Protokół przesłuchania świadka Czesława Jażdżewskiego z 23 I 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie 

Stanisława Kulika i innym, IPN Gd 146/12/1 k. 174-175 
46 Pismo kierownika Agentury Śledczej IV Komisariatu MO Gdynia-Orłowo z 23 I 1946, Akta WSR Gdańsk w 

sprawie Stanisława Kulika i innym, IPN Gd 146/12/1 k.78 
47 Protokół ustnego zawiadomienia Zygmunta Bereźnickiego z 11 II 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie 

Stanisława Kulika i innym, IPN Gd 146/12/1 k.184 
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Szczepan Komorowski. Przekonani byli, że gonią zwykłą szajkę rabunkową. Natrafili zaś na 

wyszkolonych konspiratorów i partyzantów. 

Próba wejścia do budynku zakończyła się wymianą strzałów, w wyniku której został 

zastrzelony milicjant Julian Goliński zaś milicjant kpr. Julian Gwoździk został ranny. Ten 

ostatni najprawdopodobniej nieumiejętnie posługiwał się pistoletem i sam się postrzelił. 

Konspiratorzy, korzystając z popłochu jaką wywołała u milicjantów strzelanina, poprzez tylne 

wyjście, przecinając ulice Sieradzką i Wieluńską uciekli do lasu Witomińskiego. Uratowano 

także znaczną część zdobytej gotówki. Jednak w wyniku rewizji, jaką wkrótce 

przeprowadziło MO, wpadł bunkier z bronią i zarekwirowanymi paczkami przy Płockiej 54.48 

2 marca 1946 dokonano kolejnej akcji na sklep Spółdzielni "Zgoda" w Orłowie przy 

ul. Wielkopolskiej 40 rekwirując niemal 40 tys. złotych. Udział w niej wzięli Waldemar 

Stefański "Cień", Henryk Ernst "Bogdan", Jan Drelich "19", Eugeniusz Stasiukiewicz "Lew". 

Tym razem zadbano o staranne zatarcie śladów w czasie odwrotu.49 

W marcu 1946 przeprowadzono akcję ekspropriacyjną na Monopol Spirytusowy w 

Słupsku. Całością dowodził Klemens Stefański "Bakcyl" a udział brali Jan Drelich "19", 

Waldemar Stefański "Cień", NN "Kościej", Władysław Kuntzman ps. "Rudolf" i 

Włodzimierz Skibiński "Zefir". Zarekwirowano wtedy 80 000 zł.50 

W czasie prowadzenia akcji widać było doświadczenie i pewien schemat ich 

prowadzenia. W akcjach dokumentowano swoją przynależność do konspiracji 

niepodległościowej umundurowaniem, albo przynajmniej jego elementami. Dokładnie 

przeliczano pieniądze i wystawiano kwity rekwizycyjne. Znajdowały się na nich dokładne 

informacje o sumie zarekwirowanych pieniędzy (nawet w groszach), miejscu rekwizycji i 

podpis. Podpisane były jako "Kierownictwo Walki Konspiracyjnej A.K. Mjr "Tygrys".51  

Akcje prowadzone były w sposób spokojny, nie krzyczano, nie zastraszano bronią, 

choć była ona czasami widoczna. Do personelu sklepów zwracano się spokojnym tonem, 

mówiąc, iż przeprowadza się akcję na rzecz AK. Informowano, iż nie grozi im żadne 

niebezpieczeństwo, jeśli będą się zachowywać zgodnie z zaleceniami. Czasami wskazywano, 

                                                
48 Charakterystyka organizacji KD-111, sygn. IPN BU 0175/11 k.10; Pismo kierownika Agentury Śledczej IV 
Komisariatu MO Gdynia-Orłowo z 20 II 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i innym, IPN 

Gd 146/12/1 k.81; Zeznania milicjantów z 12 II 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i innym, 

IPN Gd 146/12/1 k. 187-196 
49 Pismo kierownika Komisariatu MO Gdynia-Orłowo z 2 III 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława 

Kulika i innym, IPN Gd 146/12/1 k.83 
50 Protokół przesłuchania Jana Drelicha z 28 III 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i innym, 

IPN Gd 146/12/1 k.352 
51 Charakterystyka "Działalność nielegalnej organizacji p.n. "Polski Związek Wojskowy" - "KD 111" i jej 

likwidacja przez organa BP i MO, sygn. IPN BU 0189/80 t.1 k.171/1 
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iż rekwirowane środki mają być przeznaczone na rzecz rannych żołnierzy AK. Zwracał 

uwagę spokój całej akcji. Na koniec żegnano się słowami typu "Zostańcie z Bogiem".52  

Broń na akcję wydawano tuż przed akcją, zaś po skończonej akcji zabierała ją 

łączniczka. Tak było m.in. w Słupsku, gdzie przywiozła ją z Gdyni a po skończonej akcji 

zabrała Stefania Piątkówna ps. "Grażyna".53 

Przeprowadzano także akcje ekspropriacyjne w inny sposób, przy okazji wykonując 

akcję porządkową. Wysyłano listy do osób związanych z niemieckim systemem 

okupacyjnym. M.in. Augustyn Cichosz ps. "Ryś" wysłał do kpt. Berezickiego, działającego w 

PPR w Orłowie, list oskarżający adresata do przynależność do III grupy volkslisty oraz 

nakazujący zapłacić mu określoną sumę pieniędzy, celem rekompensaty za popełnione wobec 

polskiego społeczeństwa zbrodnie. W przypadku odmowy miał być wykonany na Berezickim 

wyrok śmierci.54 Jednak tego typu działalność była jednostkowa.  

W sytuacjach, kiedy organizacja była zagrożona, wykonywano na osobach będących 

tym zagrożeniem wyroki śmierci. Poprzedzone one były próbami rozmów ostrzegających. 

Dopiero kiedy dana osoba twardo kontynuowała dekonspirację sieci podziemnej, decydowano 

się na gest ostateczny. 

W efekcie jedynym wykonanym wyrokiem śmierci był wyrok na Wincentym Grunie. 

Był on sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej PPR w Gdyni-Obłużu. Próbowano go 

wcześniej zwerbować do konspiracji. Nie tylko odmówił, ale zaczął także odgrażać się, że 

zamelduje wszystko na posterunku Milicji Obywatelskiej, jeśli sami konspiratorzy się nie 

ujawnią dobrowolnie. Kiedy sytuacja stała się mocno napięta a termin ultimatum zbliżał się, 

postanowiono wykonać wyrok śmierci. Wyrok wykonał 4 marca 1946 roku patrol w składzie 

Henryk Ernest "Bogdan", Zenon Jagła "Rom", Jan Drelich "Dziewiętnastka" i Roman Bobela 

"Weneda". Gruna zginął w swoim mieszkaniu w Gdyni-Obłużu przy ul. Błękitnej 51 m.2.55  

Kolejna akcja miała dotyczyć kierowniczki Wydziału Kadr Prezydium Miejskiej Rady 

Narodowej w Gdyni Anny Czapnik. Kierowniczka Wydziału Kadr była zagrożeniem dla 

członka organizacji, działającego na terenie PMRM w Gdyni – Franciszka Ziegerta. Groziła 

ona denuncjacją do UBP. Wyroku tego jednak ostatecznie nie wykonano przed ostatecznym 

                                                
52 Protokół przesłuchania Władysławy Mikoszewskiej z 17 IV 1946 i innych, Akta WSR Gdańsk w sprawie 

Stanisława Kulika i innym, IPN Gd 146/12/1 k. 221 i następne 
53 Protokół przesłuchania Jana Drelicha z 28 III 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i innym, 

IPN Gd 146/12/1 k.356-357; Protokół przesłuchania Stefani Piątkówny z 4 V 1946, Akta WSR Gdańsk w 

sprawie Stanisława Kulika i innym, IPN Gd 146/12/1 k.407 
54 List mjr "Tygrysa" KWKAK KD 121 do kpt. Bereźnickiego, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika 

i innym, IPN Gd 146/12/1 k. 491-493 
55 Charakterystyka organizacji KD-111, sygn. IPN BU 0175/11 k.9 
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rozbiciem organizacji. Planowano także zlikwidować pracownika UBP z PUBP w Słupsku. 

Miał się on przyczynić do rozbicia placówki nr 7 w Słupsku. Także ta akcja nie została 

wykonana.56 

Planowano także wykonać akcje o charakterze propagandowym. Przygotowywano 

plany wysadzenia w powietrze pomnika ku czci żołnierzy Armii Czerwonej w Słupsku. 

Miano zrobić to w okolicach 1 maja 1946 roku ale przeprowadzone wcześniej aresztowania 

członków organizacji uniemożliwiły to. 57 

Zadbano także o odpowiednie zabezpieczenie organizacji przed rozszyfrowaniem. Dla 

osób potrzebujących nowych tożsamości, członkom komórki ale także przybywającym 

żołnierzom z głębi kraju, zapewniano odpowiednie komplety dokumentów, które mogłyby 

pomagać w legalizacji. Dostarczał je Franciszek Ziegert, który pracował w Urzędzie Miasta w 

Gdyni. Przynosił on stamtąd na potrzeby organizacji czyste blankiety, opatrzone 

odpowiednimi pieczęciami. Były wśród nich zaświadczenia o zameldowaniu czy o dokonaniu 

rejestracji wojskowej. Każdego rodzaju dokumentów dostarczył co najmniej 30 kompletów.58 

Prowadzono także działania kontrwywiadowcze. W marcu 1946 roku planowano 

zinfiltrować słupską organizację partyjną PPS. Miał to uczynić Klemens Stefański „Bakcyl”. 

Aby jednak nie uznano go w przyszłości za koniunkturalistę, otrzymał pisemny rozkaz do tej 

operacji od Stanisława Kulika. Miał on świadczyć o wykonywaniu rozkazu organizacyjnego 

odnośnie wstąpienia do PPS.59  Z kolei 24 marca 1946 roku Władysław Sobczyk „Mikrus” 

wraz z Czesławem Domaradzkim "Michałem" próbowali zwerbować w mieszkaniu 

Domaradzkiego przy ul. Mickiewicza 10 w Słupsku funkcjonariusza PUBP Słupsk Zbigniewa 

Góreckiego60, aby ten przekazał im listę pracowników słupskiego UBP i przekazywał 

informacje o działalności służby.61 

Tak intensywna działalność nie mogła pozostać niezauważona przez komunistyczny 

aparat represji. Siatka była rozpracowywana co najmniej od stycznia 1946 roku. W lutym 

koordynację nad rozpracowaniem przejął Wydział III WUBP Gdańsk.62 Jednak dopiero w 

marcu 1946 roku udało się UBP znaleźć pierwsze ślady.  

                                                
56 Charakterystyka organizacji KD-111, sygn. IPN BU 0175/11 k.11 
57 Charakterystyka "Działalność nielegalnej organizacji p.n. "Polski Związek Wojskowy" - "KD 111" i jej 

likwidacja przez organa BP i MO, sygn. IPN BU 0189/80 t.1 k.36 
58 Protokół przesłuchania Stanisława Kulika z 11 maja 1946, IPN Lu 020/47 k.51 
59 Charakterystyka "Działalność nielegalnej organizacji p.n. "Polski Związek Wojskowy" - "KD 111" i jej 

likwidacja przez organa BP i MO, sygn. IPN BU 0189/80 t.1 k.169/2 
60 Zbigniew Górecki s. Antoniego ur. 06.08.1925 
61 Protokół przesłuchania Władysława Sobczyka z 1 IV 1946, Akta WSR w Gdańsku w sprawie Klemensa 

Stefańskiego, sygn. IPN Gd 222/3 k.156-159 
62 Charakterystyka organizacji KD-111, sygn. IPN BU 0175/11 k.12 
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20 marca 1946 roku została aresztowana przez MUBP w Gdyni Halina Rybakowska 

„Danuta”, łączniczka por. Bogdanowicza "Toma". Według zachowanej dokumentacji 

dokonano tego przypadkowo, na podstawie jednego anonimowego donosu o posiadanie przez 

nią broni. Znalezione przy niej przedmioty w zasadzie nie wydały się funkcjonariuszom 

podejrzane. Miała więc być wypuszczona 22 marca na wolność. Jednak przebywający w tym 

dniu na kontroli w MUBP Gdynia Naczelnik Wydziału III WUBP Gdańsk por. Jan Wołkow 

przeprowadził dokładniejszą analizę znalezionej u Rybakowskiej korespondencji, w wyniku 

której nabrał podejrzeń iż zna ona żołnierzy podziemia na terenie Trójmiasta. Nakazał więc 

przekazanie jej do Wydziału III WUBP celem kontynuowania przesłuchań. 

Śledztwo przejął kierownik sekcji Wydziału III chor. Jan Babczenko. W wyniku 

intensywnych przesłuchań (można tylko domyślać stosowanych podczas niego tortur) 

Rybakowska podała dane kilku znanych jej konspiratorów i partyzantów. Najważniejsze 

jednak było uzyskanie adresu Stanisława Bogdanowicza "Toma", na ul. Partyzantów 66 m.5 

w Gdańsku Wrzeszczu. Dane te uzyskano jednak po przeprowadzeniu wobec Rybakowskiej 

kombinacji operacyjnej. 

W celi umieszczono kobietę, która była oficerem WUBP. Wyposażono ją w 

odpowiednią legendę, która tłumaczyła przyczyny jej rzekomego aresztowania i fakt, iż miała 

zostać zwolniona. Poprzez nią Rybakowska poprosiła o przekazanie grypsu dla "Toma" z 

informacją o jej aresztowaniu i kierunku przesłuchań. Zaaranżowano "przypadkowe" 

przechwycenie grypsu i przeprowadzono kolejne przesłuchania. Uzyskano w ich wyniku 

dokładny adres "Toma" i umowny sposób pukania do drzwi. 

Na bazie zdobytych informacji przygotowano dokładnie akcję aresztowania "Toma". 

Uzyskano od administracji mieszkaniowej dokładny plan mieszkania oraz budynku. W 

godzinach wieczornych, w poniedziałek 25 marca 1946 roku, 6 funkcjonariuszy WUBP 

obstawiło budynek, zaś 6 kolejnych z por. Wołkowem na czele weszło do klatki schodowej. 

Do ustalonego wcześniej mieszkania zapukano w umowny sposób do drzwi. Nie wywołało to 

zaniepokojenia lokatorów, którzy otworzyli drzwi. 

W mieszkaniu akurat znajdowała się większa ilość konspiratorów. Obchodzili oni 

imieniny Marii Wulf vel Danisiewicz ps. "Danuta". Zatrzymano obecnych na miejscu 

Stanisława Bogdanowicza "Toma", Wacława Grzechnika ps. "Grzmot", Kazimierza Sobiecha 

ps. "Lot", Stefana Chrzanowskiego ps. "Matros", Mariana Grzechnika ps. "Szpak", Zdzisława 

Mioduszewskiego ps. "Pszczółka", Marię Danisiewicz-Wulf ps. "Danuta", Antoniego 

Maksymiuka ps. "Piorun" i Helenę Tokarską ps. "Roma".  Zatrzymano także brata Stefana 
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Wyrzykowskiego "Zenona", Zbigniewa o pseudonimie "Granat" wraz z narzeczoną Marią 

Borowicz.63 

W czasie transportu zatrzymanych do WUBP, przy wysiadaniu z samochodu przed 

budynkiem WUBP, Zbigniew Wyrzykowski "Granat" wyrwał się strażnikom i uciekł, mimo 

prowadzonego pościgu. Nawiązał ponownie kontakt z siatką konspiracyjną, otrzymał wtedy 

nowy zestaw dokumentów. Został ponownie zatrzymany przez WUBP Gdańsk w końcu 1946 

roku, w czasie prowadzenia działań do innej sprawy.64 

W mieszkaniu "Toma" pozostawiono jego matkę i założono tam zasadzkę. Już dzień 

później, 26 marca 1946 roku wpadli w nią Zbigniew Bujakowski ps."Kruk" i Stanisław 

"Kołodziej" ps."Sten".65 

Rozpoczęto natychmiast intensywne śledztwo z zatrzymanymi, w wyniku którego 

ustalono dane jednego z bliższych współpracowników Stanisława Kulika "Leszka". 

Prawdopodobnie chodziło o Waldemara Stefańskiego ps. „Cień”. Nie wynika to 

jednoznacznie z dokumentów, ale taka jest logika dalszej akcji. Postanowiono go w sposób 

tajny aresztować i nakłonić do współpracy. Zrobił to osobiście por. Jan Wołkow.  

Na podstawie zeznań Stefańskiego oraz zeznań innych zatrzymanych ustalono listę 

konspiratorów zarówno w Gdyni jak i Słupsku. Por. Wołkow opracował plan jednoczesnej 

akcji mającej na celu aresztowanie konspiratorów w obu miejscowościach. Plan został 

zatwierdzony przez szefa WUBP Gdańsk ppłk Józefa Mrozka. Wydzielono dwie grupy po 10 

funkcjonariuszy. W Słupsku miała operować grupa pod dowództwem por. Jana Wołkowa, w 

Gdyni ppor. Erazma Żmijewskiego.66  

Cała operacja ruszyła we wtorek 26 marca nad ranem. W Słupsku zatrzymano 

Klemensa Stefańskiego "Bakcyla", który pod naciskiem śledczych uzupełnił posiadane przez 

nich dane, podając de facto pełny skład osobowy podległej sobie placówki. To kolejny 

element mogący potwierdzić hipotezę o współpracy „Cienia” z UBP. Mógł namówić swojego 

brata do współpracy. Na podstawie uzyskanych zeznań w ciągu 24 godzin aresztowano 

Władysława Sobczyka "Mikrusa", Henryka Sobczyka "Hirsta", Czesława Domaradzkiego 

"Michała", Jana Topolskiego "Franka", Władysława Kutzmana "Rudolfa", Wacława 

                                                
63 Charakterystyka "Działalność nielegalnej organizacji p.n. "Polski Związek Wojskowy" - "KD 111" i jej 

likwidacja przez organa BP i MO, sygn. IPN BU 0189/80 t.1 k. 145-149 
64 Charakterystyka "Działalność nielegalnej organizacji p.n. "Polski Związek Wojskowy" - "KD 111" i jej 

likwidacja przez organa BP i MO, sygn. IPN BU 0189/80 t.1 k.149 
65 Charakterystyka organizacji KD-111, sygn. IPN BU 0175/11 k. 13; Charakterystyka "Działalność nielegalnej 

organizacji p.n. "Polski Związek Wojskowy" - "KD 111" i jej likwidacja przez organa BP i MO, sygn. IPN BU 

0189/80 t.1 k.149 
66 Charakterystyka "Działalność nielegalnej organizacji p.n. "Polski Związek Wojskowy" - "KD 111" i jej 

likwidacja przez organa BP i MO, sygn. IPN BU 0189/80 t.1 k.149-150 
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Sucharskiego "Dziesiątkę", Tadeusza Godlewskiego "Byka", Józefa Gerlinga "Hiszpana", 

Klarę Leszczyńską-Wolską "Wiolettę", Alicję Domaradzką "Ewę", Kazimierę Piłat-

Szymańską "Stokrotkę" oraz NN "Adam" i NN "Tad". Ponieważ obaj ostatni byli oficerami 

Wojska Polskiego, przekazano ich Informacji Wojskowej. Nie udało się natomiast aresztować 

NN "Bystrzycę" i NN "Kaczora", którzy zdołali się zakonspirować.67  

Mogło wtedy dojść do próby realizacji kolejnej gry operacyjnej. 27-go marca bowiem, 

według zeznań Władysława Sobczyka, jeden z aresztowanych - Józef Gerling "Hiszpan" miał 

zostać zwolniony z PUBP Słupsk. Wyjechał on do Gdyni ostrzec Kulika o aresztowaniach i 

poinformować o współpracy Klemensa Stefańskiego "Bakcyla". W efekcie Kulik wydał 

polecenie, aby zlikwidować szefa wydziału WUBP, który kierował osobiście aresztowaniami 

w Słupsku. Dokonać tego mieli dwaj, nieznani z danych, konspiratorzy wysłani z Gdyni.68 

Taka gra na celu mogła mieć znalezienie miejsce aktualnego przebywania Kulika. Na 

początku marca 1946 roku Kulik wraz z Janiną Prokop przeprowadzili się bowiem z Orłowa 

na Grabówek.69 Mogłaby to być także chęć odwrócenia uwagi od faktycznego tajnego 

współpracownika – Waldemara Stefańskiego „Cienia”.70 

Znacznie ciekawszą operację przeprowadzono w Gdyni. Wykorzystano tu bowiem 

pozyskanego świeżo tajnego współpracownika. Waldemar Stefański "Cień” przekazał 

bowiem informację, iż w mieszkaniu Zenona Jagły ps. "Rom" przy ul. Podlaskiej 3 w Gdyni 

26 marca odbędzie się koncentracja grupy bojowej, mająca na celu wykonanie akcji 

ekspropriacyjnej w Biurze Odbudowy Portu w Gdyni. Jednocześnie miało dojść przed akcją 

do spotkania ze „specjalnym wysłannikiem” z Warszawy, niejakim kpt. "Cichym".   

Kiedy do mieszkania przy ul. Podlaskiej weszli Henryk Ernest ps. "Bogdan", Jan 

Drelich ps. "Dziewiętnastka", Bogusław Baranowski ps. "Boguś", Henryk Piątek ps. "Heniek" 

oraz Marian Piątek ps. "Lech", wszedł tam także tajny współpracownik71, prowadząc dwóch 

funkcjonariuszy UBP jako rzekomych członków organizacji. Ośmiu funkcjonariuszy 

obstawiło dom, zabezpieczając całość z zewnątrz. Początkiem akcji miało być nadejście 

Stanisława Kulika "Leszka". Wtedy miano wpuścić zewnętrzną obstawę i wszystkich 

                                                
67 Charakterystyka "Działalność nielegalnej organizacji p.n. "Polski Związek Wojskowy" - "KD 111" i jej 
likwidacja przez organa BP i MO, sygn. IPN BU 0189/80 t.1 k.150-151 
68 Protokół przesłuchania Władysława Sobczyka z 1 IV 1946, Akta WSR w Gdańsku w sprawie Klemensa 

Stefańskiego, sygn. IPN Gd 222/3 k.156-158 
69 Protokół przesłuchania Janiny Prokop z 22 listopada 1946, IPN Lu 020/47 k.40-41 
70 Protokół przesłuchania Władysława Sobczyka z 5 XII 1946, Akta WSR w Gdańsku w sprawie Klemensa 

Stefańskiego, sygn. IPN Gd 222/3 k.165 
71 W przesłuchaniu Jana Drelicha określany był jako "Waldek". Mogłoby to sugerować, iż był to Waldemar 

Stefański "Cień", "Błyskawica". Patrz: Protokół przesłuchania Jana Drelicha z 28 III 1946, Akta WSR Gdańsk w 

sprawie Stanisława Kulika i innym, IPN Gd 146/12/1 k.341 
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aresztować. Wobec opóźniania się nadejścia "Leszka" obecni postanowili się rozejść. Aby do 

tego nie dopuścić obecni wewnątrz funkcjonariusze UBP wyciągnęli broń i nakazali podnieść 

ręce. Po krótkiej konsternacji "Bogdan" wezwał do poddania swoich podkomendnych. 

Aresztowanych przewieziono do WUBP Gdańsk. W mieszkaniu założono "kocioł", w który 

wpadli jeszcze właściciel mieszkania, nieobecny podczas akcji, Zenon Jagła "Rom" i Julian 

Miklas "Głuszek".72 

Sam Stanisław Kulik został namierzony przez UBP za pomocą tajnego 

współpracownika. Możliwe, iż był to wspomniany wyżej Józef Gerling "Hiszpan". 29 marca 

1946 roku nad ranem por. Jan Wołkow wraz z 9 funkcjonariuszami i tajnym 

współpracownikiem udali się pod namierzony lokal. Prowadzącym funkcjonariuszy tajnym 

współpracownikiem był Waldemar Stefański „Cień”. Obstawiono cały budynek a chor. Jan 

Babczenko i chor. Stanisław Król wraz z tajnym współpracownikiem weszli do środka, gdzie 

zastali "Leszka" jeszcze w koszuli nocnej. Razem z Kulikiem aresztowano „pro forma” 

tajnego współpracownika, który w późniejszym okresie "zbiegł".73 Tak przynajmniej brzmiała 

legenda. W dokumentacji widnieje zapis iż 14 kwietnia 1946 z budynku WUBP Gdańsk 

udanej ucieczki dokonał Waldemar Stefański ps. „Cień”, "Błyskawica".74   

29 marca 1946 roku w Bydgoszczy zatrzymano Mariana Zycha ps. "Oleś".75". W 

kolejnych dniach w założone kotły wpadły kolejne osoby. Formalnie WUBP Gdańsk doliczył 

się 32 aresztowanych członków organizacji.76 

Nie wszyscy konspiratorzy jednak zostali aresztowani. 29 marca w mieszkaniu 

Katarzyny Selonki założony był „kocioł”. Ktoś jednak w nocy wrzucił do środka granat i 

ostrzelał pilnujących tam funkcjonariuszy UBP.77 

W czasie śledztwa Stanisław Kulik zachowywał się godnie. Mimo wielu przesłuchań i 

tortur, dopiero 18 kwietnia (a więc trzy tygodnie po aresztowaniu) podał swoje prawdziwe 

dane, wcześniej zaprzeczając wszystkim sugerowanym informacjom lub podając bardzo 

                                                
72 Charakterystyka "Działalność nielegalnej organizacji p.n. "Polski Związek Wojskowy" - "KD 111" i jej 

likwidacja przez organa BP i MO, sygn. IPN BU 0189/80 t.1 k.151-152; Protokół przesłuchania Jana Drelicha z 

28 III 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i innym, IPN Gd 146/12/1 k.341-352 
73 Charakterystyka "Działalność nielegalnej organizacji p.n. "Polski Związek Wojskowy" - "KD 111" i jej 

likwidacja przez organa BP i MO, sygn. IPN BU 0189/80 t.1 k.153 
74 Raport z 24 IV 1946 i następna, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i innym, IPN Gd 146/12/1 

k.228 i następne 
75 Charakterystyka "Działalność nielegalnej organizacji p.n. "Polski Związek Wojskowy" - "KD 111" i jej 

likwidacja przez organa BP i MO, sygn. IPN BU 0189/80 t.1 k.149 
76 Charakterystyka organizacji KD-111, sygn. IPN BU 0175/11 k. 13 
77 Protokół przesłuchania Jadwigi Jagły z 30 III 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i innym, 

IPN Gd 146/12/1 k.167 
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ogólne, niesprawdzalne informacje.78 W zachowanych charakterystykach więźniów, 

zachowała się informacja iż Stanisław Kulik "zachowuje się krnąbrnie, kilkakrotnie karany 

dyscyplinarnie, nie widać poprawy i areszt tymczasowy nie przyniósł pożądanego skutku".79 

Rozprawa odbyła się w budynku WUBP Gdańsk. w dniach 29-31 X 1946.80 31 

października 1946 Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał w stosunku do Stanisława 

Kulika, Henryka Ernesta, Jana Drelicha, Zenona Jagły wyrok kary śmierci, pozbawienie praw 

publicznych i obywatelskich honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia. Marian 

Piątek został skazany na 10 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw. Henryka Piątka i 

Antoniego Stachowiaka skazano na 15 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw. Stefania 

Piątkówna i Jan Milkas otrzymali 5 lat więzienia i 3 lata pozbawienia praw. Bogusław 

Baranowski został skazany na 5 więzienia i 2 lata pozbawienia praw.81  

Wobec Stanisława Kulika, Henryka Ernesta i Jana Drelicha – Bolesław Bierut, z 

dniem 8 XII 1946 roku, nie skorzystał z prawa łaski. Zaś Zenonowi Jagle zamienił wyrok na 

15 lat więzienia i utratę praw na zawsze.82 

Wyroki zostały wykonane 28 grudnia 1946 roku w Gdańsku. Według jednej z relacji, 

Kulik wychodząc z celi śmierci powiedział : „Żegnajcie, bracia, już się więcej nie zobaczymy 

na tym świecie”. Według zachowanej dokumentacji Henryk Ernest, Jan Drelich i Stanisław 

Kulik zostali zamordowani jednocześnie, o 7.10 nad ranem. Dowódcą plutonu egzekucyjnego 

był por. Stanisław Majewski, obecni byli prokurator mjr Wiktor Suchocki, lekarz por. Edward 

Skowron i kapelan mjr Stanisław Kałużny.83 Zostali pochowani prawdopodobnie na gdańskim 

cmentarzu garnizonowym. Prowadzone badania przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka nie dały 

do tej chwili pozytywnego rezultatu. 

Sprawa Kulika jednak się nie skończyła. Jeszcze 19 lipca 1955 roku PUd/sBP w 

Chełmie założyło w stosunku do Kulika sprawę agenturalno-poszukiwawczą. Powodem była 

chęć odnalezienia sprawcy jednej z większych dezercji z WP i żołnierza podziemia. Mimo iż 

                                                
78 Protokoły przesłuchań Stanisława Kulika od 1 kwietnia 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława 

Kulika i innym, IPN Gd 146/12/1 k.230 i następne 
79 Opinia Naczelnika Więzienia z 26 X 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i innym, IPN Gd 
146/12/2 k.126-136 
80 Pismo Naczelnika Wydziału Śledczego WUBP Gdańsk z 28 X 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława 

Kulika i innym, IPN Gd 146/12/2 k.125 
81 Wyrok WSR w Gdańsku z 31 X 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i innym, IPN Gd 

146/12/2 k.167-178 
82 Decyzja prezydenta KRN z 8 XII 1946, Akta WSR Gdańsk w sprawie Stanisława Kulika i innym, IPN Gd 

146/12/2 k.213 
83 Protokoły wykonania kar śmierci na H.Erneście, J.Drelichu, St. Kuliku z 28 XII 1946, Akta WSR Gdańsk w 

sprawie Stanisława Kulika i innym, IPN Gd 146/12/2 k.240-242 
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od kilku lat już nie żył, co zresztą przewijało się w prowadzonej sprawie, ale funkcjonariusze 

nie zwracali na to uwagi. Sprawę dopiero zamknięto 28 IX 1956 roku.84  

 

                                                
84 Postanowienie o założeniu sprawy agenturalno-poszukiwawczej, IPN Lu 020/47 k.10-30 


