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Regina Smoter Grzeszkiewicz. Piotr Smagała. Członek Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".
Więzień krasnostawskiej Bezpieki. Szczebrzeszyn 2010 (praca dostępna w Książnicy Zamojskiej)
Wstęp
Lista osób z powiatu krasnostawskiego, które podjęły zdecydowaną i bezpardonową walkę
przeciwko nowemu ustrojowi i panoszeniu się komunistów jest znaczna. Na czoło tej grupy bez
cienia wątpliwości wybija się Piotr Smagała. Postrzegany przez krasnostawskich ubeków1 jako
bandyta, o czym świadczą zachowane protokóły przesłuchań2, tak naprawdę był prawdziwym
Polakiem, który złożył najwyższą ofiarę – swoje życie broniąc wywalczonej wolności.
Gros informacji o jego poczynaniach znajdujemy we wspomnianych protokółach, ale jest to
spojrzenie jednostronne, ukazuje bowiem Piotra Smagałę jako człowieka pozbawionego skrupułów,
na wskroś złego, zagrażającego swoją działalnością społeczeństwu, a nade wszystko nowo
tworzącej się komunistycznej władzy lokalnej, dlatego bezcenne wprost są relacje naocznych
świadków tamtych wydarzeń, osób, które współpracowały z nim udzielając daleko rozumianej
pomocy, walcząc razem z nim, niekoniecznie z bronią w ręku. Ich los także został przesądzony –
spalone zostały zabudowania Tomiłów, całą rodzinę aresztowano. Karolina Bożek wraz z ojcem
Ludwikiem i bratem Edwardem także znalazła się w więzieniu .
O losach swojej rodziny Weronika z Tomiłów Zwolakowa opowiada: chodziliśmy z wszyscy, jak to
mówią z tymi grypsami do ludzi, z którymi Smagała i Zawiślak mieli kontakty. W grudniu 1947
roku zatrzymali się u nas w domu Smagała i "Rączka". Przyjechało wojsko, podpalili zabudowania,
a nas – tatę, mnie, brata i mamę zabrali. Siedzieliśmy przez dwa tygodnie, tato wziął wszystko na
siebie, więc mnie z mamą wypuścili. W kwietniu odbyła się sprawa – ojciec dostał pięć lat
więzienia, brat Jan (już nie żyje) został zwolniony. Nie było do czego wracać. Spaliło nam się
wszystko. Było pole 8 ha, ale gołe pole bo nie było żadnych zabudowań – wszystko spalone. Konie,
krowy, świnie, cały inwentarz. Nie dostaliśmy do tej pory żadnego odszkodowania.
Tato o wszystkim wiedział , bo u nas w domu była skrzynka kontaktowa (to było na Kolonii
Wierzchowiny, zwanej "Borowina"), ale ze Smagałą nie chodził. Tato zmarł 1 maja 1949 roku,
prawdopodobnie nie była to naturalna śmieć, lecz enkawudziści zrobili sobie taki wybieg i wybili
tych, co byli "polityczni". Ojciec miał chyba 52 lata, dwa i pół roku wysiedział w Goleniowie, no a
potem zginął. Ja miałam wtenczas 15 lat. Smagały nie znałam, moi rodzice go znali. My
pochodziliśmy z Załawcza, a on był na Rokitowie, to sąsiednia wioska. Przychodził Radej,
Zawiślak u nas nie był.
O piątej rano przyjechało wojsko. Byliśmy oskarżeni. Sąsiad nas oskarżył, Piotr Podyma się
nazywał, już nie żyje. Mój ojciec nikogo nie wydał, aby myśmy odcierpieli wszyscy. Nikogo nie
wydaliśmy. Na Kolonii Chłaniowskiej to jeden drugiego sypał. Było zabranych coś ze 100 osób; z
naszej wsi było 5 czy 6: Wanda Bogackiego, Tomczykowskiego dwie, Janka trzy, Cela [Celina
Kwiecińska] cztery, ja pięć, Karola [Karolina Bożek] sześc, a jeszcze Sitarzówna była. Ze siedem
nas było.
Ja siedziałam 8 miesięcy na Zamku w Lublinie. Na pierwszej sprawie uniewinniono mnie, ale
prokurator się sprzeciwił. Z powrotem sprawa i zasądzili mi 8 miesięcy. Spod kościoła mnie wzięli
w Czernięcinie. Zabrali mnie 17 kwietnia, wypuścili 17 grudnia.
Trzymali nas przed sprawą w piwnicy w Krasnymstawie w budynku UB. Prowadzący śledztwo
szli najpierw na wódkę, a potem śledztwo prowadzili. Bili, mścili się, do prądu podłączali (pokazuje
powykrzywiane palce). W Krasnymstawie przesłuchiwał mnie Majewski. Odcierpieliśmy.
1 Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, UBP, potocznie Urząd Bezpieczeństwa, UB, formalnie powołany został do
ochrony bezpieczeństwa państwa, faktycznie służący likwidacji wszelkich form oporu w okresie powstawania i
utrwalania władzy komunistycznej w Polsce; pracowników Urzędu nazywano: ubowcami lub ubekami.
2 Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie. Akta w sprawie Smagały Piotra s. Adama. Tom I Sr. 133/50 (25 . 6. 1949 –
23. 5. 1950). Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie. Akta w sprawie Smagały Piotra, t. II. Znak akt II 938/49 (dalej:
WSRL. Akta w sprawie...)
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Wystarczyło nam. Czy winny, czy nie to bili. Co tam było, to wystarczyło każdemu.
My z Karoliną Bożkówną siedziałyśmy razem do sprawy, ale nie znałyśmy się na śledztwie, i nikt
nikogo nie wsypał. Ojca Karoliny bardzo poniewierali, i ona też dostała. Mieli sprawę pokazową.
Moja mama też siedziała i brat z ojcem. Nas obie wypuścili, ojciec z bratem został do sprawy. Po
sprawie brata puścili, a ojciec posiedział jeszcze trochę, potem wywieźli go do Brzezinek i tam jest
pochowany. Nie byliśmy w stanie przywieźć go tutaj, to wszystko kosztowało, a myśmy były bose
i nagie. Tak.
Jak siedziałam to przyprowadzili mi na konfrontacje Smagałę. Mówi tak: "ja z dziećmi nie miałem
do czynienia". Ale jaki on był zbity. Strach było patrzeć. Przyprowadzili go, bo myśleli, że ja
zacznę mówić. Ja się wypierałam, że nigdzie nie chodziłam, nic nie wiem, byłam przy ojcu, przy
matce, a on: "ja z dziećmi nie miałem żadnego interesu, proszę mnie o to nie pytać" . No i tyle było.
Zabrali go z powrotem, ale jak go zobaczyłam, to strach było patrzeć. Potem zabili go. Wanda
Bogacka3 dostała 10 lat, już nie żyje. Cela Kwiecińskiego, ta co za Matyjaszkiem była razem ze
mną siedział, też nie żyje. Janka Adamczykowa też prawdopodobnie nie żyje.
Jak wróciliśmy to nam ludzie jeść dawali. U ludzi jedliśmy i u ludzi spaliśmy, bo nie mieliśmy
gdzie. To był grudzień. Pomagali nam: Wiśniewska Anna i Kołtun Józef z Nowej Wsi. Moja mama
nazywała się z domu Agnieszka Harasim, tato miał na imię Stanisław.
Nota biograficzna
Piotr Smagała, syn Adama i Magdaleny z Maciągów, urodził się 19 lipca 1913 roku w Rokitowie,
gm. Turobin, pow. krasnostawski. Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej. Służył w 23 pułku
piechoty we Włodzimierzu Wołyńskim w 1935 roku i w Korpusie Ochrony Pogranicza we Lwowie.
Z chwilą wybuchu II wojny światowej jako rezerwista został zmobilizowany do służby wojskowej
i wcielony do 9 pułku piechoty stacjonującego w Zamościu. Brał udział w walce z Niemcami w
okolicach Puław. Po zakończeniu działań wojennych powrócił do rodzinnego Rokitowa. Po śmierci
teścia Jacentego Maciąga że wsi Żabno, powiat Krasnystaw zamieszkał w jego gospodarstwie do
wiosny 1944 roku, pomagał również rodzicom w prowadzeniu ich gospodarstwa w Rokitowie.
Pod koniec 1942 lub na początku 1943 wstąpił w szeregi Armii Krajowej, gdzie pozostawał aż do
wyzwolenia terenów Lubelszczyzny przez oddziały Armii Czerwonej i Odrodzonego Wojska
Polskiego w lipcu 1944 roku. Piotr Smagała wespół z innymi żołnierzami Armii Krajowej brał
udział w odbiciu aresztowanych przez Niemców żołnierzy AK osadzonych w areszcie w
Żółkiewce. Udzielał także w czasie okupacji pomocy Żydom – ten szczegół wspomina syn
Wiesław: dużo pomógł Żydom. Wiem, że nosił żywność do getta w Lublinie, przerzucał tam jakoś.
W naszej rodzinie była Żydówka. Brat mego dziadzia ożenił się z kobietą żydowskiego
pochodzenia (nie pamiętam jej rodowego nazwiska). Mieszkała w obrębie naszego gospodarstwa,
na naszym polu stał jej dom. Przeszła na katolicyzm, była wróżką. Jak zmarła, miała chyba ze sto
lat. Właśnie u tej babci znajdował się punkt kontaktowy. Młode dziewczyny, m. in. Karolina Bożek
przychodziły do niej niby za wróżbą, a tak naprawdę to przekazywały informacje.
Po wyzwoleniu wschodnich terenów Polski, Piotr Smagała nie ujawnił się - uczynił to dopiero na
wiosnę wiosnę 1947 roku. Po oddaniu broni na posterunku w Turobinie wracał do domu.
Ostrzeżony przez życzliwych sąsiadów wycofał się w ostatniej chwili z obejścia, bowiem ubecy
urządzili na niego zasadzkę.4 Poszedł od razu do żabińskiego lasu i już nie wrócił. Ubecy krok w
3 W odtajnionych aktach Piotra Smagały: Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie. Akta Piotra Smagały s. Adama. Tom I
Sr 133/50 (25. 6. 1949 – 23. I. 1950). Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie. Akta w sprawie Smagały Piotra T. II .
Znak Akt II 938/49 zachował się gryps, który Wanda Bogacka przekazała Piotrowi Smagale: "Panie P. Posyłam
panu kawałek rysika, niech pan napisze jak został złapany i kiedy, bo się nie można dowiedzieć... Niech pan napisze
czy ma ciężkie śledztwo, bo ja to w początkach to strasznie, a teraz to na razie nie chodzę, chyba czekają na pana,
aż co na mnie powie. Na pewno będzie pan świadkiem, ale niech pan na mnie nie wali, bo pan wie w jakiej sytuacji
się my wszyscy znajdujemy, że trzech z nas siedzi i na pewno żadne z nas nie wyjdzie z więzienia, to będzie
zależało od pana, jak pan stanie i powie, że tak, to na pewno dostanę pięć lat... "
4 Informacje te potwierdzają: Smagała Wiesław, syn Piotra, Ewa Mucha z Zaburza, Karolina (Bożek) Krzysztoniowa,
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krok za nim chodzili.5
Od tej chwili podejmuje zdecydowana walkę o obalenie narzuconego siłą ustroju (ojciec tak
bardzo wierzył w zmianę nowego rządu, że będzie nowa ojczyzna, nasza. Wierzył on i jemu
podobni w Mikołajczyka6. Rozmawiali dość często, że on w Anglii, w Londynie i mieli nadzieje,
że będzie lepiej. Ludzie z otoczenia Mikołajczyka i on sam kazali się trzymać, jeszcze trzymać i w
końcu stało się tak a nie inaczej...)7 - nawiązuje w tym czasie kontakt z grupą "Jacka", zostaje,
podobnie jak oni członkiem Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość"; przybiera pseudonim "Sroka".8
Piotr Smagała współpracował także z grupą "Piata" 9, która wykonała m. in. wyrok na jednego z
członków partii w okolicach Goraja. UB w odwecie (ktoś im doniósł 10, że ludzie "Piata" nocują w
Olszance k. Turobina) urządziło zasadzkę wraz z żołnierzami KBW.11 Okrążono śpiących w stodole
i po kilku godzinach ostrzeliwania zamordowano. Ciała zostały wyłożone na chodniku przed
posterunkiem w Turobinie, wracający z kościoła ludzie rozpoznawali zabitych, byli to Wajler,
Majewski, Radej.12
Osoby współpracujące z Piotrem Smagałą oraz udzielające mu pomocy.
Z Piotrem Smagałą bezpośrednio współpracowali: Katarzyna Gmys, ps. "Cyganka", c. Wojciecha i
Marii ze Skowronków, urodzona 1 września 1912 roku w Zaburzu - jak napisano w aktach odebrała sobie życie 22 kwietnia 1949 roku w gmachu krasnostawskiego Urzędu Bezpieczeństwa,
gdzie była przetrzymywana po aresztowaniu.
Tego dnia służbę wartownicza pełnił Antoni Szawara, przesłuchiwany po zajściu przez Józefa
Florczaka, oficera śledczego Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu
zeznał: w dniu 22. IV. 1949 r. ja pełniłem służbę jako wartownik ochrony gmachu P. U. B. P
Krasnystaw od strony zewnętrznej i około 5 – ej rano zauważyłem schodzącą z pierwszego piętra
podejrzaną Gmys Katarzynę, która była osadzona w pokoju nr 6, dokładnie nie wiem w którym
pokoju, tylko że na górze. Schodząc w dół zwróciła się do mnie z zapytaniem, czyby mogła pójść
do ustępu 13 trzymając się w tym czasie za brzuch. Ja jednak pozwoliłem jej, wobec czego podejrz.
Weronika z Tomiłów Zwolakowa z Czernięcina
5 Relacja Karoliny Krzysztoń
6 Mikołajczyk Stanisław (1901 – 1966), działacz ruchu ludowego, polityk. Początkowo członek Polskiego
Stronnictwa Ludowego "Piast". W latach 1930 – 1935 poseł na Sejm, w okresie 1939 – 1940 wiceprzewodniczący
Rady Narodowej, w latach 1940 – 1943 wicepremier i minister spraw wewnętrznych rządu emigracyjnego , a w
latach 1943 – 1944 premierem. 28 czerwca 1945 roku został wicepremierem oraz ministrem rolnictwa i reform
rolnych. Wszedł też do Krajowej Rady Narodowej. Od 31 października 1945 roku pełnił funkcję prezesa Polskiego
Stronnictwa Ludowego (2) – partii politycznej reprezentującej prawicę ruchu ludowego; ugrupowanie formalnie
powstało 22 lipca 1945 roku z przemianowania Stronnictwa Ludowego "Roch". Przewodził legalnej opozycji
usiłującej nie dopuścić do socjalistycznych przeobrażeń w kraju. Po klęsce wyborczej uciekł w październiku 1947
roku z kraju i osiadł w USA, skąd prowadził ożywioną działalność przeciwko ustrojowi komunistycznemu w
Polsce. wg. Słownik historii Polski. Warszawa 1969. s. 211, 359
7 Relacja Wiesława Smagały
8 Znany był także pod pseudonimem "Stary", o czym wspomina jego syn Wiesław: w okresie organizacji ojciec często
spotykał się z Pilarskim i jego współpracownikami w klasztorze Ojców Bernardynów w Radecznicy, którzy byli
młodsi od ojca (w chwili schwytania miał 37 lat), mieli po 18, 20 lat, więc dali mu pseudonim "Stary"
9 "Piat" – Antoni Sanecki
10 UB rozwinęło do perfekcji swój aparat wywiadowczy, w ten sposób, że swoich ludzi włączali do organizacji, w ten
sposób wszystkich wyniszczyli, relacja Wiesława Smagały
11 Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego – formacja wojskowa utworzona na mocy uchwały Rady Ministrów z 24
maja 1945 roku. W początkowym okresie działalności żołnierze KBW współdziałali z oddziałami ORMO, MO i
Wojska Polskiego w zwalczaniu podziemia niepodległościowego.
12 Relacja Wiesława Smagały; w potyczce tej zginął także sam "Piat", zdarzenie miało miejsce w dniu 29 czerwca
1948 roku
13 Jak zauważył Grzegorz Joniec (Ludzie krasnostawskiej opieki, s. 48 – 49 w: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944 – 1956 pod. red. Jacka Romanka) statystyczny funkcjonariusz aparatu
bezpieczeństwa był mężczyzną w wieku pomiędzy 20 a 30 rokiem życia i pochodził z chłopskiej rodziny z powiatu
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[ana] Gmys Katarzyna po załatwieniu się powróciła z powrotem na górę, a następnie za jakie 20
minut ponownie podejrz. [ana] zeszła na dół i także prosiła mnie o wyjście do ustępu. Ja i tym
razem zezwoliłem jej. Po zatem za jakieś 1 godzinę znowóż podejrz. [ana] Gmys schodziła do
ustępu, ale w tym czasie dyżurny wypuszczał aresztowanych z celi, wobec czego zawrócił podejrz.
[aną] Gmys z powrotem na grę. Po pewnej chwili usłyszałem padający ciężar na ziemię.
Przypuszczałem, że uciekają aresztowani, jednak okazało się, że podejrzana Gmys dokonała
samobójstwa. To, co zeznałem zgodnie z prawdą po przeczytaniu podpisuję.14
Protokół z oględzin zwłok Katarzyny Gmys sporządzony przez sędziego Sądu Grodzkiego w
Krasnymstawie - F. Chadałę15 pokazuje nam fizyczny portret kobiety: zwłoki płci żeńskiej,
budowy zlej, odżywienia złego, długości około 160 cm, z wyglądu lat około 37, w nozdrzach
przednich, uszach i na wargach skrzepy krwi, czaszka jest zdeformowana, poczynając od oka
lewego do potylicy lewej, kość czołowa lewa i skroniowa lewej polowy czaszki uległy
zgruchotaniu, w kości czołowej jest otwór podłużny, przepuszczający dwa palce drążące do wnętrza
czaszki.16 Tak naprawdę Katarzyna Gmys została zrzucona z pietra krasnostawskiego więzienia na
chodnik17. Była wdową, miała jedno dziecko (syna), przed aresztowaniem gospodarowała na 1 ha
ziemi ornej w Zaburzu, gm. Radecznica, ukończyła 4 oddziały (klasy) szkoły powszechnej. Była
bezpartyjna.
Karolina Bożek, ps. "Inka", jej ojciec Ludwik Bożek i brat Edward Bożek z Chłaniówka, Weronika
Tomiłówna z (o czym wspomniano powyżej), Ewa i Antoni Mucha z Zaburza. Wszyscy zostali
skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie na kary wieloletniego pozbawienia
wolności i praw obywatelskich:
Ludwik Bożek na 12 lat
Karolina Bożen na 5 lat
Edward Bożek na 2 lat
Weronika Tomiło zwolniona po odbyciu kary ośmiu miesięcy pozbawienia wolności
Ewa Mucha na 3 lata
Antoni Mucha na 4 lata
Piotr Smagała otrzymał najwyższy wyrok – karę śmierci
Inni współpracownicy
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Jacka Romanka, już od chwili powstania Milicji
Obywatelskiej podporządkowanej organizacyjnie urzędom bezpieczeństwa, jej działalność spotkała
się z duża wrogością w lokalnym społeczeństwie - szczególnie negatywny stosunek do milicji
przejawiała ludność gm. Izbica, Turobin, Żółkiewka, Siennica Różana,18 dlatego bez większych
problemów Piotr Smagała znajduje ludzi chętnych do współpracy. Są to: Czesław Wajler ps.
"Chmurka", Antoni Mucha, Wojciech Flis, Dominik Brodaczewski19, Antoni Zwiślak, Antoni
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15
16
17
18
19

krasnostawskiego ewentualnie z powiatów sąsiednich. Edukacja połowy funkcjonariuszy zakończyła się na
poziomie podstawowym, pozostali deklarowali wykształcenie podstawowe niepełne... Po przeprowadzonej
reorganizacji jedynie 16 osób zostało uznanych za przydatne do pracy w lubelskich strukturach Służby
Bezpieczeństwa po 1956 roku.
Odpis Protokółu przesłuchania świadka. Krasnystaw dnia 22. IV 1949 r. Florczak Józef , oficer śledczy Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu . Akta w sprawie...
Odpis (z Odpisu). Protokół oględzin zwłok dnia 22 kwietnia 1949 r. akt. Kps. 232/49. Akta w sprawie...
Oględzin zwłok dokonał biegły powołany przez Sąd Grodzki w Krasnymstawie – dr St. Sawicki.
Relacja Karoliny Krzysztoń
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.. , s. 55
Zginął 8 kwietnia 1949 roku podczas akcji przeprowadzonej przez grupę operacyjną złożoną z żołnierzy Korpusu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW), funkcjonariuszy UB i MO z Krasnegostawu w miejscowości Kolonia
Chłaniów, gm. Żółkiewka. Brodaczewski ukrywał się w zabudowaniach Ludwika Tomczykowskiego. Podczas
potyczki zginął zastrzelony przez niego żołnierz KBW, ranny został funkcjonariusz krasnostawskiej bezpieki Adolf
Maciejewski. Odpis (z odpisu) Pisma do naczelnika Wydziału D/S Funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu
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Bogacki, Czesław Tomczykowski20, Kuśmierz Józef, ps. "Jastrząb21 , Bolesław Drobek, Władysław
Białas ps. "Szerszeń", Antoni Sura ps. "Sarenka", Władysław Dobylski ps. "Filozof", Józef
Podkościelny ps. "Wielki" oraz Smagała Władysław. Krótko współpracował z Piotrem, był jak
wspomina syn Piotra Smagały – Wiesław bardziej zajęty swoim gospodarstwem niż działalnością
przy boku brata. Złapało go UB i nakazało aby codziennie wieczorem meldował się u nich. Mieli w
tym jeden cel: żądali by wydał ojca. Stryj poszedł raz, pobili go, poszedł drugi raz, pobili go. Za
trzecim razem już nie poszedł. Musiał uciekać. Wyrobił sobie dowód na obce nazwisko - Jan Polski
22
i wyjechał do Krakowa. Tam po jakimś czasie spotkał go znajomy z naszych stron, był to daleki
kuzyn jego żony. Wkrótce został aresztowany. Dostał wyrok 11 lat). Z tej grupy Piotr Smagała
utworzył własny oddział, poczynania którego polegały na zdobywaniu środków na działalność
konspiracyjną, w tym na pomoc rodzinom aresztowanych i zabitych.23
Dużą pomoc okazuje im "Aspirynka" (Władysław Szczerba), farmaceuta z Turobina, który
zaopatruje grupę Smagały w potrzebne leki, opatrunki. Przynosi je dla ukrywającego się rannego
"Rączki" Ludwik Bożek. "Rączka " został ranny podczas potyczki z milicja w Kolonii Chłaniów.
W grudniu 1947 roku roku Piotr Smagała oraz wspomniany "Rączką" spotkali się w domu Tomiłów
z ludźmi "Piata". Zabudowania zostają otoczone przez milicję, wywiązuje się strzelanina - Smagała
wraz z "Rączką" ratuje się ucieczką, ponieważ posiadał broń (automat) strzela do okrążających
mieszkanie policjantów – dałem serię strzałów z automatu do widocznych za płotem ludzi i
począłem uciekać w pole... 24 Po tym incydencie ukrywa się w Kolonii Olszanka.
Gdy "Rączka" przyszedł ze Smagałą do Tomiłów to było w wigilię. Wszystko przygotowane, oni
wykapani do spania, a wtedy zaczął szczekać pies. Weronka Tomiłówna spojrzała w okno i
zobaczyła wojskowych i sąsiada, który ich przyprowadził, krzyknęła: wojsko!, a ci z maszynowych
karabinów, zaczęli rzucać granaty do pomieszczenia. Podpalili zabudowania, a tam były i konie i
świnie i to wszystko płonęło żywcem. Jak się ten pożar zrobił to Smagała w jedna stronę, "Rączka"
w drugą. Obaj uciekli, a ci, ojciec matka i dwoje dzieci – Weronka i Jaś wyszli cało z tego pożaru.
Wszystko się spaliło. Nie pozwolili wypuścić żadnego zwierzęcia, żeby którego konia uratować...
Zapakowali ich wszystkich do samochodu, tak, jak wyszli z domu i zawieźli do Krasnegostawu.
Tomiło wziął wszystko na siebie, więc kobiety wypuścili...Po tych wszystkich przejściach Weronika
z powrotem przystępuje do organizacji. W domu Tomiłów jest skrzynka kontaktowa.25
Poczynania Piotra Smagały oraz współpracujących z nim osób pozostawały solą w oku
funkcjonariuszy bezpieczeństwa w Krasnymstawie - jak wspomina Wiesław Smagała - UB co
noc pojawiało się w naszym domu. Przez trzy lata nie mieliśmy ani jednej przespanej nocy.
Przyjeżdżali dość często z Krasnegostawu, tylko oni mieli samochód, milicja nie miała. Wywozili
Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie z d. 11. IV. 1949. Akta w sprawie Smagały Piotra, t. II. Znak akt II 938/49
20 Smagała, Zawiślak i Brodaczewski ukrywali się w zabudowaniach jego ojca Ludwika. Zdradził kuzyn żony
Tomczykowskiego, jak opowiada Weronika z Tomiłów Zwolakowa – "jak zobaczył Tomczykowski, że idzie on z
nimi [milicją] , mówi: Kaśka przepadliśmy. Córka Tomczykowskiego miała na imię Natalia, miała może z 10 lat...
21 Członek oddziału "Jadzinka"; ujawnił się 1 kwietnia 1947 roku w Lublinie
22 Dokumenty, jak przypuszcza Wiesław Smagała wyrobił mu Jan Kolano, pierwszy wójt w gminie Turobin po
wyzwoleniu i wiceprezes PSL w gromadzie Rokitów (podaję za Jackiem Romankiem. Działania krasnostawskiej
"bezpieki"wobec PSL i jego działaczy w latach 1945 – 1947. Zaczyn Nr 1 (93) 2009, styczeń – marzec, s. 17)
oskarżony o o przynależność do do organizacji WiN oraz wydawanie lewych dokumentów członkom podziemia
zbrojnego. Wiesław Smagała pamięta moment aresztowania Jana Kolano – aresztowali go w 1946 roku, to było
podczas jego wesela we wsi Żabno. Pojechał pojechał przed godziną 9.00 rano po pompkę do piwa do Turobina, a
tam już czekało UB. Do domu nie wrócił, od razu go zwinęli do Krasnegostawu. Rok czasu wtedy siedział. Miał
trzech agentów, którzy śledzili jego poczynania, jednym z nich był prawdopodobnie jego zastępca, nie pamiętam
nazwisk tych agentów...
23 Z. Z. Leszczyńska. Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może. Członkowie organizacji niepodległościowych
na Lubelszczyźnie skazani na karę śmierci przez sądy wojskowe [1944 – 1955]. Cześć II. Lublin 2003, s. 242
24 Protokół przesłuchania podejrzanego Smagały Piotra ps. "Sroka" Jędrej Jan oficer śledczy Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie. Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie. Akta w sprawie Smagały Piotra s.
Adama. Tom I Sr 133/50 (25 . 6. 1949 – 23. 5. 1950); dalej Akta w sprawie...
25 Relacja Karoliny Krzysztoń
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nas z siostrą26 i mamą 4 – 5 kilometrów poza dom, wypuszczali z samochodu. Nie wiedzieliśmy
gdzie jesteśmy. Najbardziej się bałem, bo straszyli: podpalić, a ich do ochronki. Nie wiedziałem co
to jest ta ochronka. Potem budynki zniszczyli. Zniszczyli całkowicie. Dachy pozrywali.
Mieszkaliśmy jeden rok w stercie.
U nas, jak na ówczesne czasy były dość eleganckie budynki (dziadek Adam Smagła był w wojsku
carskim, w ochronie cara. Pięknie pisał kaligrafię, tam się nauczył. Wiem, że za tę służbę
wojskową wziął dużo pieniędzy, po powrocie razem z ojcem pobudował się), Wchodziło się do
sieni, była piwnica pod spodem. Pokój na jedna stronę, na drugą, w środku kuchnia. Sad był piękny
i okólnik już był czyli czworobok, w którym znajdował się gnojownik. Tak, że takie gospodarstwo
było jak na ówczesne czasy bardzo nowoczesne. Była też komora, w której przechowywaliśmy
produkty żywnościowe – mąkę, kaszę, zboże.. jednego razu wpadli ubecy, wyważyli drzwi od
komory zrobione z takich grubych desek i wszystko co tam było wrzucili do gnojownika.
Na Żurawiu mieszkała ciocia, czyli córka babci tam zawieźliśmy zboże po żniwach. Po sąsiedzku
był parobek – Wilk się nazywał (nie znalem go), podpalił zabudowania cioci. On sam by nie
podpalił, kazali mu. Podpalił. Spaliło się wszystko. Zabronione było udzielać nam jakiejkolwiek
pomocy. Było dużo przyjaciół, ale bali się...
Klepaliśmy straszna biedę.
Dziadzio umarł niedługo. Mama miała 27 lat jak zmarła.
Mieszkaliśmy w Żabnie, bo mama pochodziła z Żabna. Co noc przyjeżdżało UB. Mama uciekała z
nami w nocy z domu. Spaliśmy na polu w kartoflach. W kartoflach były rządki, to ona w środku,
trzymała nas za ręce – siostra z jednej strony, ja z drugiej i tak ileś nocy. Mama miała taki
wyrobiony słuch, że jak jechał samochód od strony Żółkiewki i wył pod górkę, to my już wtedy
wybiegaliśmy z domu. Zamek zaciął się w drzwiach nie mogła odemknąć, jakoś takiej siły dostała,
wybiła tę deskę i uciekliśmy. W końcu zaczęła chorować. Przenieśliśmy się do Rokitowa do
dziadka, czyli do teścia mamy, no i tam zmarła mając 27 lat, bo bili, kopali, noce nieprzespane...
Najbardziej przeżyłem jedno zdarzenie. Był taki Henryk Stafisz, czy milicjant, czy ubowiec, nie
wiem. Pochodził z Koszarska spod Żółkiewki, później w Lublinie był wielkim czynownikiem
[działaczem] w Urzędzie Bezpieczeństwa. Przyszedł pijany w nocy ojca szukać. Krzyczy na
babcię: "pal światło", "pal światło", a tu babci ręce drżą, szkiełko z lampy wypadło. My leżymy z
siostrą w łóżku. Słoma, na tej słomie płachta, tak kiedyś było. Zaczął strzelać z pepeszy nad nami i
pod nami, chyba 72 czy 74 sztuki amunicji wystrzelał, 14 dziur było w deskach nad nami. Tak
chyba miało być od Boga, że kule nas mijały górą i dołem. Wystrzelał to wszystko i drze się. W
końcu dziadzio wyskoczył i za tę pepeszę, dziadzio pomimo podeszłego wieku był wysportowany
(służył w tej carskiej armii 12 lat), ja za za dziadkiem zacząłem mu pomagać. W końcu odepchnął
nas od siebie i... rzucił granata. Granat poleciał pod szafę, źle go odbezpieczył, za bardzo był pijany.
Na drugi dzień poszliśmy z dziadkiem odnieść ten granat na posterunek. Podziękowali nam a to.
Jak tato został aresztowany nie miałem prawa go odwiedzać. Widziałem się z ojcem w ostatni
dzień przed jego złapaniem. Przed tym złapaniem nie było ani jednej spokojnej nocy. Przyjeżdżali,
kłuli nas kolbami karabinów, pytali gdzie ojciec. Byliśmy tak wyczerpani nerwowo, jedynym
pragnieniem było aby się spokojnie przespać... Jeden strzelał do mnie z pepeszy, przestrzelił mi
lewa rękę. Jeden tylko (tak uważam) milicjant był na miejscu, nie robił nam krzywdy. Nie bił, nie
krzyczał, nie kopał. Przychodził bo tak miał wyznaczone, ale nie znęcał się. Zapomniałem jak on
się nazywał. Tamci nigdy nie przychodzili po trzeźwemu, bali się, inaczej by nie przyszli.
U nas domu nie było drzwi, a jak były to odemknięte bo i tak by wyważyli. Zamków nie było,
tylko się podpierało kijem, aby psy nie właziły, bo oni wszystko rozbijali. Okna były powybijane.
Przychodzili zawsze pod wieczór, później się bali. Siedzieli całą noc w pokoju, z bronią, bo może
ojciec przyjdzie.
Pamiętam w wigilię wybierałemsię na pasterkę. Wychodzę, piękna noc, księżyc świeci. Do kolego
szedłem, a tu nie wiadomo skąd wyskoczyło dwóch. Gdzie idziesz?, gdzie idziesz?. Wracaj!. Nie
puścili mnie. Obstawili dom, bo myśleli, że ojciec przyjdzie podzielić się opłatkiem.
26 Wiesław Smagała urodził się w roku 1940, jego siostra (bliźniaczka) ma na imię Danuta
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Przed aresztowaniem ludzie ostrzegali ojca. Nie czytałem wprawdzie nigdzie o tym by Derkacz
czy Mamona należeli do WiN – u, ale spotkałem się z p. Chmielewskim byłym szefem
krasnostawskiego oddziału BCh, który wspomniał, że siedział na Zamku w Lublinie w jednej celi z
Derkaczem. Stefan Derkacz z Czernięcina i Mamona Stanisław z Żabna mieli wyroki dożywotniego
więzienia, postawiono im warunek: wypuścimy was obydwu o ile Smagałę złapiecie. Wtedy zaczęli
ludzie ojca ostrzegać żeby uważał bo oni spotykają się z ubekami, mają kontakty...
Mamona i Derkacz chcieli kupić od ojca rkm. Spotkałem się wtedy z ojcem (to było dzień przed
jego złapaniem). Pod wieczór szliśmy do Żabna. Ojciec był bardzo modlący, cały czas odmawiał
różaniec i jakoś nie miał chęci iść na to spotkanie. Takie przeczucia.... Zawiślak pragnął tego
spotkania. Pamiętam, że rozstaliśmy się na brzegu wsi Żurawie; Żurawie łączy się z Rokitowem i
oni skręcili w prawo do Żurawia. Tam się umówili. We wsi było jakieś wesele. Gospodarz nazywał
się Kula, chyba córkę za mąż wydawał. Wiem że za stodołę przynieśli im jedzenie. Ojciec nie pił.
Zawiślak lubił sobie wypić. Ojciec był taki ostrożny. A tam już zorganizowana była obstawa.
Zawiślak sobie popijał, Mamona z Derkaczem kręcili się między nimi. W końcu na jakiś znak było kilkunastu ubowców, milicja z Turobina - Mamona uderzył granatem ojca w skroń. Zaszedł
go od tyłu, niby coś przynosił, łup, a tamten drugi strzelił do Zawiślaka. Zawiślak zginął na
miejscu, ojciec utracił przytomność. Od razu pojechali do Krasnegostawu.
Po tym zajściu Mamona dostał pracę w Warszawie, był prawdopodobnie tramwajarzem. Wyjechał
też Derkacz – bali się tutaj przebywać, słyszałem od ludzi, że Mamona przyjechał tylko na pogrzeb
swojej matki. Na drugi dzień rano ludzie mówili: Smagałę złapali.
Zarzuty pod adresem Piotra Smagały
Tak wygląda prawda o ujęciu Piotra Smagały. Z treści Raportu Specjalnego Do Naczelnika
Wydziału III go Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie. Krasnystaw d[nia]
27 . 06. [19] 49 r. dowiadujemy się, że informacja o pobycie Piotra Smagały we wsi Żurawie znana
jest "na podstawie posiadanych danych agenturalnych".27 Po szeregu przesłuchaniach oficer
śledczy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie - Stanisław Dawidiuk
postawił Piotrowi Smagale następujące zarzuty:

Od dnia 31 sierpnia 1944 roku . Do dnia zatrzymania t. j. 25 czerwca 49 r. na terenie woj.
Lubelskiego brał udział w Związku mającym na celu zbrodnie a to: w bandzie leśnej początkowo
pod dowództwem ps. "Jacka"i "Piata" a od dnia 29 czerwca 1949 r. pełnił funkcję dowódcy bandy
leśnej wchodzącej w skład nieleg.[alnej] org. [anizacji] WiN. Przez cały czas swej przynależności
kontaktował się z ps. "Jackiem", "Piatem", "Kędziorkiem", Brodaczewskim Dominikiem,
Zawiślakiem Antonim i innymi. Sam występował pod pseudonimem "Sroka".
W nocy z 25 na 26 sierpnia 1946 roku przy użyciu broni palnej wraz z innymi członkami bandy brał
udział w napadzie rabunkowym na dom Zyśko Michała28 zam. We wsi Tarnawka gm. Zakrzew pow.
Krasnystaw. W czasie tego napadu na szkodę wymienionego Zyśko zabrał celem przywłaszczenia
2 konie z wozem i uprzężą oraz garderobę.
W nocy z 2 na 3 września 1947 roku w miejscowości Wysokie pow. Krasnystaw jako dowódca
bandy wraz z podległymi mu członkami w osobach Wajlera Czesława, Białasa Stanisława,
Kuśmierza Józefa, Koniecznego Władysława, Smagały Władysława i innych przy użyciu broni
27 Raport Specjalny Do Naczelnika Wydziału III go Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie.
Krasnystaw d[nia] 27 . 06. [19] 49 r. Akta w sprawie...
28 Zyśko Michał był członkiem PPR, wg. Z. Leszczyńska. Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może.
Członkowie organizacji niepodległościowych na Lubelszczyźnie skazani na kare śmierci przez sądy wojskowe
[1944 – 1955]. Cześć II. Lublin 2003, s. 242
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palnej brał udział w napadzie rabunkowym na spółdzielnię "Rolnik" w Wysokim. W czasie tego
napadu na szkodę wym.[ienionej] spółdzielni zabrał celem przywłaszczenia najrozmaitsze towary
wartości 1.073. 794. 95 zł.
W nocy dnia 30 października 1947 r. we wsi Żabno gm. Turobin pow. Krasnystaw przy użyciu
broni palnej wraz z podległa mu banda brał udział w napadzie na dom czł.[onka] ORMO i PPR
nazwiskiem Szafraniec Ludwik. W czasie tego napadu na szkodę wym. [ienionego] Szafrańca
zabrał celem przywłaszczenia najrozmaitsza garderobę oraz legitymację PPR i dowód osobisty.
W nocy dnia 30 października 1947 r. we wsi Żabno gm. Turobin pow. Krasnystaw przy użyciu
broni palnej wraz z podległą mu bandą brał udział w napadzie na dom czł. [onka] ORMO i PPR
nazwiskiem Walaszek Jan. W czasie tego napadu na szkodę wyżej wym.[ienionego] zabrała celem
przywłaszczenia najrozmaitsza garderobę, gotówki 10. 000 zł, legitymację PPR i dowód osobisty.
W nocy dnia 30 października 1947 r. we wsi Żabno gm. Turobin pow. Krasnystaw przy użyciu
broni palnej wraz z podległa mu bandą brał udział w napadzie rabunkowym na dom Bartosiewicza
Andrzeja, na szkodę którego celem przywłaszczenia zabrał najrozmaitsza garderobę.
W nocy dnia 30 października [19]47 r. we wsi Żabno gm. Turobin pow. Krasnystaw przy użyciu
broni palnej wraz z podległą mu bandą brał udział w gwałtownym zamachu na czł. [onka] ORMO
nazwiskiem Bielak Stanisław, który w czasie tego zamachu został zabity.
W dniu 22 kwietnia 1948 roku. we wsi Radzinki pow. Biłgoraj będąc na kwaterze w domu Szkołut
Łukasza mieszkańca tej wsi dopuścił się tam gwałtownego zamachu na funkcjonariusza M. O. z
posterunku Goraj pow. Biłgoraj.
W czasie tego napadu z posiadanego pistoletu zabił
funkcjonariusza M. O. szeregowego Gryczko Zygmunta.
W dniu 10 czerwca [19]48 r. przy użyciu broni palnej wraz z banda ps. "Piata" przy cmentarzu obok
wsi Mokre – Lipie gm. Sułów pow. Zamość brał udział w napadzie rabunkowym na
przejeżdżających samochodem agentów Spółdz. [ielni] Skupu Trzody Chlewnej w Zamościu
jadących do wsi Zaburze pow. Zamość. W czasie tego napadu na szkodę Spółdzielni zabr [ano?]
celem przywłaszczenia pieniędzy w sumie 578. 420 zł.
W nocy dnia 10 czerwca 1948 r. wraz z bandą "Piata" przy użyciu broni palnej brał udział w
napadzie rabunkowym na dom Zawiślaka Pawła [...] we wsi Zurowiec gm. Turobin pow.
Krasnystaw.
W nocy dnia 11 czerwca 1948 r. wraz z innymi członkami przy użyciu broni palnej brał udział w
napadzie na dom Matyjaszka Władysława zam. [ieszkałego] we wsi Czerniencin[ie] Głównym gm.
Turobin pow. Krasnystaw.
W nocy z 11 na 12 czerwca 1948 r. wraz z banda "Piata" brał udział w gwałtownym napadzie na
czł. [onka] ORMO z nazwiskiem Polski Jan zam. [ieszkałego] we wsi Czerniencin gm. Turobin
pow. Krasnystaw. W czasie tego napadu Polski Jan został ranny, a żona jego Jadwiga zabita, a
zabudowania spalone.
W dniu 13 czerwca [19] 48 r. wraz z bandą "Piata" brał udział w napadzie na wież Zaporze gm.
Radecznica pow. Zamość. W czasie tego napadu będący w tej wsi funkcjonariusze M. O. stoczyli
walkę, podczas której banda zabiła trzy osoby jak Widz Stanisław, Polak Antoni, Olejniak
Stanisław oraz ranni Ładniak Katarzyna i jej córka Jadwiga oraz spalone zostały trzy
gospodarstwa.
W dniu 27 stycznia 1949 r. przy użyciu broni palnej wraz z Brodaczewskim Dominikiem i Flis
Wojciechem brał udział w napadzie rabunkowym na Zarząd Gminny Żółkiewka pow. Krasnystaw.
W czasie tego napadu na szkodę Zarządu Gminy zostało zrabowane dwie maszyny do pisania.
W nocy 3 kwietnia 1949 r. przy użyciu broni palnej wraz z Brodaczewskim Dominikiem,
Bogadzkim Antonim [Bogackim Antonim], Mucho [Muchą] Antonim i Tomczykowskim
Czesławem brał w napadzie rabunkowym29 na spółdzielnię Sam.[opomoc] Chłopska zabrano towar
29 Owe napady rabunkowe, tak naprawdę miały charakter rabunkowo – dywersyjny, uzyskane tą drogą środki
pieniężne, czy żywnościowe przeznaczane były na utrzymanie członków WiN - u, ich leczenie, ubranie, a także
jako pomoc dla rodzin aresztowanych, relacja Karoliny Krzysztoń
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n a łączną sumę 241. 729. zł.
W dniu 23 czerwca 1949 roku wraz z Zawiślakiem Antonim przy użyciu broni palnej brał udział w
napadzie rabunkowym na dom Błaszczaka Wojciecha zam. [ieszkałego] we wsi Gaj Czernienciński
gm. Turobin pow. Krasnystaw. W czasie napadu na szkodę wymienionego gospodarza zabrali celem
przywłaszczenia 10. 000 zł.
Od dnia 31 sierpnia 1944 roku r. do dnia zatrzymania tj. 25 czerwca 1949 r. kolejno przechowywał i
posiadał bez prawnego zezwolenia władz broń palną jak: ręczny karabin maszynowy, automat P. P.
Sza, automat M. Pi., pistolet i granaty.30
Piotr Smagała przetrzymywany był w więzieniu na Zamku w Lublinie. Śledztwo przeciwko niemu
wszczęto 28 czerwca 1949 roku - zamknięto 28 lutego 1950 roku, w tym dniu sporządzono również
akt oskarżenia. W trakcie śledztwa przeciwko Smagale przesłuchano dwunastu świadków – byli to:
Polski Jan (Lublin), Matyjaszek Władysław (Czernięcin Główny), Kędra Antoni (Czernięcin
Główny), Bielak Maria (Żabno), Murat Edward (posterunek Goraj), Wójcik Franciszek (posterunek
Biłgoraj), Walaszek Jan ( posterunek Biłgoraj), Zyśko Michał (Tarnawka gm. Zakrzew), Zawiślak
Paweł (Żurawie), Błaszczak Wojciech (Gaj Czernięciński), Bogacki Antoni (Więzienie – Zamek
Lublin).
W procesie przeciwko Piotrowi Smagale (29 . III. - 6. IV. 1950 roku) jako oskarżyciel przed
Wojskowym Sadem Rejonowym wystąpił kpt. Zdzisław Obuchowicz.31 Sędzia w procesie był kpt.
Eugeniusz Pinkosz, pełniący funkcje sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie w latach
1949 – 1952), znany z surowych i bezwzględnie wydawanych wyroków.32 Wykonanie wyroku kary
śmierci nadzorował prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie (funkcje pełnił w
latach 1950 – 1952) kpt. Huk Władysław.33
Na pierwszej rozprawie obecny był syn Wiesław, na drugiej (bo były tylko dwie) córka Danuta –
butów nie było, poleciałem do kolegi buty pożyczyć. Wprowadzili go, nogi skute łańcuchem, kula...
Podarował mi różaniec z chleba i marzeniem jego było żebym się na księdza uczył. Ci ubecy zaraz
na niego naskoczyli: "na biskupa będziesz go uczył" i odepchnęli mnie. I tyle było widzenia z
ojcem. Moment. To trwało dwie minuty i tyle wszystkiego. To było moje ostatnie widzenie. Później
druga rozprawa była już przed śmiercią ojca. Druga, ostatnia rozprawa odbyła się 6 kwietnia 1950
roku - wniosek prokuratora o karę śmierci zostaje podtrzymany w mocy – rozprawę zakończono o
godz. 18. 15.34 Piotr Smagała spoczął w zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym przy ul.
Unickiej w Lublinie. Na tablicy upamiętniającej miejsce pochówku widnieje napis: "Miejsce
Pamięci Narodu. Tym miejscem opiekuje się Stowarzyszenie Więźniów Politycznych Zamku
Lubelskiego i "Pod Zegarem" Urząd Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Szkoła
Podstawowa nr 10 w Lublinie i Gimnazjum nr 19 w Lublinie".
Najgorsze dla ubeków było to, że ojciec był dowódcą drużyny żandarmerii WiN – tłumaczy
Wiesław Smagała. Jego żołnierze mieli za zadanie wykonywanie wyroków na zdrajcach z polecenia
sądu akowskiego, czy WiN – owskiego; ostrzegali przed wykonaniem wyroku.. Sędzią był
Stachyra, on sprzed wojny miał wykształcenie prawnicze.
Wywieszali plakaty, obiecywali nagrody za za Smagałę – czy 50. 000 czy 25. 000 już nie
30 Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Pismo z dnia 28. II. 1950 r. Akta w sprawie..., t. II
31 Z. Leszczyńska. Prokuratorzy i sędziowie lubelskich sadów wojskowych 1944 – 1955. Lublin 2006, s. 46 (dalej: Z.
Leszczyńska. Prokuratorzy i sędziowie...)
32 Tamże, s. 118
33 Z. Leszczyńska. Prokuratorzy i sędziowie..., s. 30
34 Prezydent odmówił skorzystania z prawa laski i wyrok przez rozstrzelanie został wykonany w więzieniu na Zamku
lubelskim w dniu 28 maja 1950 roku
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pamiętam.35 Pamiętam za to jak po cichu zerwałem taki plakat, nazwisko ojca było wypisane
takimi dużymi literami.
Ojciec uniewinniony jest częściowo (tłumaczy syn Piotra Smagały – Wiesław) a dalej nie, bo to
jest tak: ojciec przebywał w biłgorajskim (trudno mi przypomnieć sobie nazwę tej miejscowości),
niedaleko Goraja. Siedzieli sobie wieczór, z ludźmi rozmawiali przy lampie na ustroniu w domu.
Widać, że obcy człowiek im tłumaczy, ale jest zmęczony, czyli gdzieś wędrował... W pewnej chwili
wpada trzech osobników i zaczynają legitymować – Piotr Smagała, zaczynają go legitymować, on
broniąc się jednego zastrzelił, jednego postrzelił, jeden uciekł. Tłumaczono później, że ojciec nie
musiał strzelać, bo tamci nie mieli broni. Za to kara śmierci. Druga sprawa – zabójstwo Polskiej
(żony ormowca z Czernięcina; on był szefem ORMO.36 Jemu się udało uciec,został postrzelony, ale
uciekł. W akcji brali udział ludzie z jego oddziału - za to druga kara śmierci 37, oprócz tego drobne
napady rabunkowe (w mniemaniu ubeków). To wszystko w rozumieniu ówczesnych przepisów
prawa nie mogło być inaczej ukarane jak tylko wyrokiem skazującym na śmierć. Orzeczeniem Sądu
Wojewódzkiego w Lublinie w Lublinie stwierdzono częściowe uchylenie wyroku Wojskowego
Sądu Rejonowego..
Na czym polegała współpraca z Piotrem Smagałą
Jednymi ze współpracowników Piotra Smagały była rodzina Bożków - Ludwik Bożek, jego córka
Karolina i syn Edward - u Karoliny byliśmy (wspomina Wiesław Smagała) gdzieś w 1947 roku.
Poszliśmy rano, ja, siostra i babcia niby do kościoła, w rzeczywistości na tory, które biegły w stronę
Wysokiego, tam przyjechał Ludwik Bożek i powiózł nas furmanką do Wierzchowiny, gdzie
ukrywał się ojciec. Później tę rodzinę ktoś wydał – aresztowali Karolinę i jej ojca.
Karolina Bożek (Krzysztoniowa) tak wspomina tamten czas: pamiętam taki moment w
Żółkiewce jak nas trzymali na posterunku. Stałam kolo pieca, muzyka głośno grała, a tam tylko jęki
i jęki. Tak długo to trwało. Jak wyprowadzali aresztowanych to tylko jedna krew... mój tato tak miał
głowę porozbijaną, tylko skinął głowa – wiedziałam że nic nie powiedział. Skoro on nic nie mówił,
to ja też nie będę nic mówiła... Z Żółkiewki przewieźli nas do Krasnegostawu. Widziałam przez
okno jak ciągnęli tatusia nieprzytomnego, z góry było widać, chociaż okno było zakratowane.
W listopadzie 1948 roku Piotr Smagała dociera do Zaburza. Tutaj pomocy i schronienia udziela
mu Katarzyna Gmys.. Przebywa w jej domu do stycznia 1949 roku (Katarzynę Gmys Piotr Smagała
poznał za pośrednictwem Antoniego Zawiślaka we wrześniu 1948 roku, wstąpili wówczas do niej
idąc do Hadama Marcina zamieszkałego w Zaburzu). Piotr Smagała zlecił jej nawiązanie kontaktu z
"Jarem" (komendantem WiN obwodu zamojskiego, siedziba którego znajdowała się w klasztorze
Ojców Bernardynów w Radecznicy) poprzez jego sekretarkę "Wiskę". 38
35 Relacje Wiesława Smagały potwierdza Weronika z Tomiółw Zwolakowa: " mówili, że kto wyda Smagałę, to będzie
miał ileś tam pieniędzy..."
36 Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej – organizacja o charakterze społecznym, powołana do życia 21 lutego
1946 roku Dekretem Rady Ministrów jako organizacja paramilitarna ściśle podporządkowana Milicji Obywatelskiej,
członkowie ORMO uczestniczyli w zbrojnych walkach z podziemiem niepodległościowym
37 Według relacji Weroniki (Tomiło) Zwolak w akcji brała udział grupa "Piata", Piotra Smagały tam wówczas nie było
38 Pilarski Marian "Jar" – komendant Obwodu WiN; w drugiej połowie 1947 roku zaczął nawiązywać kontakty z
byłymi żołnierzami AK. Na wiosnę 1948 w radecznickim klasztorze odbyło się spotkanie osób zainteresowanych
drugą konspiracją – podjęto decyzję o wznowieniu działalności; podczas następnego spotkania rekatywowano
Inspektorat Zamojski, w spotkaniu wzięli wówczas udział: Stanisław Karczewski "Goraj", Marian Pilarski "Jar",
Stanisław Bizior "Eam", Andrzej Stachyra "Saturnin", Jan Hadam "Agrest", Jan Jakubiak "Puchacz", o. Hugolin
Ryba "Robak". W kwietniu 1950 roku funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali Mariana Pilarskiego - w
1951 roku odbył był się jego proces, rozstrzelany został 4 marca 1952 roku na Zamku w Lublinie . W działalność
WiN na terenie gminy Radecznica zaangażowani byli również Ojcowie Bernardyni z miejscowego klasztoru –
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Również w Zaburzu uzyskał pomoc od Ewy i Antoniego Muchów. Przyprowadził ich - Smagałę
i Zawiślaka do nas sąsiad – wspomina Ewa Mucha – ktoś ze wsi naskarżył, że u nas w domu robi
się bimber. Przyszła milicja. Smagały nie wtedy nie było, wyszedł. Zawiślak jak zobaczył, że idą,
tak wpadł na strych. Milicjant chciał pójść na strych, ten go zabił i wtedy mnie aresztowali, za to,
jak oni mówili, że u nas są bandyci, a ja nie zgłosiłam tego na milicję. Zawiślak też uciekł.
w Zaburzu. Dostałam trzy lata więzienia.. Siedziałam w Zamościu, na Zamku w Lublinie, w
Fordonie. 39 Jak mnie zaaresztowali tato przyszedł gospodarzyć. Później kazali mu a by podpisał
oświadczenie, że jak wróci mój mąż, który także się ukrywał, to da znać na milicję. Tato podpisał,
ale gdzie by dał znać!. Ktoś doniósł. Przyszli, wzięli męża i zabrali tatę Jak wieźli ojca na sprawę
do Lublina, dostał zawału i zmarł w drodze. Mąż dostał cztery lata – nie odsiedział wyroku do
końca, ponieważ objęła go amnestia.
Ze Smagałą i Zawiślakiem to tak było: oni chodzili od jednego do drugiego prosząc by ich
przenocować. Nikt ich nie oskarżył, bo się bał. Mnie męczyli na przesłuchaniach żebym wydała u
kogo jeszcze nocowali, ale powiedziałam: koniec, wysiedzę to sama.
Oni współpracowali z Gmysową , później jak ja zaaresztowali, to prawdopodobnie (bo ja tego nie
widziałam) skoczyła podczas prowadzenia na śledztwo z balkonu i zabiła się. To było w
Krasnymstawie w więzieniu Urzędu Bezpieczeństwa. Współpracowali z Janiną Hadam - już nie
żyje, ona także siedziała w więzieniu, chyba ze dwa lata, jej mąż siedział.
Być może gdyby Zawiślak wtedy u nas nie strzelił do policjanta, tylko dobrze się ukrył nic by się
nie stało. Bimbru u nas nie znaleźli i poszli by dalej, ale Zawiślak strzelił, zabił. To było w marcu
1949 roku. Karolinę Bożek aresztowali w kwietniu, wszystkich (współpracujących ze Smagałą
aresztowali w kwietniu). Po tym, co się u nas w domu stało zaczęli wszystkich szukać.
Smagała zachowywał się grzecznie. Grzeczny był taki, wiele z nim nie rozmawialiśmy, bo już ten
Zawiślak, to był taki więcej podejrzany. Smagała, taki poważny był, popatrzeć na niego, to było
niepodobne do tego, że się ukrywał. Zawiślak, to już mówiłam, tego drugiego z Czernięcina –
Brodaczewskiego (ich trzech się ukrywało) to wcześniej zabili. Po Smagale zostało dwoje dzieci,
dziadkowie chowali, bo żona prawdopodobnie umarła wcześniej. Na Zamku w Lublinie wyrok mu
wykonali.
Na temat działalności Smagały i Zawiślaka nikt nic we wsi nie powiedział, bo każdy się bał, jak
przyjdą nocować, żeby się milicja nie dowiedziała – na ten temat nikt wtedy słowa nie powiedział...
Ale jak wróciłam do domu, to takie pogłoski krążyły: "ale Muchowa odważna, nikogo nie wydała".
Ja powiedziałam sobie wtedy, niech odcierpię sama, ale nic nie powiem.
Jak mnie aresztowali sąsiedzi dali znać do rodziców, byli na Zakłodziu. Przyszli , zabrali dzieci.
Tato przyszedł do Zaburza, by gospodarkę uratować. Na śledztwach chcieli, żeby im wszystko
udowodnić, a ja co im miałam mówić. Obcięli mi włosy, potem jeden z prowadzących śledztwo
gwardian Jan Hugolin Ryba vel Kaliński, br. Piotr Golba, ks. o. Wacław Płonka (jako pierwszy podjął współpracę z
"Jarem") – wytyczony przeciwko nim proces miał miejsce w dniach 9 – 16 października 1951 roku. Ks. o. Płonka
skazany został na 12 lat więzienia, tytułem amnestii w 1956 roku karę zamieniono na 8 lat pozbawienia wolności, w
styczniu 1957 roku warunkowo zwolniono ks. Wacława Płonkę z odbycia reszty kary. Brat Serwacy Golba
(gromadził i przechowywał dokumenty konspiracyjne Inspektoratu Zamojskiego AK oraz obwodu WiN Zamość),
skazany został na 5 lat więzienia. Rehabilitacji doczekali się radeczniccy Bernardyni 3 października 1995 roku –
Sąd Wojskowego Okręgu Wojskowego uznał że współpraca i pomoc księży udzielana organizacji WiN i
"Inspektoratowi Zamojskiemu AK" były równoznaczne z walka o niepodległość Polski. wg. R. Wnuk. Konspiracja
akowska i poakowska na Zamojszczyźnie od lipca 1945 do 1956 roku. Lublin 1992; K. Czubara. Zakonnicy
waleczni. Tygodnik Zamojski 1995, nr 44, s. 8; R. Smoter Grzeszkiewicz. S. Rozwar Zybała. Rzeczpospolita
Radecznicka (wrzesień 1939 – lipiec 1944) i druga konspiracja. Lublin 2007
39 Więzienie wybudowane pod koniec XVIII wieku jako magazyn, później komora celna, w 1853 przekształcone w
więzienie dla kobiet, które funkcjonowało jako filia zakładu karnego w Koronowie. Od roku 1920 było to ciężkie
więzienie dla kobiet z wyrokami co najmniej 3-letnimi, również podczas okupacji niemieckiej zaliczane było do
ciężkich więzień karnych. Po roku 1945, w czasach stalinowskich, przebywały tu kobiety skazywane w procesach
politycznych. Również w czasie stanu wojennego po 1981 wykorzystano to więzienie do internowana grupy kobiet
z "Solidarności" z Gdańska, Torunia i Bydgoszczy. W roku 1984 więzienie to przekształcono w zakład karny dla
mężczyzn.
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popchnął mnie, poleciałam, zaraz poronienie było. Potem, jak już byłam w więzieniu (wcześniej
przetrzymywali mnie w piwnicach Urzędu Bezpieczeństwa w Krasnymstawie), to naczelnik mnie
wezwał: "powiedzcie dlaczego było poronienie, może jesteście sami winni, po co będziemy my
odpowiadać". Ja mówię, niestety, ja nie jestem winna. To męczenie, to przepytywanie, poronienie...
Później w więzieniu to już było normalnie. Już jeść dali, na spacer 5 minut. Ubrania mieliśmy
więzienne, swoje w magazynie. Pasiaki były. Spodnie i bluza, wszystko w paski – pasy na dół i tyle.
Materiał był biały, a te pasy to siwe zazwyczaj. Potem to w chusteczce chodziłam jak włosy miałam
ścięte. Na początku podczas przesłuchań to mi w ucho coś nalał, żeby mówić 40 i wedle tego teraz
noszę aparaty, bo jak zdejmę, to jestem zupełnie głucha. Żyłki poprzepalane mam w uszach. To jest
męczące z tymi aparatami, ale muszę, bo bym nic nie słyszała. To wszystko mi zrobili w UB w
Zamościu na śledztwach, bo chcieli żebym powiedział strasznie dużo, ja powiedziałam że nic nie
powiem, że koniec i tak się stało. I za to dzisiaj muszę cierpieć. Nie dawali mi protokołów do
podpisania – przesłuchiwali, pisali, nic, nic...dali mi trzy lata. Potem męża sądzili, zabrali mu
budynki i cały majątek, wszystko co miał. Już po wyjściu z więzienia pisałam w tej sprawie.
Budynki były już wystawione na licytacje, najbliższy sąsiad chciał je zabrać. Zwrócili mi wszystko.
Mam akt własności.
W Lublinie to do śledczego chodziłam dzieci bawić. Jednego razu, (bo ja sprzątałam na korytarzu)
jedna z kobiet (jak oddziałowa wypuściła ich do ubikacji) dała mi kartkę by podać drugiej, ktoś
przy skarżył do śledczego, to godzinę trzymał mnie w wodzie do kolan żeby powiedzieć. Mówię,
że nikt mi nie dawał żadnej kartki. Z korytarza mnie zrzucili, trochę do więziennej bielizny szłam...,
a potem nie. Później znów ten śledczy mnie wzywa i mówi: będziecie z powrotem pracować na
korytarzu, tylko jak ja będę przechodził, a ktoś da wam kartkę, to weźcie. Wy na mnie spojrzycie, a
ja was wezwę, przeczytam i oddam. Pomyślałam sobie: będę jeszcze do więzienia kogo wsadzać.
Nie brałam. Kilka razy mnie wzywał. Potem mówi: "Muchowa, będziecie mi dzieci bawić, bo
wiedział, że nie chcę nikogo oskarżyć. Rano drzwi się otwierają. Muchowa... Przy zamku był ich
dom. Siedziałam tam przez cały dzień z dziećmi, a wieczorem jak przyszłam, to mnie w sali nikt się
nie odezwał, bo oni wszyscy bali się, że jak coś powiedz ą to ja doniosę do śledczego, a ja Bogu
ducha winna. Myślałam: Boże, żeby mnie wywieźli z tego Lublina. Cichutko, mur w
sali...Chciałam do lekarza, to wartownik do mnie, a coście tacy ważni, że to ja do lekarza chcę iść.
Później do Fordonu. Do śledczego trzeba było podpisywać, on mówi: " szkoda Muchowa, bo ja
byłem w szpitalu, bo byście nie pojechali, tylko dalej dzieci bawili". Myślę: dzięki Bogu, że pojadę
do Fordonu. Tym ludziom z mojej celi wcale się nie dziwię. Każdy się bał i już, że jakby co jakiego,
ja powiem do śledczego, czy jak.
W Fordonie były same kobiety, mężczyzn nie było. Która miała dożywocie, to siedziała w
suterenach, a tu [na gorze] normalnie. Niektóre chodziły do pracy, ja nie chodziłam do pracy, bo
wszystkich nie wzywali. Z pół roku w tym Fordonie siedziałam. Co dzień 5 minut na spacer i siedź
i już. Potem złożyłam podanie i... do domu. Poszłam na pocztę, proszę żeby mi zapakowali, bo
miałam kożuch i wszystko. Naczelnik wziął pudełko, zapakował wszystko, nazwisko. Dobrze.
Przyjechałam do Bydgoszczy.
Z więzienia mogłampisać listy do domu, z domu i stamtąd też przysyłali tak samo listy, ale jak
paczkę kto przysłał a w niej było choć troszkę wędliny, smalcu, nie dostał. Pracowałam na
korytarzu, kazali mi to sprzątać. Sprzątałam. Oddziałowe wszystko brały, bo nie wolno żeby
tłustego, żeby co jeść... jak miałam poronienie wzięli mnie do szpitala i policjant jeden zawsze był
na korytarzu, on chciał siedzieć w sali, ale go go te panie wyprosiły. Jednej dałam list, drugi tak
samo. Ten jeden list doszedł do domu, a drugiego nie dali. Potem brat przyjechał. Leżałam w
szpitalu. Ten policjant, a te panie jego na korytarz. Do mnie – otwórz pani okno. Otworzyłam. Brat
40 Różnie zmuszano aresztowanych do składania zeznań – wspomina Karolina z Bożków Krzysztoniowa: wlewali ropę
do nosa, wbijali szpilki pod paznokcie, nie dali jeść. Stawiali więźnia przy otwartym oknie, usiedli, jedzą. Trzymają
cię. Mówisz, damy ci jeść. Stoisz. Nogi opuchnięte. Pękają. Wywracasz się, chcesz się oprzeć, to cię kopią. Tak cię
wykańczają. Dają śledzia prosto z beczki, rzucasz się, jesz. Później chce się strasznie pić. Nie dają wody...
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przyszedł za okno, porozmawialiśmy, bo tego policjanta musiałabym prosić, żeby pozwolił
rozmawiać. Ciężkie było życie, ale przeżyłam.
Jak mnie z więzienia zwolnili, to powinni mi dać coś, że mnie zwalniają, to kazali mi iść na
posterunek w Radecznicy się zameldować , ale ja do Zamościa przyjechałam na noc, już
samochodu nie było i poszłam tam. Przenocowałam na stacji, rano pojechałam do domu.
Po wyroku
Wiesław i Danuta Smagała po wykonaniu wyroku śmierci na ich ojcu przez wiele lat byli
szykanowani i źle traktowani - cały czas byliśmy prześladowani – opowiada Wiesław Smagała gdy chodziłem do szkoły wszyscy mówili na mnie "bandyta", "bandyta". UB zatrudniało wtedy
parobków, jak tylko jaki parobek był u kogoś to zaraz funkcję miał, jakąś pracę. Jak naszą elitę
wymordowali w Katyniu, to ci mieli być za tamtych profesorów..., tak było. A ten lepszy gospodarz
to już był kułakiem. Kazali w szkole krzyczeć, jak ktoś miał więcej niż 5 ha "kułak", "kułak".
Kazali oficjalnie, byli tacy nauczyciele...
Odczułem to nawet w wojsku, w wojsku wśród ubowców. Byłem w Komendzie Garnizonowej w
Lublinie. Namawiali mnie na zawodowego. Jako zwykłemu żołnierzowi nie sprawdzali tak
dokładnie dokumentów. Strasznie byli zdziwieni jak mogłem się do nich dostać. Jeździłem jako
kierowca z pułkownikiem Kondraciukiem. Ten Kondraciuk był szefem sztabu w Korpusie
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wiadomo ich zadaniem było zwalczać przeciwników nowego
ustroju. Dla niego nie był to szok, zwolnili go przed moim odejściem. Zaskoczony był natomiast
kierownik Tajnej Kancelarii. Jak ty się tu dostałeś? Dla niego to był szok. Przeciwnik! Jeździłem z
pułkownikiem, wszystko wiedziałem. A wiadomo jak to było jak się jeździło na polowania. Czym
wyższy stopniem, tym najczęściej miał większa władzę...
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