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Jesień narodów czyli (nie)wolne wybory

Na początek lat osiemdziesiątych przypada apogeum ruchu społeczno–związkowego 
„Solidarność”. Po stanie wojennym entuzjazm opadł, ale nie obumarł, a oddolne pragnienie 
dobrobytu i wolności dalej tliło się w polskim narodzie. Dwie fale strajków z kwietnia 
i sierpnia 1988 roku tylko to dążenie w oczach komunistów potwierdzały.

Okres przemian został zapoczątkowany w wilii MSW w Warszawie przy ulicy Zawrat, 13 
sierpnia 1988 roku, gdzie spotkali się Czesław Kiszczak, Lech Wałęsa, bp Jerzy Dąbrowski 
oraz Stanisław Ciosek. Do drugiego roboczego spotkania doszło we wrześniu tego samego 
roku, a wraz ze wzrostem liczby osób uczestniczących w tych spotkaniach, przeniesiono 
je do ośrodka MSW w Magdalence. Podczas kilku spotkań uzgodniono podjęcie rozmów 
o charakterze jawnym. Obrady X Plenum KC PZPR w styczniu 1989 roku pozwoliły 
przyjąć dokument ws. pluralizmu politycznego i związkowego, co de facto było zgodą 
na ponowną legalizację związku zawodowego „Solidarność”. Pod koniec stycznia 1989 
roku doszło do ponownego roboczego spotkania Wałęsy i Kiszczaka, aby ustalić termin 
i zakres oficjalnych obrad. Ruszyły one 6 lutego 1989 roku w Pałacu Namiestnikowskim 
w Warszawie. W wyniku ustaleń okrągłostołowych zmieniono ordynację wyborczą, 
wprowadzono urząd Prezydenta oraz drugą izbę parlamentu (Senat). Ustalono również, 
że wszystkie miejsca w Senacie oraz 35% w Sejmie obsadzonych będzie w wyniku wolnej 
gry politycznej, a pozostałe 65% miejsc w Sejmie zajmie PZPR i jej sojusznicy (ZSL i SD). 
Pierwsza tura wyborów przyniosła ogromne zwycięstwo opozycji solidarnościowej 
i klęskę komunistów, przez co część mandatów pozostała nieobsadzona. Frekwencja 
wyniosła 62 procent. Kiszczak oskarżył Wałęsę o manipulację. Strona solidarnościowa, 
bojąc się unieważnienia wyborów, zgodziła się na zmianę ordynacji wyborczej. Rada 
Państwa dokonała tego 12 czerwca 1989 roku, dzięki czemu uzupełniono wakaty. Druga 
tura wyborów odbyła się 18 czerwca, frekwencja wyniosła 25 procent.

W wyniku ustaleń opozycji z komunistami wybrano nowy Sejm, nazywany także 
kontraktowym, co zapoczątkowało okres przemian ustrojowych. Premierem został 
Tadeusz Mazowiecki.
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ODB – 17, „17”, „9 kompania dywersyjna Żniwiarz”

Początki historii oddziału „Żniwiarz” toną w mrokach dziejów. Zapisy o nim pojawia-
ją się na kartach kilku książek i opierają się na przekazach, nie na materiałach 
źródłowych1. Jak czytamy w książce autorstwa Henryka Witkowskiego2, oddział 
wywodził się z tzw. „piątek dywersyjnych”. Pierwszą z nich, powstałą w sierpniu 
1942 roku, dowodził osobiście komendant obwodu II Mieczysław Niedzielski ps. 
„Sadownik” (później „Żywiciel”). Początkowo oddział miał charakter wywiadowczy 
i osłonowy, oraz prowadził akcje rozbrajania Niemców w celu pozyskania broni. 
Po Niedzielskim dowodzenie oddziałem przejął plutonowy podchorąży Gustaw 
Budzyński ps. „Szymura”. Zaledwie kilka miesięcy wystarczyło, by pod jego 
dowództwem utworzono drugą piątkę dywersyjną, a w roku 1943 powstała trzecia 
taka piątka. Do momentu objęcia dowództwa oddziału przez porucznika Mieczy-
sława Morawskiego ps. „Scewola”, „Szalbierz”, „Szeliga”, tworzącą się jednostką 
dowodzili kolejno por. „Mundek” i por. „Zenon”3. Po nich, dowodzenie przejął, jak 
wspomniałem, por. Mieczysław Morawski, a na jego zastępcę wyznaczono plut. 
podchorążego/ppor. Gustawa Budzyńskiego.

Po utworzeniu trzeciej piątki dywersyjnej rozpoczęto pracę nad reorganizacją 
oddziału, co wynikało niewątpliwie z rozkazu nr 84 Dowódcy Armii Krajowej 
pt. Uporządkowanie walki czynnej ze stycznia 1943 roku. W pierwszych miesią-
cach swego istnienia oddział miał strukturę plutonu, składającego się z trzech 
trzyosobowych drużyn, tak jak przedstawiono to na schemacie poniżej:

Pluton

Nazwisko 1 Nazwisko 7

Nazwisko 2 Nazwisko 4 Nazwisko 8

Nazwisko 3 Nazwisko 5 Nazwisko 9

Nazwisko 6

Oddział otrzymał kryptonim DB-17 (Dywersja Bojowa) i pod względem opera-
cyjnym podlegał Kedywowi Okręgu Warszawskiego, jednocześnie będąc 
w dyspozycji komendanta Obwodu II (czyli Mieczysława Niedzielskiego). Szybko 
powiększający się stan osobowy (już w połowie roku 1943 oddział liczył około stu 
osób). Komendant II obwodu utworzył złożoną z trzech plutonów samodzielną 
kompanię, o nazwie 9 Kompania Dywersyjna „Żniwiarz”, a wchodzące w skład 
tej kompanii plutony otrzymały numery 226, 229, 230. Początkowo nie miały one 

1 Na przykład informacje o strukturze oddziału oparto na wspomnieniach Jana Rockiego i ustaleniach 
Tomasza Strzembosza.

2 H. Witkowski, Kedyw Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej w latach 1943-1944 , IWZZ, Warszawa 1984, s. 122.
3 Ich nazwisk niestety nie znamy – ich ustalenie pozostawiamy młodszym poszukiwaczom historii, a kierunek 

tych poszukiwań powinien obejmować najbliższe otoczenie „Sadownika”, czyli sztab, wywiad lub inny oddział 
bezpośrednio podlegający Niedzielskiemu, trudno bowiem podejrzewać, że oddałby on dowodzenie tak 
ważną strukturą osobie sobie nieznanej, chociaż nie można też wykluczyć przydziału z zewnątrz.
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pełnego stanu osobowego, szybko jednak doszły do pełnej liczebności, a ich 
kadrę dowódczą stanowili absolwenci kursów Szkoły Podchorążych. Na przeło-
mie roku 1943 i 1944 zakończono wstępne prace organizacyjne, nie przerywając 
rekrutowania żołnierzy, dzięki czemu w lipcu 1944 roku kompania liczyła już 150 
osób.

Dowództwo nad utworzonym jako pierwszy Plutonem 226 objął ppor. Włady-
sław Kaliniewicz (ps. „Sorok”), a po jego śmierci 16 grudnia 1943 roku zadanie to, 
w styczniu 1944 roku, przejął ppor. Bogdan Kunert (ps. „Bonar”, „Schayer”). Dowódcą 
utworzonego w drugiej kolejności Plutonu 230 był początkowo wspomniany już 
ppor. Bogdan Kunert, a po przejęciu przez niego dowodzenia nad plutonem 
226 jego stanowisko objął kpr. podch. Wiesław Rychłowski ps. „Śmigielski”, zaś 
po jego odejściu do partyzantki dowódcą został plut. podch. Zygmunt Wisłouch 
ps. „Szumski”. Utworzonym jako ostatni Plutonem 229 dowodził kpr. podch. Józef 
Stadler ps. „Ster”4, a po jego odejściu do „Parasola” dowodzenie plutonem przejął 
kpr. podch. Stanisław Świnarski ps. „Sułtan”, „Poraj”.

Według Hanny Rybickiej pierwsza oficjalna wzmianka o DB-17 pojawia się 
w związku z akcją przeszukania bandyckiej meliny, odnotowaną w sprawozda-
niu za listopad 1943 roku. Jak czytamy w raporcie: „Na podstawie meldunku KW 

4 H. Witkowski podaje jedynie pseudonim (nazwisko nieznane NN) oraz informację, iż odszedł do „Parasola” w 
marcu 1944 roku. H. Witkowski, Kedyw, op. cit., s. 123. Natomiast  H. Rybicka identyfikuje „Stera” jako Józefa 
Stadlera. (H. Rybicka, Obwodowe Oddziały Dywersji Bojowej Okręgu Warszawa (dokumenty warszawskiego 
kedywu z lat 1943-1945), WUW, Warszawa 2010, s. 76. W obu przypadkach zgadza się stopień i data odejścia 
z oddziału – marzec 1944 r. Rybicka jako powód podaje względy natury materialnej.
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(kontrwywiad) 17, patrole bojowe dokonały rewizji dwóch melin bandyckich w celu 
konfiskaty broni /na ul. Tuszyńskiej i Czerwińskiej/. W obu przypadkach broni nie 
znaleziono”5.

Niemal od samego początku istnienia oddziału, broń – oprócz tej pochodzącej 
ze zrzutów – pozyskiwano poprzez rozbrajanie Niemców. Zdarzało się, że czyniono 
to bez zgody i wiedzy dowódców. Dopóki akcje się udawały lub nawet kończyły się 
niepowodzeniem ale bez strat własnych, dowódcy przymykali na to oko. Na zdecy-
dowaną zmianę tej postawy wpłynęła tzw. sprawa „Kapra”, młodego żołnierza 
oddziału, który wraz z kolegą Janem Bieleckim samowolnie podjął nieudaną 
próbę zdobycia broni. Niestety niemiecki żołnierz nie przestraszył się dwójki 
młodych chłopaków, na domiar złego nadjechał akurat samochód z niemieckimi 
żołnierzami. „Kacpra” schwytano, a jego ciała nigdy nie odnaleziono6. Informacje 
o akcjach z jego udziałem odnajdujemy w kilku notatkach i na kartach wspomnień 
żołnierzy żoliborskiego oddziału dywersji bojowej. „Kacper” dwukrotnie, dzień 
po dniu, brał udział w rozbrajaniu wartowni Werkschutzu przy ulicy Towarowej, 
zdobywając broń i nie ponosząc strat własnych7, zaś u zbiegu ulic Chałubiń-
skiego i Nowogrodzkiej oddział, w skład którego wchodził, rozbrajając Niemca 
zdobył niemiecki pistolet P08. Oddział musiał głęboko odczuć jego stratę, skoro 
dowódcy przestali patrzeć przez palce na kolejne tego typu wypady i surowo 
karali biorących w nich udział żołnierzy8.

Wraz ze wzrostem liczebności wzrastało także znaczenie oddziału, który podle-
gając równocześnie dwóm ośrodkom dowodzenia, wykonywał bardzo różne 
zadania, np. dla komendanta II Obwodu transportowano do Warszawy broń 
ze zrzutów i ubezpieczano transporty broni dla innych oddziałów Obwodu. 
Na podstawie orzeczeń Sądów Specjalnych wykonywano także od samego 
początku 1944 roku wyroki śmierci, o czym piszą w swoich książkach H. Witkow-
ski, H. Rybicka i J. Rokicki. Już 4 stycznia 1944 roku, na przystanku tramwajowym 
linii 16A, 16B, czyli na skrzyżowaniu ulic Powsińskiej i Zielonej zabito 58-letniego 
pracownika Izby Rentowej Leona Musiała, skazanego przez Cywilny Sąd Specjal-
ny za współpracę z gestapo. 30 stycznia wykonano wyrok śmierci na bandycie 
Włodzimierzu Drozdowskim9. 14 marca 1944 r. o godzinie 7 rano zlikwidowano 
skazanego wyrokiem Wojskowego Sądu Specjalnego Antoniego Rowińskiego 
– stało się to w jego własnym mieszkaniu przy ulicy Leszno 2 m. 4410. 26 maja 
1944 roku za współpracę z gestapo, z wyroku Wojskowego Sądu Specjalnego, 
karę śmierci wymierzono dyrektorowi teatru „Jar”, mieszczącego się w Galerii 
Luksemburg przy ulicy Senatorskiej. U Jana Rokickiego znajdujemy opis całej 

5 Ibidem.
6 J. Rocki,  Dziewiąta Dywersyjna, MON, Warszawa, 1973. Mimo że w publikacji odnajdujemy imię i nazwisko 

„Kacpra” (Jan Dutkiewicz), który przeszedł do dywersji z hufca „Dolny Mokotów” (s. 39), w wykazie żołnierzy  
widnieje on  jako NN (s. 250).

7 Ibidem, s. 48.
8 Meldunek datowany na 4 marca 1944 roku., AAN.
9 Por. H. Rybicka, op. cit., s.78; H. Witkowski, op. cit., s.296, poz. 190.
10 Por. H. Rybicka, op. cit., s.78; H. Witkowski, op. cit., s.307, poz. 228.
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akcji, którą początkowo planowano przeprowadzić wewnątrz siedziby teatru, ale 
nie było to możliwe i żołnierzom „siedemnastki” przez moment wydawało się, 
że skazany uniknie śmierci. Czekająca na dyrektora riksza uspokoiła ich jednak 
co do szans na wykonanie wyroku i o 20.10 egzekucję wykonano.

Wyrokiem Sądu Specjalnego na śmierć skazani zostali niejacy „Lasso” i „Ryży”, 
podobny wyrok ciążył także na niemieckim agencie Millerze. Przebieg akcji likwi-
dacyjnej znamy dzięki opracowaniu H. Rybickiej oraz wspomnieniom jej uczestni-
ków: J. Rybickiego, St. Sosabowskiego (syna gen. Sosabowskiego) oraz dowódcy 
DB-17 Morawskiego. Meldunek „Szalbierza” (M. Morawskiego) z akcji z 15 czerwca 
1944 r. na Żoliborzu brzmiał następująco: „Wyznaczono akcję na dzień 15 IV, według 
ustalonego planu miała zacząć się o godzinie 11.00”. Ponieważ nastąpiły pewne 
trudności, zmieniono miejsce i godzinę egzekucji: „Otrzymałem rozkaz wykona-
nia likwidacji na ulicy. Wybraliśmy miejsce na ulicy Sułkowskiego i ustaliliśmy 
szczegóły akcji”. Sosabowski wspomina to wydarzenie następująco: „Poszliśmy 
na dolny Żoliborz, idąc w dół ulicą Krasińskiego, skręciliśmy w lewo na Dziennikar-
ską, a potem w prawo na Sułkowskiego. 100 m od rogu wydawało mi się idealnym 
miejscem na zasadzkę”. Warto przytoczyć także relację Rybickiego: „Tramwaj 
zajeżdża i wysiadają z niej „Lasso” i „Ryży”, Szwed i mały, którego mi przedsta-
wiają. Miller (również szpicel Krippo, z wyrokiem kary śmierci, najbliższy przyjaciel 
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Szweda). Cóż odmówić nie mogę, bo skoro już przyszedł, to nie może odejść…, nie 
powinien ujść, a zatem – czwarty z wyrokiem śmierci”. Tytułem uzupełnienia można 
przywołać również wspomnienia Jana Rockiego: „Doktor Cyprian Sadowski 
ps. „Skiba”, w czasie okupacji szef służby zdrowia Kedywu pisze w swym pamięt-
niku (...) o aresztowaniu go przez Krippo pod zarzutem ukrywania Żyda. Śledztwo 
prowadził konfident o nazwisku Szwed. O całym zajściu po zwolnieniu, zameldował 
w Komendzie Głównej AK”. Dzięki Rockiemu dowiadujemy się wielu szczegó-
łów tej akcji, nieobecnych w raportach. Nie ma w nich np. wzmianki, że „Lasso” 
i „Ryży” mieli obstawę, na którą natknął się „Azot” (plut. pchor. Jan Suchowiak), 
który ubezpieczał akcję. Ponadto obaj byli rozpracowywani przez kontrwywiad 
„81” (Kedyw). Wyrok wykonano, ciała załadowano do samochodu i wywieziono. 
Podczas przeszukania zwłok u obu skazanych znaleziono niemieckie legitymacje.

Brawurowym przedsięwzięciem było wykonanie wyroku na skazanym o nazwisku 
Wiśniewski, bowiem przeprowadzono je niejako „pod samym nosem” Niemców, 
tuż przed bramą cytadeli, w której znajdował się garnizon niemiecki. Akcję 
przeprowadził patrol w składzie: Jan Suchowiak ps. „Azot” (dowódca akcji), 
Bohdan Wierzbicki ps. „Diabeł”, Bolesław Wierzbicki ps. „Dąb”, Jerzy Szymczak 
ps. „Douglas” i Stefan Malinowski ps. „Dragon”. Ubezpieczający ją od strony 
ulicy Mickiewicza żołnierze stali u zbiegu ulic Krajewskiego i Zajączka. Wyrok 
wykonano na ulicy Dymińskiego. Szczegóły akcji znajdujemy w książce Wiesława 
Klempisza11, u Hanny Rybickiej znajdujemy jedynie krótką informację na ten temat, 
ograniczającą się do podania daty wykonania wyroku12. Podobnie jak bohaterowie 
akcji pod Arsenałem żoliborska struktura dywersyjna także może się poszczycić 
akcją uwolnienia swojej łączniczki, będącej jednocześnie wywiadowcą oddziału, 
aresztowanej w marcu i po przesłuchaniu na Pawiaku, przewiezionej na żolibor-
ski komisariat przy ulicy Bytomskiej, skąd ją uwolniono. Oczekiwała tam wraz 
z innymi kobietami na przewiezienie do Majdanka. Niestety, uratowana łączniczka 
zginęła w pierwszych dniach powstania na Woli. Warto nadmienić, że akcja była 
samowolą V drużyny13.

Do ważnych dokonań oddziału należy też akcja „Opacz”, której celem było wzięcie 
odwetu na volksdeutschach zamieszkujących miejscowości Opacz i Opacz 
Kolonia, biorących udział w wyśledzeniu, zatrzymaniu oraz rozstrzelaniu sześciu 
żołnierzy Armii Krajowej, uczniów wojskowego kursu, mieszkańców miejscowo-
ści Włochy pod Warszawą (obecnie jest to dzielnica stolicy). W raporcie podano 
nazwiska rozstrzelanych żołnierzy, osobę odpowiedzialną za denuncjację oraz 
wskazano osoby współpracujące z niemiecką żandarmerią. Akcję, przeprowadzo-
ną w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 1944 roku rozpoczęto o godz. 23.30, a zakoń-
czono o 1.20. Nie wszystkich skazanych udało się zlikwidować, a jeden żołnierz 
DB-17 został ranny. Oddział walczył też w powstaniu warszawskim, co zostanie 
opisane w kolejnym artykule.

11 W. Klempisz,  Urodzony 22 lipca, Eliotpol, Warszawa 2014.
12 H. Rybicka, Obwodowe oddziały..., op. cit. s. 80.
13 Jan Rocki, Dziewiąta Dywersyjna, op. cit., s.54.
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Jak pisze Rocki, akcje bojowe „były bardzo troskliwie przygotowywane. Każda akcja 
była szczegółowo omawiana i dyskutowana przez uczestników przed zadaniem. 
A po wykonaniu analizowano przebieg akcji nie tylko w grupie wykonawczej ale 
i w innych zespołach kompanii”14. Żołnierze mogli liczyć na lekarza Kedywu, który 
jednocześnie zapewniał miejsce w szpitalu. Dobrze rozpoznawano zarówno teren 
jak i cel akcji, choć podwójna zależność służbowa sprawia, że trudno jest ustalić 
szczegóły wszystkich akcji „Żniwiarza”.

Na zakończenie pozwalam sobie przedstawić fragment stanu osobowego 
oddziału DB-17.

14 Jan Rocki, Dziewiąta Dywersyjna, op. cit.

Lp. Imię i Nazwisko Pseudonimy

1. Mieczysław Niedzielski
„Sadownik”
„Żywiciel”

2. Gustaw Budzyński
„Szymura”
„Sikora”
„Szlifierz”

3. NN „Mundek”

4. NN „Zenon”

5. Jan Domaniewski
„Wilk”,
„Władek”

6. Jan Migdalski „Bogdan”

7. Jan Suchowiak „Azot”

8. Tadeusz Wiwatowski
„Paweł”
„Kamiński”
„Tomaszewski”

9. Ludwig Łaszcz
„Prawdzic”
„Smuga”

10. Józef Stadler „Ster”

11. Jan Suchowiak „Azot”

12. Jerzy Konopka „Sęk”

13. Bronisław Świderski „Baron”

14. Mieczysław Morawski
„Szalbierz”
„Szatan”
„Żniwiarz”
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JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM TAKICH JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM TAKICH 
ZDARZEŃ ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!ZDARZEŃ ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

DOŚĆ ANTYPOLONIZMU DOŚĆ ANTYPOLONIZMU 
W POLSCE I NA ŚWIECIE!W POLSCE I NA ŚWIECIE!
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