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EUGENIUSZ WO¸OSIK - ˚O¸NIERZ
WYKL¢TY

- 1 marca obchodziliÊmy Narodowy Dzieƒ Pami´ci
„˚o∏nierzy Wykl´tych” - ˝o∏nierzy podziemia niepodle-
g∏oÊciowego i antykomunistycznego, stawiajàcych
opór próbie sowietyzacji Polski i podporzàdkowania
jej ZSRR w latach `40 XX wieku. Pan jest jednym
z tych ˝o∏nierzy. Prosz´ powiedzieç, w jakich okolicz-
noÊciach wstàpi∏ Pan do partyzantki?

- Kiedy wybuch∏a wojna by∏em przy rodzicach, mia-
∏em nieca∏e pi´tnaÊcie lat. Podczas okupacji wywieziono
wielu ludzi, na szcz´Êcie nie nas. W roku 1941 zapro-
ponowano mi wejÊcie do Zwiàzku Walki Zbrojnej, któ-
ry od 1942 roku przemianowano na Armi´ Krajowà.
10 paêdziernika 1941 roku sk∏ada∏em przysi´g´. Jak
do tego dosz∏o pyta Pani… Otó˝ mój ojciec by∏ so∏-
tysem. Do naszego domu przydzielono na czas woj-
ny zast´pc´ dowódcy okr´gu bia∏ostockiego ZWZ
do spraw ∏àcznoÊci - Józefa Ochmana o pseudonimie
„Orwid”. By∏em bardzo sprytnym siedemnastolatkiem,
takim co to zawsze wsz´dzie wlezie i z tego wzgl´du
dowódca zainteresowa∏ si´ mnà. Zosta∏em ∏àcznikiem-
kolporterem. Przewozi∏em wa˝ne dokumenty, infor-
macje w naszym okr´gu. OczywiÊcie oprócz tego wy-
Êwiadcza∏em kole˝eƒskie przys∏ugi, dostarcza∏em po-
trzebne kolegom zaopatrzenie, alkohol oczywiÊcie te˝.
Ca∏y okres okupacji w taki sposób dzia∏aliÊmy. ByliÊmy
na swoim terenie, byliÊmy nie do z∏apania przez Niem-
ców. Nasze bazy znajdowa∏y si´ na mokrad∏ach nad
Narwià. Teraz na tych terenach jest Narwiaƒski Park
Narodowy.

- Czy bra∏ Pan udzia∏ w akcjach na froncie?
- Tak… Najgorsze nadesz∏o od roku 1944 wraz

z akcjà „Burza”. Akurat na naszym terenie umiejsco-
wiony zosta∏ front. Do naszego okr´gu jako pierwsze-
go dotar∏a informacja, ˝e Polacy zaj´li Wilno, jednak˝e
NKWD aresztowa∏o polskich ˝o∏nierzy, wydzierajàc
Wilno z ràk polskich. Ja jako goniec musia∏em w tym
czasie dostarczyç t´ informacj´ do radiostacji, co wià-
za∏o si´ z tym, ˝e nale˝a∏o przedrzeç si´ przez front
niemiecki i radziecki na drugà stron´ Narwi. By∏o to

bardzo wa˝ne, inni musieli si´ dowiedzieç, ˝e armia
radziecka nie przyby∏a jako przyjaciel, lecz jako wróg.
Wraz z innymi ˝o∏nierzami próbowaliÊmy przedostaç
si´ na drugà stron´, jednak to okaza∏o si´ niemo˝liwe.
Podczas tej próby bardzo ucierpia∏em. Niedaleko mnie
wybuch∏a bomba, która rani∏a mnie, wyrzàdzajàc spus-
toszenie w organizmie. Zosta∏ uszkodzony mój kr´go-
s∏up oraz cz´Êciowo straci∏em s∏uch. Oddano mnie
do rosyjskiego punktu sanitarnego. Przebywa∏em tam
oko∏o dwóch miesi´cy. By∏em na liÊcie NKWD, w ka˝-
dej chwili mog∏em byç aresztowany. Dlatego, kiedy
wydobrza∏em, powróci∏em do Armii Krajowej. Znalaz-
∏em si´ wÊród ˝o∏nierzy, którzy stawiali opór w∏adzy
komunistycznej. DziÊ mówi si´ o nas „˝o∏nierze wykl´-
ci”.  Tu musz´ zaznaczyç, ˝e prowadzenie akcji pod-
ziemnej za okupacji to by∏a „kasza z mlekiem” w sto-
sunku do tego, co póêniej robili Rosjanie. Jednostki
sowieckie oraz polskie s∏u˝by bezpieczeƒstwa robi∏y
wszystko, ˝ebyÊmy znaleêli si´ na Êmietniku historii,
szukali nas, mordowali bez skrupu∏ów, represje by∏y
straszne. Na szcz´Êcie ja nie da∏em si´ z∏apaç. W roku
1946 wycofa∏em si´, wyjecha∏em do Warszawy. Urzàd
Bezpieczeƒstwa mia∏ mnie na liÊcie. W 1947 skorzysta-
∏em z amnestii. Rozpoczà∏em szko∏´ Êrednià, a potem
dosta∏em si´ na Politechnik´ Warszawskà.

- Czy podczas wojny doÊwiadczy∏ Pan, mimo wsz´-
dzie obecnego okrucieƒstwa, mi∏osiernych i szlachet-
nych czynów?

- Tak, ludzie nam pomagali. Nie wytrzymalibyÊmy
gdyby nie pomoc ludzka. Przewa˝nie wÊród ludnoÊ-
ci wiejskiej by∏o to widoczne, mimo ˝e bardzo ryzyko-
wali. StaraliÊmy si´ ich nie nara˝aç, dzia∏aliÊmy ostro˝-
nie. Po ˝ywnoÊç czy ubrania przychodziliÊmy w nocy,
po cichu, przez nikogo niezauwa˝eni. Dzi´ki takim
ludziom przetrwaliÊmy. Tu zaznacz´ te˝, nie ukrywajàc
niczego, ˝e podczas siarczystych mrozów przy ˝yciu
trzyma∏ nas p´dzony bimber. Bez tego cz∏owiek nie
wytrzyma∏by takiego zimna.

- SpoÊród tych trudnych prze˝yç, która z akcji naj-
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Eugeniusz Wo∏osik
- urodzony 18.04.1925
roku we wsi Waniewo
w województwie pod-
laskim, „˝o∏nierz wykl´-
ty”, pseudonim „Kula”,
porucznik w stanie spo-
czynku, Prezes Zarzà-
du Oddzia∏u Zwiàzku
Inwalidów Wojennych
RP w Ciechocinku, cz∏o-
nek Towarzystwa Przy-
jació∏ Ciechocinka.Eugeniusz Wo∏osik (pierwszy z prawej) podczas odznaczenia orderem Virtuti Militari




