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Akcja pod Pielakami — likwidacja ukraińskiej policji z Grabowca 
 

8 lutego 1944 r. pod Pielakami (gmina Uchanie) z rąk ukraińskich policjantów z Jarosławca 
poniosło śmierć 5 Polaków: właściciel majątku Białowody Gustaw Grotthus, jego pracownik 
kpt. Jerzy Jabłoński, Jan Nowak oraz mieszkańcy Rozkoszówki — Sawiniec i Nieścior. 
W odwecie zapadł wyrok AK o likwidacji policjantów ukraińskich z Grabowca. Zadanie do 
wykonania otrzymał Wojciech Sarzyński „śbik". Dzień i miejsce zamachu ustalił „śbik" przy 
współpracy z wywiadem placówki Grabowiec. Akcję zaplanowano na określony dzień lutego 
w miejscowości Pielaki. Przeprowadzenie określonej akcji było wykonane przy współudziale 

wielu ludzi z konspiracji, którzy naraŜali swoje Ŝycie, a takŜe swoich bliskich, aby zabezpie-
czyć czy umoŜliwi ć 



prowadzenie nawet drobnej akcji sabotaŜowej.- Tak wyglądała i akcja pod Pielakami. Brali w 
niej udział nie tylko wymieniani bezpośrednio Ŝołnierze, ale ludzie bliŜej lub mniej znani. 
Do akcji wybrał „śbik" najlepszych Ŝołnierzy: „Smigę", „Osę", „Ostrego", „Muchę", „Pa-
wia", „Porębę" i „Odmęta". WyŜej wymieniona grupa pod jego dowództwem miała wykonać 

zadanie. Dobę 
wcześniej w 
nocy grupa ta 
załadowana do 
sań, którymi 
powowził Jan 
Makowski, 
udała się z 
Gdeszyna do 
majątku Bia-
łowody. Tu 
nastąpiło spo-
tkanie z grupą 
Ŝołnierzy z 
konnego 
zwiadu obwo-
du zamojskie-
go, która na 

miesiące zimowe zakwaterowała się w Białowodach dla przezimowania koni. Dowódcą tej 
grupy był kpr. rez. (z 3 pal) Stanisław Plisikiewicz „Pliszka". Oddział jego miał na stanie rkm 
Browning i kilku Ŝołnierzy. Z przekazanej informacji przez wywiad z Grabowca wynikało, Ŝe 
wyjazd policji z posterunku w Grabowcu nastąpi dzień później. „śbik" z „Pliszką" ustalił 
następujący plan: „śbik" ze swą grupą skoro świt zajmie miejsce zasadzki, t.j. w pierwszych 
zabudowaniach wsi Pielaki od strony wiodącej z Grabowca i będzie oczekiwać na przyjazd 
policji grabowieckiej. Ubezpieczenie grupy „śbika" stanowił oddział „Pliszki" wyposaŜony w 
rkm oraz przewodnika z oddziału „śbika". śołnierzem tym był Jerzy Nowicki „Poręba". 
Ubezpieczenie miało włączyć się do akcji po 30 minutach od rozpoczęcia i prowadzenia 
ognia przez grupę „śbika". Przed budzącym się świtem, o półmroku oddział wjechał do wsi 
Pielaki i zajął jedno z pierwszych zabudowań. 
Mieszkańcom zabroniono wychodzić z domu, ten z sąsiadów, który wszedł, musiał zostać. 
Zastosowano tzw. kocioł. Około godz.9 rano pojawiły się dwie pary sań z policją nadjeŜdŜa-
jącą ze spodziewanego kierunku, t.j. od Grabowca. Przygotowana do walki grupa zajęła sta-
nowiska i rozpoczęła strzelaninę. Nieprzyjaciel bronił się, ostrzeliwując nas z pozycji leŜącej 
w przyległym do drogi rowie. Wymiana strzałów trwała ok. 15 minut. 
Nasz rkm obsługiwany przez „Smigę" i „Odmęta" dwa razy zmieniał stanowisko ostrzału. 
Drugi raz zajął stanowisko odsłonięte, bezpośrednio na drodze, przy której był rów, gdzie 
bronili się policjanci. Serie z rkm i granat rzucony przez „śbika" zlikwidowały policjantów. 
Jeden z ginących policjantów przed śmiercią krzyczał: „Nie bijcie mnie, jestem swój, nazy-
wam się Janek". W odpowiedzi „Odmęt" zawołał do niego: „Poddaj się i rzuć broń". Mała 
chwila zastanowienia ze strony policjanta zadecydowała o jego Ŝyciu. Nazywał się Kuras. 
Usiłujący zmienić stanowisko ranny policjant niemiecki po strzale „Muchy" przestał się poru-
szać. 
Z naszej strony poległ w walce Tadeusz Józef Kurek „Osa" z Hostynnego. Śmiertelny pocisk 
nieprzyjaciela trafił go w głowę nad lewym okiem w chwili, gdy poderwał się zza kopca kar-
tofli, aby zabrać pistolet maszynowy pozostawiony na drodze przez policjantów. 
Ze strony policjantów zostało zabitych 5 osób ukraińskich w tym podoficer Ŝandarmerii. W 



efekcie zdobyto: 5 karabinów, l pistolet maszynowy, 6 pistoletów, granaty, amunicję, mundu-
ry i dokumenty. 
Po zakończonej akcji zarekwirowano dodatkową parę sań (bez furmana). Na jedną z tych, 
którą jechała policją, złoŜono ciało „Osy" i zawieziono do pobliskiego lasu, gdzie urządzono 
pogrzeb polowy. 
Klucząc leśnymi drogami, doczekano zmroku, który pozwolił po ciemku zajechać do Biało-
wód, skąd po zabraniu „Poręby" zostaliśmy skierowani na nocleg do gajówki Jana WaŜnego 
„Orkana", ówczesnego dowódcy plutonu w Mołodiatyczach. U „Orkana" nastąpiło spotkanie 
z zastępcą komendanta obwodu AK Hrubieszów por. „Wyrwą" Ignacym Krakiewiczem i jego 
adiutantem Karolem Drzewińskim „Piratem". „śbik" przekazał zdobyte wyposaŜenie i złoŜył 
relację z przebiegu akcji.  
Rano jeszcze o zmroku oddział odjechał na kwatery do Gdeszyna, zostawiając zarekwirowaną 
parę sań (pokrwawioną) w gospodarstwie u Gałaja z Mołodiatycz. 
Po udanej akcji pod Pielakami posterunek grabowieckiej policji uległ likwidacji. Pozostali 
przy Ŝyciu policjanci (nie biorący udziału w walce pod Pielakami) opuścili posterunek w parę 
dni po akcji, ewakuując się do Hrubieszowa. 
Od chwili likwidacji posterunku Grabowiec pozbył się przedstawicieli władz okupanta i za-
istniała sytuacja stworzyła warunki do powstania tzw. Rzeczpospolitej Grabowieckiej. 
Jak zaznaczyłem wcześniej, nie było to udziałem tylko wymienionego niŜej patrolu: 
Wojciech Sarzyński „śbik" z Janek Jan Madeja „Ostry" z Hostynnego Tadeusz Józef Kurek 
„Osa" z Hostynnego Piotr Osmólski „Śmiga" z Grabowca Bogdan Morelewski „Mucha" z 
Kotorowa Kazimierz Surma „Paw" z Hostynnego Ireneusz Szymczak „Odmęt" z Zamościa 
Jerzy Nowicki „Poręba" z Zaborzec (w czasie okupacji). 
Ireneusz Szymczak 

Na zdjęciach: śandarmi ukraińscy w Grabowcu (obok młyna) 
 


