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„Wynikało to z jego zasad patriotycznych”. 

Józef Kmieciński (1922 – 1983)  

– Sprawiedliwy z brygad „Łupaszki” i „Juranda”1 
 

„Zawdzięczam życie bohaterskiej i ludzkiej postawie Józefa Kmiecińskiego –- 
który w najcięższych czasach okupacji niemieckiej narażał ciągle życie swoje by poma-
gać i ratować tych, których hitlerowska banda skazała na śmierć. Jego poświęcenie się 
dla nas, jak i dla innych Żydów, było absolutnie bezinteresowne, napisała Polka wyzna-
nia mojżeszowego, którą w Wilnie ocalił. Komuniści skazali tego żołnierza Armii Kra-
jowej na śmierć. 

 

„Gdy słyszałam salwy przerywałam grę na pianinie” 

Przed Holocaustem Wileńszczyzna stanowiła jeden z najgęściej zasiedlonych przez 
Żydów regionów na świecie (8,4% ludności, około 1 mln osób). Leżące pod miastem wśród 
sosnowego lasu urokliwe Ponary stały się w czasie okupacji miejscem zagłady wileńskich 
Żydów. Był to także terenem zabijania przez Niemców i Litwinów związanych z ruchem nie-
podległościowym Polaków oraz obywateli innych narodowości Drugiej Rzeczypospolitej. 
Ginęli tam również bolszewicy i jeńcy sowieccy. „Gdy słyszałam salwy przerywałam grę na 
pianinie. Nie sposób było grać”, tak zapamiętała ten okres mieszkająca wtedy w Jagiellono-
wie (części Ponar) Jadwiga Nowicka (siostra ostatniego komendanta 1. Brygady Wileńskiej 
AK i historyka dr. Romana Koraba-Żebryka). Ponarski Holocaust doprowadził do zagłady 
prawie wszystkich żydowskich mieszkańców Wilna. 

Józef Mackiewicz przebywający wówczas pod Wilnem w Czarnym Borze - świadek 
tych mordów - w 1942 r. tak przedstawił spotkanie z jedną z ofiar: „Stamtąd [z kuchni] patrzy 
poprzez drzwi na świeży obrus pod lampą, na niedopite filiżanki herbaty, chleb czarny i na-
wet kawałek smalcu na stole. Patrzy jak dziki zwierz przez kraty klatki patrzeć zwykł w sze-
roki świat wolności. W świat, który utracił...świata czterech ścian stołowego pokoju. I on był 
kiedyś człowiekiem, ten Żyd, sklepikarzem, miał mieszczańsko rytualny tryb życia, spokojny, 
przy zapalonych w szabas świecach, na czystym obrusie. Teraz nie jest nawet żebrak, teraz 
jest pies, ale nie taki bezdomny, którego każdy tylko pędzi od sieni, ale taki parszywy, napięt-
nowany, chory, podejrzewany o wściekliznę, którego każdy może, ba, powinien tłuc kijem, 
któremu według istniejącego prawa, nie wolno dać ani chleba, ani wody, ani za próg wpuścić. 
Oto człowiek, któremu nie wolno leczyć własnych dzieci, z którym nie wolno rozmawiać, 
podawać ręki, okazać, że się go w ogóle widzi. Człowiek napiętnowany żółtą gwiazdą fizycz-
nie i moralnie, zepchnięty w stan najniższego bytowania, w dół do kloaki życia, albo wprost 
do wspólnych grobów, z żonami, dziećmi, rozstrzeliwanych bez sądów. Takie jest prawo hi-
tlerowskie względem Żydów. Wojna się toczy i na skutek wojny Żydzi pod te prawa się do-
stali”.  

                                                 
1 Pierwodruk w formie skróconej: „Biuletyn Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” maj 2017 r., nr 5 
(325), s. 50-61. 



Społeczność polska Wileńszczyzny, pamiętając postawę biedoty żydowskiej we wrze-
śniu 1939 r. (często jako konfidentów i przewodników NKWD), obawiając się represji nie-
mieckiego okupanta w większości mogła głównie tylko współczuć sąsiadom. Byli jednak i 
odważni, w tym zarówno żołnierze brygad partyzanckich AK, jak i ich rodziny, udzielający 
schronienia i pomocy materialnej ukrywającym się po ucieczkach z wileńskiego getta Żydom. 
Po drugiej stronie sytuowały się na Wileńszczyźnie oddziały polskie, które likwidowały ban-
dytyzm identyfikowany przez polskich oficerów niekiedy z żydowskimi grupami przetrwania, 
przekraczając tym samym granicę obrony koniecznej ludności cywilnej mieszkającej terenie 
danego powiatu. Mówią o tych akcjach zarówno dokumenty Biura Informacji i Propagandy 
Komendy Okręgu Wileńskiego, jak i raporty służ niemieckich. Nieliczni Żydzi służyli w 
strukturach konspiracyjnego garnizonu AK miasta Wilna, w tym w Kedywie i jako kontakty 
operacyjne kontrwywiadu w siedzibie gestapo przy ul. Ofiarnej, gdzie wykonywali dla Niem-
ców prace pomocnicze. W formacjach polowych Polskich Sił Zbrojnych działających w 
Okręgu Wileńskim byli jedynie reprezentowani jednostkami. Większość tych, która zbiegła z 
gett szła do sowieckich oddziałów. 

 
„Przewidziany był długi okres wyniszczania” 

Mieszkaniec Wilna Olgierd Kościałkowski tak przedstawił w pamiętniku żydowską 
policję Jakuba Gensa pilnującą porządku wewnątrz: „W getcie obowiązki milicji [sic] po-
rządkowej sprawowali młodzi Żydzi wytypowani przez gestapo. Milicja getta. Przyjrzałem 
się ich metodom. Szybko osiągnęli wprawę stupajek. Bezlitośnie i brutalnie posługiwali się 
gumowymi pałkami, jakby tylko to robili przez całe życie, a nie handlowali po bramach walu-
tą lub usłużnie trudnili się komisem. Bezczelnie bili pałkami po głowach młodych, czy sta-
rych – takich samych uciśnionych, skazanych, jak oni sami, jakby trenowali na specjalnych 
kursach hitlerowskich. Ubrani byli w ładne, czarne uniformy, w czapki z dużymi daszkami, 
upiększone na otokach pasmanterią z herbem podobnym, jak u SS-manów. Wyglądali czysto, 
imponująco. Do szeregów milicji wybierano przystojną młodzież. Na ulicach spotykałem 
często kilku Żydów w starszym wieku, zawsze w bryczce, w jednego konia, gdzieś podróżu-
jących. Zastanawiałem się, co to za jedni. Poruszali się bez dozoru. Ktoś wyjaśnił, że pracują 
dla żandarmerii polowej. Specjalne zadania. Nie pamiętam ich nazwisk. Tylko twarze. Juda-
szowe, zdradzieckie. Zaprawiano ludzi, hartowano ich nerwy. Przewidziany był długi okres 
wyniszczania”. Agentura żydowska pracująca w Wilnie dla służb niemieckich pozostaje zu-
pełnie nieznana. Gens rozpracowywany przez Sergiusza Piaseckiego i kontrwywiad miał być 
zlikwidowany przez Kedyw. Po konsultacjach komendy okręgu AK z liderami społeczności 
żydowskiej w obawie przed represjami Niemców akcja została wstrzymana. Gestapowcy za-
bili Gensa w trakcie likwidacji getta we wrześniu 1943 r.  

Po zewnętrznej stronie getta wyłapywaniem Żydów i patrolowaniem okolicznych ulic 
zajmowali się także żołnierze hiszpańscy z Błękitnej Dywizji. Ich obecność i służba w Wilnie 
(nie tylko ranni i urlopowani) jest prawie zupełnie nieznana w historiografii. Relacje wetera-
nów AK podają, iż byli życzliwie nastawieni do Polaków i sprzedawali dla polskiego pod-
ziemia broń. Zabijali szabrowników, w tym sporadycznie funkcjonariuszy na służbie nie-
mieckiej, grabiących pożydowskie mienie. I tak 27 września 1943 r. o godz. 22.15 przy bra-
mie zlikwidowanego getta (ulica Rudnicka) został zastrzelony 45-letni Justinas Paukstys. Był 
w umundurowaniu SD. Ciało tego funkcjonariusza Sonderkommando zabrała niemiecka poli-
cja. Został pochowany na Nowej Rossie. Już po wejściu Sowietów czekiści z NKWD błędnie 
próbowali powiązać śmierć Paukstysa z egzekutorami AK. Jak wynika z raportów litewskiej 
policji funkcjonariusz ten, zajmujący się handlem rzeczami pożydowskimi, został zastrzelony 
właśnie przez trzech żołnierzy hiszpańskich patrolujących tereny w okolicach byłego getta. 
Na nagrobku zabitego, pod nieistniejącym już portretem, wyryta została informacja: „Zginął 
śmiercią tragiczną”. 



Z kolei jak wynika z zapisów w księgach osób zatrzymanych wówczas przez litewską 
policję niektórzy mieszkańcy z różnych dzielnic miasta, w tym nieletni Polacy, przedostawali 
się do getta także w celach rabunkowych. W końcu września 1943 r. policjanci ujęli między 
innymi Gracjana Tarkę, Ryszarda i Waldemarów Okpisiów, Wacława Gabriusa, Tadeusza 
Wasilewskiego, Adama Szalkowskiego, Władysława Panka, a także Barbarę Pritikę (Rosjan-
kę) i Teodora Tribaite (Litwina). Nieletni zostali przekazani rodzicom wraz z pouczeniem. 
 

„Nieodłączny towarzysz Bronisława Korczyca” 

Mieszkający w Wilnie a następnie na prowincji dwudziestolatek Józef Kmieciński był 
w okresie okupacji niemieckiej zaplątany w różne kontakty towarzyskie. Należał do tej kate-
gorii młodych ludzi, których określało się mianem obrotnych. Z czasem potrafił jednak od-
różnić, co w życiu jest ważne i jak powinien się zachować. Początkowe zapatrzenie w kolegę 
- werbownika wileńskiej Abwehry Bronisława Korczyca okazało się przelotne. Człowiekiem, 
który kilku młodzieńców z Wilna uwikłanych w kontakty z tamtejszą placówką Abwehrstelle, 
w tym Kmiecińskiego, przejął dla celów kontrwywiadu i oddziałów polowych AK był zastęp-
ca szefa tego pionu w komandzie okręgu por. Henryk Borowski „Trzmiel” (zamordowany 
następnie przez komunistów na Mokotowie, odnaleziony w 2013 r. na Łączce przez ekipę 
ekshumacyjną prof. Krzysztofa Szwagrzyka). Z kolei oficerem, który wprzęgnął Kmieciń-
skiego w rytm służby szwadronu brygady por. Czesława Grombczewskiego „Juranda” był 
podchorąży z 23. pułku ułanów z Postaw, a następnie egzekutor Kedywu, Sergiusz Kościał-
kowski „Fakir”. Wcześniej Kmieciński służył także w brygadzie rtm. Zygmunta Szendziela-
rza „Łupaszki”. Na przełomie 1943/1944 r. a spotkaniach sondażowych z bolszewikami i 
przedstawicielami Wehrmachtu ochraniał komendanta okręgu mjr. Aleksandra Krzyżanow-
skiego „Wilka”.  

Po wojnie od egzekucji w piwnicach bydgoskiej bezpieki uratowały Kmiecińskiego li-
sty ocalonych, którym na Wileńszczyźnie - on i jego rodzina - pomagali przetrwać zagładę. I 
wstawiennictwo Zofii Dzierżyńskiej, siostry organizatora i szefa bolszewickiej bezpieki, „Że-
laznego Feliksa”, do której dotarła matka Kmiecińskiego. W śledztwie bezpieka usiłowała 
zrobić z Kmiecińskiego „agenta gestapo”. A ten harcerz, ułan zwiadu konnego brygad „Łu-
paszki” i „Juranda” był pierwszą osobą, która por. Borowskiemu przekazała w połowie 1943 
r. informację, iż Korczyc jest werbownikiem wojskowych służb niemieckich szukającym lu-
dzi do współpracy z wileńską placówką Abwehry. „Korczyc – zeznawał Kmieciński w bez-
piece - był moim kolegą od najmłodszych lat [od 1930 r.] aczkolwiek był nieco starszy ode 
mnie”. W innym z zeznań Kmieciński stwierdzał zgodnie ze stanem faktycznym: „Zadaniem 
moim było obserwować Bronisława Korczyca, a w szczególności zwracać uwagę na jego pra-
cę oraz osoby, z którymi się kontaktuje, a także [obserwować jego] nastawienie do Polaków. 
Meldunki ustne miałem składać Borowskiemu w jego domu”. Ze swoim oficerem prowadzą-
cym – por. „Trzmielem” kontaktował się kilka razy w miesiącu. „Nieodłączny towarzysz i 
przyjaciel Korczyca. Znali się jeszcze ze szkoły”, mówił z kolei o Kmiecińskim już w bydgo-
skiej bezpiece por. Borowski. 

 

„Przyzwyczaić się do życia w bliskości rzeźni ludzkiej” 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Monikę Tomkiewicz w lesie Ponarskim 
w zbiorowych egzekucjach zostało zgładzonych przez podlegające zamiejscowej placówce 
niemieckiej Policji i Służby Bezpieczeństwa w Wilnie (z centralą w Kownie) litewskie ko-
mando specjalne (Ypatingas Burys) 80 000 ludzi, w tym 70 000 Żydów, 4000 jeńców sowiec-



kich, około 1500 Polaków, 780 komunistów i 40 Cyganów. W plutonie egzekucyjnym było 
również 3 Polaków – funkcjonariuszy SD. 

„Dalekim echem – pisał dalej Mackiewicz - spływały z tych wzgórz, het w wielokilo-
metrowy krąg, pojedyncze strzały, krótkie, urywane, trwające nieraz wiele godzin, albo na 
przemian terkoczące seriami broni maszynowej. Nieraz kilka godzin z rzędu, przeważnie ku 
wieczorowi lub rankiem. Bywały tygodnie, a nawet miesiące przerwy, a później znów, zależ-
nie od kierunku i siły wiatru, od pór roku, mgły czy słońca, rozchodziły się mniej lub więcej 
wyraźne postukiwania strzałów (...). A jednak żyli ludzie nawet w samych Ponarach. Mniej 
ich było. Połowa, to jest w ogóle kto mógł, werandę, drzwi i okna pozabijał z płotu wycią-
gniętymi deskami i przenosił się do miasta. Ale byli, którzy nie mogli [wyjechać]. Życie 
ludzkie toczy się w wąskich, obciosanych ramach, obciosanych z trudem; podczas wojny 
większym niźli w okresie pokoju. Przez stację Ponary szły pociągi i z Generalnej Guberni, i 
dalekobieżne z Berlina na front i z frontu, lokalne z Kowna, podmiejskie, robocze z i do Wil-
na. Ludzie kupowali bilety, jechali, wracali, jedli, spali. Żyje ich tyle wokół rzeźni zwierzę-
cych na całym świecie, dlaczegóż by po kilku latach nie mieli się przyzwyczaić do życia w 
bliskości rzeźni ludzkiej?”. 

„Ludzka rzeźnia” pod Wilnem, wśród okolicznych mieszkańców, szybko stępiała 
ludzkie uczucia. Handlowali z mordercami, pili wódkę, wskazywali patrolom umierających w 
krzakach rannych lub chorych zbiegów. Wspomniana rodzina Żebryków mieszkała w miejscu 
zagłady ich sąsiadów. Dom rodzinny w Jagiellonowie znajdował się dwa kilometry od miej-
sca rozstrzeliwań. I w takiej samej odległości od dołów, gdzie były palony zwłoki ofiar. War-
kot kolumn samochodów ciężarowych z Wilna, stukot przybywających pociągów z więźniami 
Łukiszek, krzyki pędzonych z getta Żydów, agresja konwojentów i bezsilność skazańców, 
odór palonych ciał, były właściwie identyfikowane przez mieszkańców Ponar. Odgłosy kara-
binowych strzałów były słyszane w domach tej letniskowej miejscowości. W okolicy Jagiel-
lonowa znajdowane były trupy próbujących ucieczki z miejsca kaźni Żydów i ciała zastrzelo-
nych w czasie rozładowywania transportu. Wspomniany Roman Żebryk „Korab” zostanie 
następnie dowódcą plutonu szturmowego, a potem komendantem brygady AK, w której słu-
żyli i Józef Kmieciński i jego dowódca Sergiusz Kościałkowski. 
 

„Wychowywał się bez opieki ojca” 

Urodzony w Wilnie 22 kwietnia 1922 r. Józef Kmieciński („Ziutek”, „Wróbel”, 
„Kruk”, „Kocik”, „Brodzicz”) mieszkał z matką (Marią z d. Frąckiewicz; urzędniczką w Dy-
rekcji Lasów Państwowych) najpierw w kamienicy przy ulicy Władysława Beliny-
Prażmowskiego 16/12 (okolice dworca kolejowego i mostu Żelaznego), a następnie w trzy-
piętrowej kamienicy przy ul. Adama Mickiewicza 22.. Po separacji rodziców Kmiecińskim 
opiekowała się matka. „Wychowywany był bez opieki ojca w ciężkich warunkach material-
nych”, zeznawał jego kolega ze szwadronu konnego brygady „Juranda” Jerzy Lenkowski 
„Pik”. Szkołę powszechną Kmieciński ukończył w Wilnie. Kształcił się następnie w Gimna-
zjum w Różanym Stoku koło Białegostoku, w Gimnazjum im. Tadeusza Rejtana w Barano-
wiczach, a następnie w Gimnazjum im. Piotra Skargi w Wilnie. Uczniami „Skargi” byli także 
inni, późniejsi „Jurandowcy”: Aleksander Aszkiełowicz „Wrzos”; Ryszard Biblis „Zośka”; 
Henryk Paszkiewicz „Gil”; Stanisław Tyszkiewicz „Tygrys”. Również Bronisław Korczyc. 
Młody Kmieciński zamierzał kształcić się na pilota wojskowego. Ukończył kursy szybowco-
we w Ausztagirach (koło Wilna), Bezmiechowie (koło Lwowa) i Sokolej Górze (koło Krze-
mieńca). Działał w harcerstwie i Lidze Lotniczej. Wojna przerwała realizację jego życiowych 
planów. 



Od marca do sierpnia 1939 r. w kamienicy w Wilnie, w której mieszkali Kmiecińscy 
mieściła się redakcja „Gońca Porannego”, pisma polityczno - informacyjnego, wydawanego 
przed Wandę Dobaczewską (jednocześnie prowadzącą dział literacki). Recenzje kulturalne 
pisał tam ks. Piotr Śledziewski, przyjaciel szefa Egzekutywy AK Piaseckiego, żegnający po-
tem na Antokolu zlikwidowanego przez miejskich Kedywiaków poetę – sowieckiego kolabo-
ranta Teodora Bujnickiego. Kamienica ta miała także ciekawych lokatorów i gości w okresie 
okupacji niemieckiej. Do domu przy Mickiewicza 22, punktu kontaktowego 5. Brygady, za-
chodził niekiedy przyjeżdżający z „lasu” rtm. Zygmunt Szendzielarz. Matka Kmiecińskiego 
znała „Łupaszkę” jeszcze z okresu przedwojennego. Ojciec „Ziutka” (Wacław Kmieciński) 
był pracownikiem Urzędu Ziemskiego. W tym samym domu w mieszkaniu Iszorów funkcjo-
nował punkt kontaktowy Bazy „Wachlarza”/Kedywu. W kartotece kontrwywiadu Komendy 
Okręgu Wileńskiego AK znajdują się zapisy odnośnie innych mieszkańców: „Jadwiga Kra-
sowska, zamieszkała ul. Adama Mickiewicza 22, żona kapitana 85. pp, podejrzana o współ-
pracę z gestapo”; „Pimienowie, synowie, zamieszkali ul. Adama Mickiewicza 22 i 22a, na 
usługach gestapo”; Aleksander Samoluk, zamieszkały ul. Adama Mickiewicza 22/20, 
prow[adzi] zak[ład] kr[awiecki], agent gestapo”; Bronisław Szałna, zamieszkały ul. Adama 
Mickiewicza 22, były nauczyciel w Okmianie gm. Podbrzezie, przed 1939 r. pracował w wy-
wiadzie litewskim, potem w NKWD, obecnie w gestapo”. Nie trzeba tutaj dodawać, iż te za-
pisy powinny być dzisiaj, w miarę możliwości badawczych, weryfikowane. 

 

„Wyprowadzał ich z getta” 

W 1940 r., jeszcze w okresie władzy litewskiej, Kmieciński został relegowany ze 
szkoły średniej ze względu na złe zachowanie. Nie miało to związku wówczas z postawami 
patriotycznymi. Bardziej z temperamentem Józefa. W okresie okupacji niemieckiej zajmował 
się wspólnie z matką handlem używaną odzieżą i artykułami żywnościowymi. Ojciec został 
aresztowany przez gestapo. Matka była również aresztowana i przesłuchiwana. „Józefa 
Kmiecińskiego poznałem wiosną 1940 r. przez Bronisława Korczyca, który był moim sąsia-
dem, mieszkając ze mną w jednym domu przy ul. Pańskiej 25 [koło więzienia Łukiskiego]. 
Przychodził często do Korczyca. Siedzieliśmy niekiedy w przyległym ogródku prowadząc 
rozmowy”, mówił w śledztwie por. Borowski. W pierwszej połowie 1942 r. Kmieciński 
mieszkał z rodziną już w majątku Czarnoliszki koło Podbrodzia. Następnie przebywał po-
nownie w Wilnie. 

Michalina Lewicka zeznawał już po wojnie: „Gdy represjonowali Żydów [Józef] 
Kmieciński wyprowadzał ich z getta i prowadził za miasto na wieś do swoich znajomych”. 
Kmiecińscy ukrywali też Felicję Miedzińską (po wojnie zamieszkała w Paryżu), a także 
członków jej rodziny. Podobne zeznania złożyła Halina Lenkowska (żona Jerzego): „Kmie-
ciński przechowywał rodziny żydowskie”. Z kolei Miedzińska w cytowanym na wstępie liście 
napisała: „Zawdzięczam życie bohaterskiej i ludzkiej postawie Józefa Kmiecińskiego –- który 
w najcięższych czasach okupacji niemieckiej narażał ciągle życie swoje by pomagać i rato-
wać tych, których hitlerowska banda skazała na śmierć. Poświęcenie się dla nas, jak i dla in-
nych Żydów, Józefa Kmiecińskiego, było absolutnie bezinteresowne i wynikało z jego zasad 
patriotycznych i moralnych”. Za pomoc w ucieczkach z gett i ukrywanie zbiegów groziły 
wtedy wykonywane przez Niemców kary śmierci. 

Wspomniany Roman Korab-Żebryk w maju 1972 r. przesłuchiwany w sprawie zbrod-
ni w Ponarach, w okresie okupacji pracujący w wileńskim browarze, tak zeznawał jako świa-
dek przed sędzią Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w War-
szawie Otylią Wierzbicką: „Żydzi wyselekcjonowani, to osoby starsze, niezdolne do pracy, 



dzieci – byli zabierani z getta i przetrzymywani dwa lub trzy dni bez jedzenia i picia w po-
mieszczeniach litewskiej policji, po czym formowano ich w kolumny i pędzono do Ponar. 
Kolumny konwojowali Litwini z oddziału specjalnego pod dowództwem kilku funkcjonariu-
szy Gestapo. Kilkakrotnie widziałem takie kolumny w drodze do miejsca straceń. Jedna z 
nich liczyła kilka tysięcy osób. Po przy konwojowaniu na miejsce straceń grupa natychmiast 
była likwidowana. Z terenu bazy słychać było odgłosy intensywnej strzelaniny. O ile wiem to 
Litwini dokonywali egzekucji. Na początku kwietnia 1943 r. miały miejsce dwa transporty 
koleją do Ponar. Żydzi ci pochodzili z gett z małych miasteczek województwa wileńskiego 
(Oszmiany, Turgiel i innych). Oba transporty liczyły łącznie około 4 tysiące osób. Pierwszy 
transport przybył wieczorem, a rano rozpoczęto wyładowywanie, drugi przybył w południe, w 
trakcie likwidacji pierwszego. Wyładowywano Żydów ze wszystkich wagonów jednocześnie. 
Żydzi próbowali ucieczki, a nawet walki. Była strzelanina. Zginął Litwin oraz podoficer nie-
miecki. Ja obserwowałem to z domu [w Jagiellonowie] (…). Niektóre osoby z miejscowej 
ludności Ponar, były to oczywiście jednostki, kontaktowały się z Litwinami, którzy pełnili 
straż na bazie, gdzie dokonywano egzekucji i kontakt ten ograniczał się do wymiany handlo-
wej. Litwini sprzedawali odzież pożydowską za samogon. Tą właśnie drogą docierały do lud-
ności Ponar wiadomości o zbrodniach, które miały miejsce w bazie”. 

Z kolei przesłuchiwana w czerwcu 1972 r. w Gdańsku, pochodząca także z Ponar, zna-
joma „Koraba”, Wanda Hajdul-Baturo, tak mówiła o tych zbrodniach: „Widzieliśmy duże 
kolumny Żydów - mężczyzn, kobiet i dzieci prowadzonych na ten teren (…). Ludzie ci byli 
mordowani w drodze do bazy, jak i w samej bazie. Przed wyjazdem transportów przyjeżdżały 
ciężarówkami oddziały Litwinów w zielonych, jasnych mundurach, którzy przed przyjęciem 
transportów pili duże ilości alkoholu (…).  Okoliczna ludność i niektórzy mieszkańcy Ponar 
kupowali za wódkę od Litwinów pozostawioną odzież”. Inny ze świadków, Eugeniusz Wy-
socki z Ludwinowa, charakteryzował mordy z bliższej perspektywy: „W dołach przygotowa-
nych pod zbiorniki wykonywane były rozstrzeliwania, a następnie również w tych dołach 
ciała pomordowanych były palone (…). Jako mieszkańcy pobliskiej miejscowości słyszeli-
śmy odgłosy rozstrzeliwania w Ponarach. Były to zarówno strzały pojedyncze, jak również 
serie z karabinów maszynowych. Widzieliśmy również z daleka jak w tej bazie były palone 
zwłoki rozstrzelanych. W nocy widać było dużą łunę ognia na Ponarach, a w ciągu dnia widać 
było z tamtej strony dym (…). Ja i moja rodzina, jak również inni okoliczni mieszkańcy, wi-
dzieliśmy niejednokrotnie jak były transportowane osoby na rozstrzeliwania w Ponarach. Był 
to zarówno kolumny piesze, pędzone tą szosą grodzieńską, jak również transporty kołowe, na 
samochodach ciężarowych, bywało także, że ofiary przewożono koleją. Widziałem taki trans-
port kolejowy, który dowiózł do Ponar ludność żydowską. Gdy transport ten dojechał na sta-
cję w Ponarach i wagony zostały otwarte, cześć z więzionych próbowała uciekać ale zostali 
oni zastrzeleni. Ich ciał nie próbowano nawet wieźć na teren bazy i zostały zakopane na polu, 
tam, gdzie osoby te zostały zastrzelone”. Większość ludności żydowskiej Wileńszczyzny, w 
tym z dwóch gett wileńskich, Niemcy wymordowali do jesieni 1943 r.  

Wg raportów AK na prowincji i w samym Wilnie formacjom niemieckim w transpor-
towaniu, selekcji i eksterminacji Żydów pomagały oddziały policji litewskiej, łotewskiej, es-
tońskiej, białoruskiej. W tej ostatniej formacji służyło również wielu Polaków (chociażby w 
Postawach i Miadziole) zwalczających bolszewickie i polskie oddziały partyzanckie. Część z 
tych policjantów, zarówno Polaków jak i Białorusinów, zasiliła potem najliczniej 5. Brygadę 
„Łupaszki”. Niektórzy znaleźli się także brygadzie „Juranda”, do której trafił następnie Kmie-
ciński. Jeden z tych policjantów o pseudonimie „Szary” poległ wspólnie z „Jurandem” i 
„Strugiem” (st. sierż. Maurycy Palenko) w Krawczunach pod Wilnem w ostatniej walce sto-
czonej przez oddziały wileńskiej AK z odchodzącymi na Zachód Niemcami. Walce - z punktu 



widzenia militarnego - zupełnie niepotrzebnej. W oddziałach policji łotewskiej znajdowali się 
również Rosjanie. 

 

„Spotkaliśmy Łupaszkę” 

Od listopada 1943 r. Kmieciński przebywał już w oddziale „Łupaszki” operującym 
wówczas w rejonie Święcian i Świra. Został tam skierowany ze swoją TT-ką i Parabellum 
przez Edwarda Swolkienia „Saszkę” (szwagra rotmistrza). „Na umówionym miejscu na An-
tokolu spotkałem ‘Saszkę’ i dwóch jego kolegów, [absolwenta „Augusta” Zbigniewa Trzeb-
skiego] ‘Nieczuję’ i [Ryszarda Dubowskiego] ‘Ćwiartkę’. Marszem udaliśmy się przez 
Szuszkiały do majątku należącego do rodziny Stabrawskich – Punżany. Tam też po przepra-
wieniu się na drugą stronę Wilii spotkaliśmy [w Balingródku] ‘Łupaszkę’. Tam też czekał na 
nas pluton [Zdzisława Łopatko] ‘Murzyna’. ‘Łupaszka’ udał się do księdza [Kazimierza Mit-
ko] w Punżanach [właściwie: we wspomnianym Balingródku], który prowadził archiwum 
jego brygady. Zdał tam nasze dowody mówiąc, iż w razie wypadku mamy zgłosić się po od-
biór tych dokumentów. Za kościołem oczekiwał nas pluton [Mieczysława Kitkiewicza] ‘Kit-
ka’. Zostałem początkowo przydzielony do pierwszego plutonu. Dowódcą był [por. Wiktor 
Wiącek] ‘Rakoczy’. Byłem w drużynie ‘Saszki’. Z Punżan udaliśmy się na koncentrację do 
miejscowości Niedrośla. W Bibkach pierwszy raz brałem udział w walce [starciu] z party-
zantką sowiecką [patrolem żywnościowym na podwodach]. Widziałem zabitego Sowieta. Ilu 
było rannych tego nie wiem. Była noc. Następną walkę z oddziałem sowieckim stoczyliśmy w 
Pracutach. Tam zostało zabitych czterech sowietów i jedna sowietka”.  

Zachowała się marszruta plutonu Kmiecińskiego od listopada 1943 do marca 1944. 
Została przejęte przez bezpiekę w Toruniu w trakcie rewizji domowej. Ubowcy znaleźli wte-
dy notatki Kmiecińskiego z zapiskami z tego okresu służby w wileńskiej AK. Dotyczyły 
miejsc postoju, koncentracji, rekwizycji i akcji między innymi 1. plutonu. Zapiski te pozwala-
ją dzisiaj na wyszczególnienie miejsc operowania tegoż pododdziału. Otwartym pozostaje 
pytanie czy autor tych notatek, przejęty przez kontrwywiad AK, sporządzał zapiski dotyczące 
miejsc postoju i akcji dla siebie, czy też miały być przeznaczone dla por. Borowskiego? Ten 
ostatni wariant nie jest wykluczony. Prowadzący jako informatora tego partyzanta por. Bo-
rowski nie tylko poprzez oficerów kontrwywiadu kierowanych do oddziałów polowych AK 
na Wileńszczyźnie ale i z pomocą tego rodzaju osób budował w brygadach własne komórki 
wywiadowcze. A przynajmniej starał się budować przy dużym oporze ze strony komendan-
tów uważających, iż zadania kontrwywiadowcze powinni spełniać dowódcy plutonów i sze-
fowie sekcji żandarmerii polowej. Niewątpliwie, gdyby Kmieciński został zdekonspirowany 
w brygadzie „Łupaszki” z tymi notatkami czekałby tego partyzanta sąd polowy i prawdopo-
dobna egzekucja z zarzutem „szpiegostwa” postawionym zapewne na rzecz służb niemiec-
kich. W bezpiece zeznawał: „Okazane mi kartki z nazwami miejscowości, z których jedna 
zatytułowana jest „Marszruta” i nosi datę 1 listopada 1943 r. [rozpoczęcia prowadzenia zapi-
sków] są kartkami ze spisem miejscowości, przez które kolejno przechodził oddział ‘Łupasz-
ki’ Zygmunta Szendzielarza. Krzyżyki będące z lewej strony nazw miejscowości oznaczają, 
gdzie odbyły się walki, zapiski po prawej stronie wyjaśniają [co się wydarzyło]”. Jako ochro-
na Kmieciński uczestniczył w zwiadzie konnym w spotkaniu polsko - bolszewickim z udzia-
łem mjr. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” odbytym w Syrowatkach koło Święcian (14 
grudnia 1943 r.). Brał udział w walce kompanią niemiecko – ukraińską w Worzianach i od-
parciu ataku bolszewickiego w Radziuszach (tam został ranny). Przebywając w oddziale zapi-
sywał we wspomnianym notatniku każde miejsce postoju, starcia i ważniejsze wydarzenia 
(np. otrzymane kary dyscyplinarne). 10 marca 1944 r. przyjechał do Wilna na urlop zdrowot-



ny. W mieście przebywał dwa tygodnie. Mieszkał wówczas wspólnie ze Zdzisławem Rzepec-
kim („Mauli”), swego czasu zięciem Stanisława Cata-Mackiewicza, byłym informatorem wi-
leńskiej placówki Abwehry, przejętym przez por. Borowskiego, przy ul. Teatralnej 9/4 (w 
kamienicy Bohdana Piłsudskiego). Już po wojnie z tego ostatniego - ze względu na nazwisko 
kojarzące się z marszałkiem – bezpieka w Bydgoszczy usiłowała również zrobić w śledztwie 
prowadzonym wobec Kmiecińskiego „agenta gestapo”. 

 

„Musiał mieć odpowiednie papiery, żeby do nas trafić” 

W końcu marca 1944 r. Kmieciński poszedł z Wilna z przydziałem służbowym do 
brygady „Juranda” (z listem polecającym napisanym przez por. Borowskiego do organizują-
cego zwiad konny w oddziale por. Borysa Sztarka „Ptasznika”). Został tam wysłany przez 
poprzez punkt kontaktowy pod Niemenczynem. „Musiał mieć odpowiednie papiery [z kontr-
wywiadu AK], żeby do nas trafić”, relacjonował ułan tej formacji Włodzimierz Mikuć „Wiś”. 
Służył następnie w kawalerii pod komendą wspomnianego „Fakira”. W tym czasie raport De-
legatury Rządu za maj 1944 r. informował władze polskie przebywające na Uchodźstwie w 
Londynie: „W okresie kwietnia akcja bezwzględnego tępienia organizacji podziemnych i 
wszelkich ruchów niepodległościowych trwała w dalszym ciągu. 19 i 20 kwietnia 1944 r. do 
Ponar przywieziono na egzekucję 100 Polaków, osłabionych po więziennym pobycie i prawie 
nagich. Wykonawcy przed wykonaniem egzekucji przez pół godziny szczuli skazanych psa-
mi. Do zatarcia śladów zbrodni używają Niemcy Polaków skazanych na śmierć oraz Żydów. 
W dniu 14 kwietnia udało się 42 skazańcom uciec z Ponar, gdzie pracowali nad zatarciem 
śladów”.  

Wiosną 1944 r. Kmieciński wdrażał się ponownie w rytm partyzanckiego życia. Prze-
bywający przy dowództwie oddziałów polowych por. Borowski zeznawał: „W lipcu 1944 r. w 
trakcie rozbrajania oddziałów leśnych Okręgu Wileńskiego AK spotkałem Kmiecińskiego w 
Puszczy Rudnickiej. Mówił, że jest w zwiadzie konnym brygady ‘Juranda’”. Od połowy 
czerwca pełnił funkcję adiutanta por. Borysa Sztarka „Ptasznika” w Oddziale Rozpoznaw-
czym II zgrupowania mjr. dypl. Mieczysława Potockiego „Węgielnego”. Rozbrojony został 
przez wojska NKWD wspólnie z Jerzym Lenkowskim „Pikiem” pod Jaszunami. W trakcie 
eskortowania do Miednik większej grupy żołnierzy AK obaj zbiegli z kolumny jenieckiej (wg 
innej wersji został wywieziony do Kaługi i stamtąd został zwolniony). Powrócił wówczas do 
rodzinnego majątku Czarnoliszki. Wokół Litwy i Polski coraz szybciej zaciskał się wówczas 
węzeł bolszewickiej okupacji. 

 

„Idąc na rękę władzy państwa niemieckiego”… 

W styczniu 1945 r. w Wilnie Kmieciński wstąpił do „ludowego” wojska. Była to jedna 
z form zatarcia za sobą akowskich śladów i kanał ewakuacyjny z podbijanej przez Sowietów  
Wileńszczyzny. Ukończył Podoficerską Szkołę Łączności (Białystok) oraz Szkołę Radiotele-
grafistów (Łódź – Zgierz), a po demobilizacji Liceum Techniki Dentystycznej w Łodzi. W 
czasie nauki w szkole działał w samorządzie prowadząc świetlicę, wyremontował i wyposażył 
salę gimnastyczną oraz stołówkę, organizował odczyty i zawody sportowe, założył zespół 
muzyczny i chór. Mieszkał w Grudziądzu i Toruniu (tam pracował w Ubezpieczalni Społecz-
nej jako technik dentystyczny). Starał się żyć normalnie. W działania konspiracyjne wymie-
rzone w komunistów powadzone przez ewakuowane do Polski oddziały partyzanckie wileń-
skiej AK i konspirację miejską nie angażował się. 



24 października 1949 r. w Toruniu został aresztowany przez bezpiekę z Bydgoszczy w 
ramach rozpracowywania sprawy śledczej wileńskich kontrwywiadowców AK (Jerzego Ło-
zińskiego; Witolda Milwida; Władysława Subortowicza). Ubowcy usiłowali zrobić z Kmie-
cińskiego rzekomego agenta wileńskiego gestapo, a następnie Abwehry. Akt oskarżenia opra-
cował ppor. Edmund Szulc. 25 listopada 1950 r. został skazany przez Sąd Apelacyjny w Byd-
goszczy na karę śmierci („idąc na rękę władzy państwa niemieckiego przyjął i pełnił obo-
wiązki konfidenta niemieckiego wojskowego kontrwywiadu Abwehry”). Składowi przewod-
niczył Stanisław Dąbrowski, ławnikami byli Jan Walczak i Antoni Wiśniwski. Oskarżał pod-
prokurator Antoni Strzałkowski. Na „procesie” odczytane zostały listy od żydowskich rodzin 
świadczących o działaniach Kmiecińskiego w uratowaniu ich od zagłady na Wileńszczyźnie, 
a także list mieszkającej wówczas w Łodzi najstarszej siostry „Żelaznego Feliksa”, Aldony 
Kojałłowicz (z d. Dzierżyńskiej). 29 lutego 1952 r. komunistyczny Sąd Najwyższy w War-
szawie zamienił wyrok śmierci na 12 lat więzienia. Kmieciński został zwolniony z więzienia 
Mokotowskiego 29 listopada 1955 r. Mieszkał w Łodzi przy ul. Słowiańskiej. Zmarł tam 19 
lutego 1983 r. Siostra Józefa, Sabina Kmiecińska, uczestnicząca w Wilnie w spotkaniach 
młodzieży narodowej, została żoną profesora matematyki w Lublinie Leona Jeśmanowicza. 

 

„Pomagali bezinteresownie ukrywającym się, wygłodzonym, zbiegłym” 

Józef Kmieciński nie był jedynym Sprawiedliwym wywodzącym się z brygady „Ju-
randa”. W akcji ratowania wileńskich Żydów brała udział także rodzinna oficera tej formacji 
AK. Byli to Stachowiczowie (Ludwika i jej dzieci: Stanisław, Piotr i Feliks oraz żona Stani-
sława, Aleksandra). Stanisław Stachowicz „Sławicz” zostanie potem w 1. Brygadzie Wileń-
skiej dowódcą 1. plutonu piechoty. Stachowiczowie mieszkali w Wilnie przy ul. Legionowej 
170. Był to trakt, którym z miasta wychodziły do Ponar kolumny zmierzających na egzekucję 
Żydów. Ukrywali, żywili, dostarczali ubrań i dokumentów dla Hesela Szapiro Lejzera Kreme-
ra, Soni Kremer oraz, jak pisali świadkowie, „wielu innych, których nazwisk nie pamiętamy 
(...). Wszyscy trzej bracia Stachowiczowie i ich matka z narażeniem życia ukrywali i dopo-
magali bezinteresownie ukrywającym się, wygłodzonym, zbiegłym z obozu niemieckiego 
jeńcom radzieckim, dostarczając im żywności i odzieży. Tego rodzaju wypadki miały miejsce 
niejednokrotnie”. Żydom i zbiegłym jeńcom pomagał również mieszkający na tej samej ulicy, 
znajomy Stachowiczów, Stanisław Gigielis. Jednocześnie „Sławicz” był zaangażowany w 
działalność konspiracyjną w Ponarach. Niebezpiecznym momentem dla rodziny było jego 
aresztowanie i trzymiesięczne śledztwo prowadzone na Łukiszkach. Po ewakuacji do pojał-
tańskiej Polski został także przez komunistów skazany na karę śmierci (zamienioną na doży-
wocie).  W akcji ratowania wileńskich Żydów brał udział znajomy wspomnianego Rzepec-
kiego, żołnierz AK z siatki wywiadu kolejowego, Stanisława Waraksa. Mieszkał w domu 
swojej matki za dworcem kolejowym przy ul. Śniegowej 34. Od zimy do wiosny 1943 r. 
ukrywał Żydówkę Halinę Lipnicką (następnie wyszła z Wilna na prowincję). On również wg 
śledczych UB z bydgoskiej bezpieki miał zostać na pokazowym „procesie” w 1950 r. przed-
stawiony jako akowiec – „agent gestapo”. 


