
Oddział kpt. Jana Kempińskiego „Błyska” 

Oddział podziemia niepodległościowego podporządkowany największej antykomunistycznej 

organizacji działającej w 1945 r. w regionie, Wielkopolskiej Samodzielnej Grupie Ochotniczej 

„Warta”. Żołnierze „Błyska” walczyli z władzą komunistyczną na terenie południowej  

Wielkopolski od września do listopada 1945 r. Dowódcą grupy był pochodzący z Jaskółek pod 

Ostrowem Wielkopolskim były żołnierz Armii Krajowej na Lubelszczyźnie kpt. Jan Kempiński 

„Błysk”. Był to jeden z najaktywniejszych i najlepiej uzbrojonych oddziałów podziemia 

niepodległościowego na terenie Wielkopolski. Angażował swoimi działaniami poważne siły 

bezpieczeństwa. W skład grupy „Błyska” wchodziły dwa plutony, razem 35 żołnierzy, 

wspomaganych przez szereg zakonspirowanych placówek terenowych. Siatkę 

współpracowników „Błyska” szacuje się na ponad 200 osób. Pierwszą akcję bojową oddział 

przeprowadził 25 września 1945 r. w Dobrzycy opanowując tamtejszy posterunek MO, pocztę 

i gorzelnię. We wrześniu i październiku 1945 r. żołnierze „Błyska” przeprowadzili szereg 

udanych akcji wymierzonych w komunistyczny aparat terroru, m. in. w nocy z 6 na 7 

października 1945 r. w Krzywosądowie zatrzymali samochód z trzema działaczami PPR z 

Ostrowa Wlkp., których po przesłuchaniu rozstrzelano w okolicach leśniczówki w Korytach, 

10 października 1945 r. w Kuczkowie aresztowali dwóch funkcjonariuszy UB z Jarocina 

Tadeusza Palaka, szefa tamtejszego Urzędu oraz jego zastępcę Kazimierza Sikorskiego. Po 

przesłuchaniu zostali oni rozstrzelani. 16 października 1945 r. w Kolonii Kościelec oddział starł 

się z dwoma grupami operacyjnymi KBW – UB z Kalisza i Ostrowa Wlkp. W wyniku potyczki 

partyzanci stracili 1 zabitego i 2 rannych, a Grupa Operacyjna 4 ludzi. 22 października 1945 r. 

oddział „Błyska” opanował Odolanów. Po wyjeździe partyzantów z miasta dogoniła ich 60-

osobowa grupa operacyjna NKWD-KBW-UB. W wyniku półgodzinnej potyczki oddział został 

rozbity, a śmierć poniosło 24 partyzantów. Dowódcy udało się uciec, ale w ręce UB dostało się 

całe archiwum i broń. Kpt. Jan Kempiński „Błysk” został zatrzymany 17 grudnia 1945 r. w 

Poznaniu i osadzony w tamtejszym areszcie śledczym Urzędu Bezpieczeństwa. Począwszy od 

29 kwietnia 1946 r. w świetlicy Komendy Wojewódzkiej MO w Poznaniu toczył się proces 

przeciwko „Błyskowi” i 21 współoskarżonym. 4 maja 1946 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w 

Poznaniu skazał Jana Kempińskiego na karę śmierci, utratę praw publicznych na zawsze oraz 

przepadek całego mienia. Jan Kempiński został rozstrzelany 21 czerwca 1946 r. w Poznaniu.  

Egzekucję wykonał funkcjonariusz UB Jan Młynarek. 22 września 1992 r. Sąd Wojewódzki w 

Poznaniu unieważnił wyrok z 4 maja 1946 r. stwierdzając, że Jan Kempiński działał na rzecz 

niepodległego bytu Państwa Polskiego. Miejsce pochówku ciała Jana Kempińskiego pozostaje 

cały czas nieznane.  

 

 

Oddział Józefa Placka „Cienia” 

Oddział podziemia niepodległościowego działający od lutego do kwietnia 1946 r. na terenie 

powiatu krotoszyńskiego i gostyńskiego, podporządkowany obwodowi organizacji „Wolność i 

Niezawisłość” w Krotoszynie. Dowódcą oddziału był podkomendy znanego dowódcy 

partyzanckiego z woj. kieleckiego mjr. Franciszka Jaskulskiego ps. „Zagończyk”, Józef Placek 

ps. „Cień”. Przybył on w lutym 1946 r. z woj. kieleckiego na rozkaz mjr. Jaskulskiego w okolice 

Koźmina Wielkopolskiego i w krótkim czasie zorganizował 20-osobowy umundurowany i 

uzbrojony oddział zbrojny, którego celem była walka z władzą komunistyczną. Żołnierze 



„Cienia” przeprowadzili w okolicach Pogorzeli, Koźmina, Rozdrażewa, Borku i Daniszyna 

szereg akcji skierowanych głównie przeciwko posterunkom MO oraz działaczom partyjnym. 

Zdobyli m. in posterunki MO w Daniszynie, Rozdrażewie i Borku rekwirując broń i amunicję. 

Wspomożona i intensywna działalność grupy, spowodowała wzrost aktywności Urzędu 

Bezpieczeństwa w Krotoszynie oraz działającej w tym rejonie komunistycznej agentury.  

Oddział w wyniku donosu informatora UB został rozbity przez grupę operacyjną UB-MO-WP 

w nocy z 3 na 4 kwietnia 1946 r. w Ustkowie. W wyniku walki, w niewyjaśnionych do dzisiaj 

okolicznościach zginął dowódca Józef Placek ps. „Cień”. Aresztowano także 11 partyzantów, 

których natychmiast osadzono w wojskowym więzieniu w Ostrowie Wielkopolskim i poddano 

brutalnemu śledztwu. 13 kwietnia 1946 r. przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Ostrowie 

Wlkp. toczył się przeciwko członkom oddziału „Cienia” proces w trybie doraźnym. Zapadły na 

nim bardzo surowe wyroki. Trzech partyzantów zostało skazanych na karę śmierci (dwa wyroki 

śmierci wkrótce wykonano), pozostali na kary długoletniego więzienia.  

 

 

Oddział Stanisława Budy „Orła”  

Oddział podziemia niepodległościowego dowodzony po śmierci Eugeniusza Kokolskiego ps. 

„Groźny” przez jego zastępcę Stanisława Budę ps. „Orzeł”. Oddział został założony wiosną 

1945 r. na terenie Łodzi przez S. Budę i E. Kokolskiego pod nazwą „Niepodległość”. Po kilku 

miesiącach w wyniku działań podejmowanych przez łódzką bezpiekę, „Groźny” został 

zmuszony przenieść swoje działania na teren Wielkopolski, głównie na teren powiatu 

tureckiego, gdzie jego żołnierze, tylko w samym 1945 r., przeprowadzili dziesiątki akcji 

skierowanych przeciwko władzy komunistycznej. Oddział „Groźnego” był jednym z 

największych oddziałów podziemia antykomunistycznego we wschodniej Wielkopolsce. W 

szczytowym momencie liczył ponad 55 partyzantów. W okresie swojej działalności stoczył z 

siłami bezpieczeństwa kilkanaście mniejszych i większych potyczek. Działał na rozległym 

obszarze woj. łódzkiego, a także powiatów: tureckiego, konińskiego, kaliskiego i kolskiego. W 

wyniku zdrady agenta UB o ps. „Będzichowski”, „Groźny” i sześciu jego żołnierzy zostało 15 

marca 1946 r. otoczonych przez siły komunistyczne we wsi Czyste gm. Dobra. Nie chcąc trafić 

w ręce komunistów „Groźny” strzelił sobie w głowę i w wyniku odniesionej rany na drugi dzień 

zmarł. Wówczas dowodzenie grupą przejął jego zastępca Stanisław Buda „Orzeł”, który 

postanowił oddział zdemobilizować i podzielić go na mniejsze grupy, wszystko po to, by 

przeczekać obławy UB. Nie uchroniło to jednak wielu żołnierzy „Groźnego” przed 

aresztowaniami, których skutkiem były wieloletnie kary więzienia, a często także zasądzona 

kara śmierci. W okresie kierowania oddziałem przez Stanisława Budę liczył on 20 osób i nadal 

dokonywał akcji zaczepnych, a także propagandowych. S. Buda ostatecznie zaprzestał 

podziemnej działalności. Został aresztowany przez MO 20 sierpnia 1946 r. w Ostrowie 

Wielkopolskim. S. Buda został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu na sesji 

wyjazdowej w Kaliszu 23 sierpnia 1946 r.  

 


