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    Trasa „IV Wyprawa – Tropami Operacji Lawina”. Mapę podkładową 
pobrano ze strony internetowej www.mapa.karto.pl/polska wg stanu na dzień 14 
września 2020 r. 
 
Fotografia na stronie pierwszej – Pomnik na leśnej polanie na lotnisku                             
w Starym Grodkowie, w dniu jego odsłonięcia tj. 5 czerwca 2019 r. – Miejsce 
Pamięci Narodowej – Miejsce Kaźni Żołnierzy NSZ z Oddziału „Bartka”. 
Fotografia z dnia 5 czerwca 2019 r. 
 
Tekst na stronie pierwszej – Fragment z poematu Karola Balińskiego – 
Śpiewakowi Mohorta. Bratnie słowo. Drukarnia Powszechna, 178, High 
Holbron. Londyn, (Rok) 1856., str. 15. Za:  https://polona.pl/item/spiewakowi-
mohorta-bratnie-slowo,MTA5NzA5MTY/4/#info:metadata        
 
 
Definicje słów na stronie 2 podano na podstawie Małego słownika języka 

polskiego. Wydanie nowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© TTH 2019-2022 Tekst, fotografie i opracowanie Henryk Gałkowski. 
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„IV Wyprawa – Tropami Operacji Lawina” 
 

Tułowice Małe – Wydrowice – Sady – Niemodlin – Piotrowa – Roszkowice – Kopice  
 

Leśna polana na lotnisku w Starym Grodkowie-Miejsce Kaźni Grupy Żołnierzy NSZ z Oddziału „Bartka” 
  

  Więcmierzyce – Malerzowice Wielkie 
 

Leśna Polana na Ostrej Górze-Miejsce Kaźni Grupy Żołnierzy NSZ z Oddziału „Bartka” 
 

Dworzysk (Hunów) – Jakubowice –  Lipno – Tułowice Małe 
 
     

 
Bo kiedyś naród cały w bożą  chwilę 

Podniesie serca ku naszej mogile 
Ujrzy znak święty i duszę wytęży, 

Wzniesie go w górę – wstanie – i zwycięży 
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� Cele imprezy: 
� realizacja założeń programowych Tułowickiego Towarzystwa 

Historycznego, 
� odwiedzenie1 miejsc Kaźni Żołnierzy NSZ z Oddziału „Bartka” – 

Miejsc Pamięci Narodowej: – Leśna polana na lotnisku                         
w Starym Grodkowie; – Leśna polana na Ostrej Górze, 

� poznanie2 walorów turystyczno-krajoznawczych gmin: 
Tułowice, Niemodlin, Łambinowice, Skoroszyce, Grodków, 

� rozpoznawanie3 i poznawanie4 zabytków architektury na 
trasie, 

� zainteresowanie różnych środowisk turystyką rowerową. 
  
� Start z Tułowic Małych, 17 września (sobota) 2022 r., godz. 8.00. 
                                                                      
� Wyprawa odbędzie się bez względu na panujące warunki 

atmosferyczne. 
 
� Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu. 
 
� Uczestnicy powinni zabrać ze sobą okrycie przeciwdeszczowe, 

prowiant na czas trwania imprezy.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Odwiedziny to przybycie gdzieś w celu zwiedzenia; także przybycie do kogoś w celu 
zobaczenia się z nim, okazania mu uprzejmości.   
2 Poznanie to zdobycie, zdobywanie wiedzy; także wiedza przyswojona.  
3 Rozpoznawanie to patrzenie, słuchanie itp. Wyróżnianie spośród innych poprzez 
badanie, obserwację określanie, ustalanie czegoś, domyślanie się czegoś; także: 
przypomnienie sobie kogoś (lub czegoś) uprzednio znanego.  
4 Poznawanie to zdobycie wiedzy o czymś lub o kimś, nauczenie się czegoś. 
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Więzik Antoni, Więzik Rudolf, Witos Michał, Witos Stanisław, Walczak Antoni, 
Władysław Nowatorski, Wojciuch Jan, Wojciuch Julian, Wojtas Jan, Zawada 
Franciszek, Zawada Jan, Zawada Józef, Żurek Jan oraz o nazwiskach: Bąk, 
Bujok, Cieślar, Frydel, Góral, Hraścina, Tetłok, Kowalczyk oraz 100 bliżej 
nieustalonych żołnierzy poprzez: 
� oddanie strzału z broni palnej w potylicę, wobec 69 żołnierzy ww. 

formacji zbrojnej na terenie nieustalonej miejscowości byłego powiatu 
opolskiego, 

� wysadzenie w powietrze, co najmniej 30–40 żołnierzy ww. formacji 
zbrojnej, w zaminowanym drewnianym baraku, na terenie 
poniemieckiego lotniska w Starym Grodkowie, 

� wysadzenie w powietrze co najmniej kilkudziesięciu żołnierzy ww. formacji 
zbrojnej, w zaminowanej murowanej oborze, na terenie miejscowości 
Barut, przy czym, wobec Andrzeja Bujaka oraz żołnierza NSZ o nazwisku 
Cieślar zamiar zabójstwa nie został zrealizowany z powodu ucieczki 
pokrzywdzonych z miejsca zdarzenia, 

 
(…)” 

********* 
 

Ledwie ucichł łoskot wojny, ledwie przetoczyły się fronty, ledwie zaczęto 
myśleć jak poskładać rozdarte i postrzępione życie, gdy z dnia na dzień okazywało się, 
że rosyjscy wyzwoliciele wcale nie mają zamiaru tolerować pytań jaka teraz będzie 
demokracja i jaka sprawiedliwość społeczna nastanie i każdego, kto choćby tylko 
wątpił w idee zbawczego komunizmu natychmiast uznawano za wroga publicznego 
nowego ładu i nowego bolszewickiego porządku. 

 
Tak samo było za okupacji niemieckiej – wszystkich, którzy stanowili choćby 

tylko potencjalne zagrożenie dla podstaw ideowych III Rzeszy natychmiast 
wyłapywano i wysłano do obozów koncentracyjnych albo pod ścianę straceń. 

 
Rosjanie w Polsce po wojnie – robili dokładnie to samo. Różnica między 

Niemcami a Rosjanami była tylko taka, że ci pierwsi postępowanie swoje tłumaczyli 
umocnieniem podstaw tysiącletniej rzeszy, zaś Rosjanie marszem światowym 
zbawiennej bolszewickiej rewolucji. 

 
Areszty, więzienia i katownie UB zapełniane były wrogami władzy ludowej 

zaraz po przejściu frontu. Kto się w porę zorientował jaka to jest gra i do czego dążą                      
i polscy i rosyjscy komuniści – aby ratować swoje życie uciekał do lasu aby przetrwać 
czas prześladowań. Ale władza ludowa wspierana przez rosyjskie bagnety – czuła się 
pewnie i bezpiecznie, dlatego też bez żadnych skrupułów szła polami i mordowała 
Polaków – nie przewidując, aby kiedykolwiek miała odpowiadać za swoje zbrodnie 
przeciw Narodowi.   
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Fragmenty postanowienia prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach o umorzeniu śledztwa                                               
w sprawie operacji specjalnej pod kryptonimem „Lawina”.8 
 
„Sygn. akt S 71/12/Zk 
 
POSTANOWIENIE 
 
o umorzeniu śledztwa. Katowice, dnia 28.10. 2013 r.  
 
Dariusz Psiuk – prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Katowicach w sprawie: 
 
zbrodni komunistycznej stanowiącej zbrodnię zabójstwa dokonanej jesienią 
1946 roku w okolicach Łambinowic przez funkcjonariuszy b. Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego na członkach Narodowych Sił Zbrojnych ze 
zgrupowania „Bartka” z rejonu Podbeskidzia, 
 
(…) 
 
p o s t a n o w i ł : 
 
umorzyć śledztwo w sprawie: 
 
1. zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko 
ludzkości, popełnionej w okresie od 1 do 26 września 1946 r. na terenie 
powiatów nyskiego, brzeskiego i gliwickiego, przez f-szy Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego, będącej zbrodnią zabójstwa popełnioną przez 
opracowanie planu i kierowanie realizacją operacji specjalnej pod 
kryptonimem „Lawina”, mającej na celu fizyczną likwidację członków 
zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych z terenu Podbeskidzia pod 
dowództwem Henryka Flamego ps. „Bartek” w toku której pozbawieni życia 
zostali: Bączek Roman, Biegun Jan, Byrdy Antoni, Daniec Józef, Daniec 
Leopold, Dróżdż Jan, Ficek Jan, Golec Stanisława, Greń Józef, Karol Talik, 
Talik Franciszek, Krupa Jan, Lewicki Józef, Łaciak Jakub, Łajczak Jan, Łajczak 
Stanisław, Mach Teodor, Machej (ew. Madej) Józef, Marek Józef, Maślanka 
Józef, Maślanka Karol, Matkak Jan, Nowotarski Władysław, Pajestka 
Franciszek, Pajestka Michał, Pezda Jan, Piątek Kazimierz, Pilarz Stefan, 
Przewoźnik Jan, Leopold Sikliński, Skrzypek Tadeusz, Szczotka Karol, Sztykiel 
Zygmunt, Talik Franciszek, Talik Karol, Tomasik Eugeniusz, Walczak Jakub, 

                                                 
8 Zacytowano za:  https://ipn.gov.pl › download › 28102013-Likwidacja-czlonkow-zgromad... 
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� Obowiązki uczestnika wyprawy: 

� przestrzeganie zasad ruchu drogowego na drogach publicznych                       
i podporządkowywanie się poleceniom wydawanym przez 
organizatora wyprawy, 

� dobry humor i zachowanie zgodne z Kartą Turysty, 

� posiadanie dokumentów i sprawnego roweru (dobrze jest mieć 
zapasową dętkę), 

� przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu. 
��  Uwaga – młodzież szkolna może brać udział w wyprawie, tylko                                            

z opiekunami – zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.      
� Trasę wyprawy poprowadzono po części drogami polnymi, leśnymi,                       

o trudnej nieraz nawierzchni. Prosimy o staranne przygotowanie rowerów. 
� Trasa: Tułowice Małe – Wydrowice – Sady – Niemodlin – Piotrowa – 

Roszkowice – Kopice – Leśna polana na lotnisku w Starym Grodkowie – 
Więcmierzyce – Malerzowice Wielkie – Leśna polana na Ostrej Górze – 
Dworzysko (Hunów) – Jakubowice – Lipno – Tułowice Małe; około 55  km. 

� Uczestnictwo w imprezie jest dorozumiane jako zgoda uczestnika na 
ewentualne wykorzystanie wizerunku w materiałach graficznych 
Tułowickiego Towarzystwa Historycznego – w przypadku braku takiej 
zgody, należy poinformować o tym organizatora wyprawy. 

� Organizator wyprawy – Zarząd TTH: Gałkowski Henryk (506 103 413)        
(tth20121104@gmail.com). 

� Dodatkowych informacji na temat wyprawy udziela organizator. 

� Ramowy program imprezy: start o godz. 8.00.; około godz. 8.30. – Miejsce 
Pamięci Narodowej – Niemodlin, ul. Opolska – Tablica Pamiątkowa przed 
budynkiem byłej siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa                           
w Niemodlinie; około godz. 11.00. – Miejsce Pamięci Narodowej – Leśna 
polana na lotnisku w Starym Grodkowie; około godz. 13.00. – Miejsce 
Pamięci Narodowej – Leśna polana na Ostrej Górze; złożenie kwiatów                    
i zapalenie zniczy w miejscach pamięci narodowej; odśpiewanie Hymnu 
Państwowego i innych pieśni; na leśnych polanach odmówienie dwóch 
tajemnic różańcowych – Tajemnica Bolesna – w intencji 
pomordowanych tam Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego                           
i Tajemnica Radosna – w intencji naszej Ojczyzny; około godz. 16.00.  
zakończenie wyprawy w Tułowicach Małych.            

� Informacje dodatkowe – organizator zastrzega sobie możliwość 
wprowadzenia drobnych zmian zarówno w trasie wyprawy jak i w innych 
postanowieniach zapisanych w niniejszym regulaminie i informatorze. 
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Hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej  
„Mazurek Dąbrowskiego”5 6    
Słowa napisał (w północnych Włoszech w mieście Reggio nell’Emilia) w 1797 r. Józef Wybicki (1747-
1822). Melodia – autor nieznany. Wytłuszczono wersy w których najczęściej popełniane są błędy 
językowe. Pierwsze publiczne wykonanie odbyło się 20 lipca 1797 r. na rynku w Reggio nell’Emillia. 
 

Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 
 

Marsz, marsz Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski. 
Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem. 
 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami. 
Dał nam przykład Bonaparte, 
Jak zwyciężać mamy. 
 

Marsz, marsz ... 
 

Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 
Wrócim się przez morze. 
 

Marsz, marsz ... 
 

Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany –  
Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany. 
 

Marsz, marsz ... 
 
 

                                                 
5 Tekst i nuty oraz zasady zachowywania się przedrukowano z broszury Hymn Polski ze strony Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku za: https://www.gdansk.uw.gov.pl/attachments/article/2051/broszura_Hymn.pdf  
6 Zasady zachowywania się w trakcie wykonywania Hymnu Państwowego 
 
Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. 
Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek. 
Mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy. 
Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory 
przez salutowanie. 
Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru. 
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Na fotografii powyżej – kopiec z brzozowym krzyżem na leśnej polanie                          
na Ostrej Górze (w pobliżu Dworzyska (Hunowa)). Miejsce Pamięci Narodowej 
– Miejsce Kaźni Żołnierzy NSZ z Oddziału „Bartka”. Najkrótszy dojazd – z drogi 
asfaltowej Grabin – Szadurczyce; zjazd w prawo w polną drogę przed samym 
Dworzyskiem. Fotografia z dnia 13 września 2020 r. 
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Świat cały śpi spokojnie 
Słowa napisał Eugeniusz Małaczewski (1897-1922). Melodia – autor nieznany.  
 
Świat cały śpi spokojnie 
I wcale o tym nie wie, 
Że nie jest tak na wojnie 
Jak jest w żołnierskim śpiewie. 
 
(…) 
 
Piosenka brzmi tak ładnie  
I wcale się nie skarży, 
Gdy piechur w boju padnie, 
Lub ułan zginie w szarży. 
 
I różą na koszuli 
Żołnierska krew zakwitnie 
I ziemia go przytuli, 
Bo zginął, jak żył, w bitwie. 
 
A my tej cudnej pani, 
Co leje krew obficie, 
Jesteśmy ślubowani 
Na śmierć, na całe życie. 
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Na fotografii powyżej – budynek przy ulicy Opolskiej w Niemodlinie. W latach 
1945-1956 siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego                         
w Niemodlinie. Miejsce Pamięci Narodowej. To tutaj mieścił się lokalny-
wykonawczy sztab Operacji Lawina. Fotografia z dnia 13 września 2020 r.  Na 
pierwszym planie głaz z tablicą upamiętniającą ofiary komunistycznego 
terroru i bezprawia.  
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Modlitwa obozowa 
Słowa i muzykę napisał (w październiku 1939 r.) Adam Kowalski (1896-1947)7 – 
w obozie internowania żołnierzy polskich, w miejscowości Bals w Rumuni.   
 
O, Panie, któryś jest na niebie, 
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń! 
Wołamy z cudzych stron do Ciebie, 
O polski dach i polską broń.  
 
Ref . O, Boże, skrusz ten miecz, 
Co siecze kraj, 
Do wolnej Polski nam 
Powrócić daj! 
By stał się twierdzą 
Nowej siły, 
Nasz dom, nasz kraj. x2 
 
O, usłysz, Panie, skargi nasze, 
O, usłysz nasz tułaczy śpiew! 
Znad Warty, Wisły, Sanu, Bugu 
Męczeńska do Cię woła krew! 
 
Ref . O, Boże, skrusz ten miecz, 
Co siecze kraj, 
Do wolnej Polski nam 
Powrócić daj! 
By stał się twierdzą 
Nowej siły, 
Nasz dom, nasz kraj. x2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Adam Józef Kowalski[a] (ur. 23 grudnia 1896 w Rzeszowie, zm. 3 marca 1947 w Edynburgu). Kapitan Wojska 
Polskiego II RP i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Poeta (autor tekstów wielu pieśni żołnierskich) i dziennikarz. 
Redaktor gazet wojskowych – „Polski Zbrojnej” i Żołnierza Polskiego”. Jemu przypisuje się autorstwo tekstu pieśni 
powstańczej „Już zachodzi czerwone słoneczko”. 


