
Kiszel, Piotr

W sprawie artykułu Ryszarda
Juszkiewicza
Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 281-282

1975



L I S T Y  D O  R E D A K C J I

NA MARGINESIE ARTYKUŁU FRANCISZKA SOKOŁOWSKIEGO

W 3 numerze z 1974 roku „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” w artykule 
Franciszka Sokołowskiego pod tytułem Z badań nad adm inistracją Okręgu Mazur
skiego spostrzegłem nieścisłości dotyczące przede wszystkim imion naczelników 
wydziałów:

1. Naczelnikiem Wydziału Budżetowo-Gospodarczego był Tadeusz Lewandowski 
(a nie Ja n  ja k  podaje Autor), a po jego wyjeździe do pracy w M isji Wojskowej 
w Berlinie naczelnikiem został jego zastępca, właściwy organizator Wydziału — 
Władysław Michałkowski (a nie Zbigniew).

2. Drugim naczelnikiem Wydziału Personalnego był Ja n  Żukowski (a nie Jerzy).
3. Mieczysław Przystasz był naczelnikiem Wydziału Społeczno-Politycznego do 

października 1945 roku. W czwartym kw artale wydziałem kierował jego zastępca 
Władysław Wach, który z dniem 1 stycznia przekazał Wydział Wiktorowi Jeżew 
skiemu, a nie Władysławowi, jak  mylnie podaje Autor.

4. Pierwszym naczelnikiem Wydziału Przemysłu był Donat Frolewicz, a nie 
Dominik.

5. Naczelnikiem Wydziału Informacji i Propagandy był Marian Poloński, a  nie 
Mieczysław.

6. Wydziałem Weterynarii kierował dr Hipolit Muszkiewicz, a nie Henryk.
7. Naczelnikiem Wydziału Leśnictwa był inż. Zygmunt Deniszczuk, a  nie jak  

mylnie podaje Autor — Zdzisław.
Ponadto nie jestem  także pewny czy imię dr. Twardowskiego podano p ra

widłowo.
Władysław Wach

W SPRAWIE ARTYKUŁU RYSZARDA JUSZKIEWICZA

W opisie działalności Oddziałów Partyzanckich i Wywiadowczych na pograni
czu Północnego Mazowsza i Prus Wschodnich (Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 
1973, nr ^) stwierdziłem nieścisłości co do nazwisk osób oraz miejscowości. Pragnę 
tu nadmienić, że w opisywanej działalności konspiracyjnej osobiście brałem udział 
pod pseudonimem „Obuch” . Większość przytoczonych nazwisk i pseudonimów jest 
mi znana osobiście, niektórzy koledzy zginęli (Łoś, Kosmulski).

W składzie Oddziału A K  występowały cztery osoby o tym samym nazwisku, 
a mianowicie: byłem ja  — Piotr Kiszel ps. „Obuch”, mój brat — Stanisław  Kiszel 
ps. „Struś” oraz Stefan K isie l ps. „Koło”  i jego brat Bronisław K isiel ps. „Miotacz” .

W opisie działalności niektóre nazwiska podano błędnie oraz stwierdziłem 
niżej podane nieścisłości:
s. 223, wiersz 11 od góry, Antoni Łoś „Torf” , winno być „T u r"; 
s. 223, wiersz 12 od dołu, w okolice w si Ulatowo-Kobylaki, winno być Kobylaki- 

-Wólka;
s. 224, wiersz 2 od góry, w si Ulatowo-Kobylaki, winno być jak  wyżej; 
s. 225 w 46 wyjaśnieniu: Iwan Filipkowski, winno być Iwan Filimonow, Piotr 

Kisiel, winno być Piotr Kiszel, Stanisław  Kiszel „Stróż”, winno być „Stru ś”, 
„Wiktor” powinno być Wiktor Buryklin; 

s. 226, wiersz 8 od góry, winno być Piotr Kiszel „Obuch” ;
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s. 226, wiersz - 16 od góry, winno być obok gajówki gajowego Jan a  Lomperty 
„Dzika” ;

s. 226, wiersz 18 od góry, winno być: „Dnia 17X1944 roku o godz. 10 otrzymano 
drugi meldunek dostarczony osobiście przez «Obucha»” ;
(od dowódcy Oddziału „Rabana” otrzymałem pistolet parabellum oraz kb. Mau
ser i pozostałem w Oddziale przez cały czas walki), 

s. 227, wiersz 13 od dołu. Po zabitych z „Rabanem” byłem i ja. Zabitych znaleź
liśmy wszystkich trzech. Przeciągnęliśmy wszystkich do wykopu, gdzie miała 
stanowisko radiostacja „Orłowa”. Nie mieliśmy szpadla, więc po zrewidowaniu 
i zabraniu im dokumentów przysypaliśmy ich piaskiem w wykopie rękami. 
Prócz Niemców zabiliśmy dwa psy wilczury, którym i. szczuli nas żandarmi; 

s. 228, wiersz 9 od góry, Stefan Kiszel, winno być Piotr K iszel „Obuch” ; 
s. 228, wiersz 2 od dołu, winno być Jakub Miecznikowski ps. „Jesion” ; 
s. 230, wiersz 10 od góry, winno być M arian Olkowski z Osówca-Kmiecego; 
s. 230, wiersz 12 od góry, winno być Marian Olkowski (Osówiec-Kmiecy); 
s. 230, wiersz 14 od góry. Leśniczy Łoś (mój kolega) mieszkał stale w leśniczówce 

Obórki, a jego szwagier leśniczy Roman Kosmulski mieszkał w leśniczówce 
Uścianek obok wsi Słabogóra; 

s. 230, wiersz 15, winno być w Kobylakach-Czarzastych; 
s. 243, wiersz 4 od dołu, winno być Jan a  Lomperty „Dzika” ;
s. 244, wiersz 9 od góry, Winno być — na M ariana i Andrzeja Pokorskich i ------

(Romana Pokorskiego nie ma);
s. 245, wiersz 18 od góry, winno być u  Rogalskiego Pawła „Piskorza” ;
s. 251, wiersz 7 od góry, winno być u M ariana i Andrzeja Pokorskich; 
s. 251, wiersz 11 od góry, winno być „M arian i Andrzej Pokorscy oraz żona 

Andrzeja Zofia zabrani do obozu” .
Uwaga: Pokorscy Malrian, Andrzej i jego żona Zofia nie zostali zamordowani.
Uciekli podczas ewakuacji obozu z Działdowa i szczęśliwie wrócili do domu.

Piotr Kiszel


