obwodu
nowotarskiego. W lipcu 1944
r. zostałem wcielony do oddziału partyzanckiego pod dowództwem kpt. Juliana
Zapały ps. „Lampart”.
W tym czasie od lipca do października,
brałem udział w rozbrajaniu
hlinkowców w Nowej Białej,
Harkabuzie, Podwilku,
Sromowcach
oraz
Spiskiej Starej Wsi.
Od 18 do 21 października
brałem
udział w bitwie ochotLegitymacja Krzyża Armii Krajowej i Odznaczenie Srebrnym Krzyżem nickiej. Po utworzeniu
Zasługi z Mieczami oraz Medalu Wojska
I PSP AK we wrześniu
1944 r. przeszedłem
do plutonu ochrony dowództwa pułku, gdzie pełniłem funkcję łącznika. W I PSP AK w grupie
partyzantów z cenzusem ukończyłem skrócony kurs szkoły podchorążych rezerwy piechoty i byłem awansowany dwukrotnie: do stopnia starszego strzelca
i kaprala podchorążego. 19 stycznia, po rozwiązaniu AK, zostałem odznaczony
Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, a następnie z Londynu w 1949 r. zostałem awansowany do stopnia podporucznika rozkazem dz. 3 z 15.08.1949 r.,
leg. nr 36789 i otrzymałem równocześnie Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami.
Działalność zbrojną w AK zakończyłem 22.01.1945 r. Wczesną wiosną 1945 r.
wstąpiłem do organizacji „NIE”, a po drugim września 1945 r. zorganizowałem
komórkę WiN w Nowym Targu.
Zadaniem tej organizacji była walka o wolność i niezawisłość Ojczyzny.
Z tego zakresu zbierałem informacje i dostarczałem je z Powiatowej Komendy
MO w Nowym Targu jako pracownik umysłowy Kancelarii Ogólnej. Zebrane
materiały przekazywałem Wieńczysławowi Kołłątajowi, pracownikowi naukowemu w Krakowie. Walkę prowadziliśmy bez broni, w sposób pokojowy, demaskując wszelkie przejawy przekraczania prawa, w tym z zastosowaniem znanych
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metod NKWD, jak stosowanie terroru i metod barbarzyńskich w śledztwie, zarówno przez UB, jak i MO. Buntowało się w nas serce polskie, demaskowaliśmy wówczas tych, którzy wykazywali nadgorliwość przy wykonywaniu poleceń
służb specjalnych doradców sowieckich. Nasza komórka działająca w Nowym
Targu wiedziała dość dużo. Materiały pochodziły z pierwszej ręki. Dotyczyły
one organizowania władzy ludowej na Podhalu, a także krwawych dni Podhala.
Były przerażające, kompromitujące. Informowaliśmy o nich PSL, a także organizację naszą wyższego szczebla. Mieliśmy działać do wyborów 1947 r., a później ujawnić się i działać w ramach demokratycznego państwa. 20 września 1946
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