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Resort Bezpieczeństwa, po-
wołany w Moskwie 21 lip-

ca 1944 r. przez członków 
Polskiego Komitetu Wyzwo-
lenia Narodowego, odegrał 
istotną rolę w budowie, a na-
stępnie w  utrwalaniu władzy 
komunistycznej w  Polsce. 
Bezwzględnie oddani partii 
komunistycznej realizującej 
na naszych ziemiach impe-
rialną politykę Stalina funk-
cjonariusze, pod czujnym 
okiem doradców z  NKWD 
eliminowali jej potencjalnych 
przeciwników. Ścigali, tortu-
rowali, mordowali bohaterów 
Polski Podziemnej, żołnierzy 
Armii Krajowej, Zrzeszenia 
,,Wolność i  Niezawisłość’’, 
Narodowych Sił Zbrojnych, 
Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego oraz innych or-
ganizacji walczących o niepodległość.

W następnych latach znalazło to swoje 
odbicie w  propagandowych opracowa-
niach odnoszących się także do obszaru 
Polski północno-wschodniej, w  których 
oprócz charakterystycznych dla okre-
su komunistycznego zwrotów „bandy”, 
„bojówki”, czy „reakcyjne podziemie”, 
używanych w celu negatywnego określe-
nia członków konspiracji antykomuni-
stycznej, wyolbrzymiono też ponoszone 
przez nich straty. Z  drugiej natomiast 
strony gloryfikowano działania funk-
cjonariuszy UB, pomijając milczeniem 
zbrodnie, jakich dopuszczali się oni na 
osobach walczących o wolną i niepodle-
głą Polskę, fałszując w ten sposób z roz-
mysłem przeszłość.

Zanim to jednak nastąpiło, walczące 
do tej pory z okupantem niemieckim od-
działy podziemia w sierpniu 1944 r. sta-
nęły wobec kolejnego problemu, jakim był 
kontakt z wojskami sowieckimi. W przy-
padku oddziałów AK kończył się on m.in. 

rozbrojeniem i  wcieleniem 
do 6 zapasowego baonu pie-
choty w  Dojlidach Górnych 
koło Białegostoku. Dowódcy 
trafiali w  ręce kontrwywia-
du lub NKWD, jak m.in. mjr 
Jan Tabortowski „Bruzda” 
i  kpt. Stanisław Cieślewski 
„Lipiec”. Miały też wówczas 
miejsce niemal na masową 
skalę aresztowania członków 
Armii Krajowej-Armii Kra-
jowej Obywatelskiej (utwo-
rzona na mocy rozkazu ppłk. 
Władysława Liniarskiego 
„Mścisława” po rozwiąza-
niu AK przez Leopolda Oku-
lickiego 19 stycznia 1945 r.) 
i Narodowych Sił Zbrojnych. 
Rzeczywiste cele komuni-
stów nie budziły już wątpli-
wości – eliminacja żołnierzy 
AK i  cywilnych przedstawi-
cieli białostockiego 

Krzysztof Sychowicz

OBBH IPN w Białymstoku

W noWych realiach i noWej  
rzeczyWistości

Wiosna 1947 r., poligon w Czerwonym Borze, Łomżyńskie. Skoncentrowane patrole NZW pod dowództwem por. Tadeusza Narkiewicza pseudonim 
„Ciemny” (stoi czwarty od prawej) przyjęły nazwę I Brygady Podlaskiej NZW. „Ciemny” zginął 6 września 1947 r. w czasie walki z grupą operacyjną UB 
koło wsi Czochania Góra, pow. Wysokie Mazowieckie. Zbiory J. Kułaka.

Żołnierze niezłomni

Mjr Jan Tabortowski „Bruzda” (1906–1954). Inspektor Łomżyński AK-WiN (obwo-
dy: Grajewo i Łomża). Organizator jednej z najgłośniejszych akcji białostockiego 
podziemia – 9 maja na czele zgrupowania sił inspektoratu opanował Grajewo. 
Zginął w 1954 r. w czasie akcji jego grupy na posterunek MO w Przytułach.



podziemia. Ponadto w okresie od sierpnia 
do listopada kilkakrotnie rozbijane były 
sztaby Inspektoratu Białostockiego AK. 
Powstawały też posterunki Milicji Oby-
watelskiej oraz struktury Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego.

Najsilniejszym zgrupowaniem par-
tyzanckim działającym na terenie Okrę-
gu była odtworzona 5 Brygada Wileńska 
AK. W  Puszczy Knyszyńskiej powstało 
zgrupowanie oddziałów AKO Obwodu 
 Sokółka-Białystok, które w  lipcu 1945 r. 
liczyło ok. 300 żołnierzy. Silne oddziały 
partyzanckie istniały również w Puszczy 
Augustowskiej (oddział sierż. Władysła-
wa Stefanowskiego „Groma” i  oddział 
sierż./ppor. Józefa Sulżyńskiego „Brzo-
zy’’) oraz w  pow. wysokomazowieckim 
oddział kpt. Kazimierza Kamieńskiego 
„Huzara”. Ogółem, wiosną 1945 r. na 
obszarze Okręgu Białostockiego działało 
ok. 20 oddziałów partyzanckich. Do hi-
storii przeszło m.in. opanowanie Graje-
wa i rozbicie znajdującego się tam PUBP 
przez grupę pod dowództwem majora 
„Bruzdy”, czy rozbicie grupy operacyjnej 
MO pod Wyrzykami. W  wyniku działań 
przeprowadzonych w  lipcu przez NKWD 
i  oddziały Armii Czerwonej (obława au-
gustowska) doszło do rozbicia pracy 
konspiracyjnej w północnej części woje-
wództwa białostockiego.

W  czerwcu 1945 r. doszło do podpo-
rządkowania struktur AKO podlegających 
„Mścisławowi” utworzonej w miejsce AK 
Delegaturze Sił Zbrojnych, a  konkretnie 
Obszarowi Centralnemu kierowanemu 
przez płk. Jana Mazurkiewicza „Rado-
sława”. Natomiast w  pierwszej połowie 
września 1945 r. została powołana do 
życia nowa organizacja Zrzeszenie „Wol-
ność i Niezawisłość”, na której czele sta-
nął płk Jan Rzepecki. Decyzja o powsta-
niu WiN dotarła do Okręgu Białystok AKO 
w  październiku. Zgodnie z  założeniami 
statutowymi Zrzeszenia WiN największy 
nacisk został położony na działalność 
propagandową i  pracę wywiadowczą. 
W skład komendy WiN Rejon Łomża we-
szli m.in.: Jan Tabortowski, Franciszek 
Puchalski, Stanisław Marchewka, Henryk 
Dąbrowski. Należała ona do grona naj-
lepszych w okręgu białostockim, zarów-
no pod względem zorganizowania struk-
tur w  terenie, jak i  jakości prowadzonej 
pracy organizacyjnej.

W  związku z  zapowiedzianym przez 

komunistów na 30 czerwca 1946 r. refe-
rendum ludowym w całym kraju rozpo-
częła się wzmożona akcja propagandowa. 
Podziemie winowskie włączyło się do niej, 
wzywając do głosowania „nie” na dwa 
pierwsze pytania oraz „tak” na pytanie 
trzecie. Sfałszowanie przez komunistów 
wyników wyborów spowodowało rozgo-
ryczenie w szeregach podziemia. Spośród 
działających wówczas oddziałów wymie-
nić można: K. Kamieńskiego „Huzara”, 
Leona Suszyńskiego „P-8”, Gabriela 
Oszczapińskiego „Dzięcioła”, Aleksandra 
Kowalewskiego „Bębna”, Stanisława Sie-
dleckiego „Klona”, „ Wiernego”.

Walcząc, kryjąc się przed UB i donosi-

cielami, podziemie dotrwało do 22 lute-
go 1947 r., kiedy to nowo wybrany Sejm 
uchwalił ustawę o amnestii dla członków 
konspiracji, która poważnie przyczy-
niła się do rozbicia jej struktur. W skład 
powstałych wówczas komisji amnestyj-
nych, obok przedstawicieli władz admi-
nistracyjnych i  samorządowych, weszli 
też funkcjonariusze urzędu bezpieczeń-
stwa. Praca ich rozpoczęła się 25 lutego, 
a zakończyła 25 kwietnia tego roku. Na-
dzieje, jakie wiązały z nią tysiące żołnie-
rzy ugrupowań konspiracyjnych, okazały 
się niemożliwe do realizacji w istniejącej 
wówczas rzeczywistości, a UB nadal pro-
wadziło masowe aresztowania osób po-
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Takie plakaty – podobne do niemieckich – informowały o skazaniu na śmierć przez „rewolucyjny trybuna³” kolejnego żołnierza 
AK-WiN i NSZ-NZW. Wyroki, które zapadały w trybie doraźnym, bardzo często wykonywano publicznie – w obecności kilkuset miesz-
kańców wsi lub miasteczka – przez powieszenie. Wyroki śmierci przez rozstrzelanie wykonywane były w podziemiach aresztów 
i więzień. Zbiory J. Kułaka.



Władysław Chojnowski „Kret” należał 
do najaktywniejszych i  najbardziej 

zdeterminowanych dowódców białostoc-
kiego podziemia niepodległościowego. 
Dowodzona przez niego kompania wielo-
krotnie potykała się z siłami nieprzyjacie-
la, broniła też lokalną społeczność przed 
działaniami komunistów i  pospolitych 
bandytów. 

Urodził się w  1912 r. we wsi Chojno-
wo w powiecie białostockim. Przed wojną 
odbył służbę wojskową, którą zakończył 
w stopniu plutonowego rezerwy. Niewiele 
wiadomo na temat jego działalności pod-
czas kampanii wrześniowej 1939 r., jednak 
już na początku 1940 r. wstąpił w szeregi 
Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej. 
Ukrywał się na terenie gminy Trzcianne, 

uczestnicząc w  pracach konspiracyjnych 
i  wywiadowczych miejscowej placówki 
AK. Od wiosny 1945 r. był dowódcą kom-
panii nr 5 krypt. „Rajgras” (gm. Trzcian-
ne) Obwodu Armii Krajowej Obywatel-
skiej Białystok-powiat. W  sierpniu 1945 
r. na wniosek przewodnika Rejonu „F” 
mjr. AKO Aleksandra Rybnika „Jerzego” 
został awansowany do stopnia 

WładysłaW chojnoWski „kret” 
– W konspiracji aż do śmierci

Marcin Markiewicz

OBBH IPB w Białymstoku

27 sierpnia 1952 r. otoczony przez gru-
pę operacyjną KBW we wsi Grądy Małe 
zginął w czasie walki kpt. Stanisław Cie-
ślewski „Lipiec”, zastępca inspektora 
łomżyńskiego AK-WiN „Bruzdy”. Nie-
mal równo dwa lata później, 25 sierpnia 
1954 r. w czasie akcji na posterunek mi-
licji w Przytułach zginął mjr Tabortowski 
„Bruzda”. Jako ostatni 3 marca 1957  r. 
został zabity we wsi Jeziorko, otoczony 
przez grupę operacyjną UB-MO – ppor. 
Stanisław Marchewka „Ryba”, były szef 
samoobrony w  łomżyńskim inspektora-
cie AK-WiN.

Pomimo nachalnej propagandy komu-
nistycznej nawet w  epoce realnego so-
cjalizmu podkreślano, że siła podziemia 
tkwiła w  poparciu, jakiego udzieliła mu 
część społeczeństwa, szczególnie na wsi. 
Bez tego nie mogłoby ono przecież ist-
nieć. W opracowaniach powstających pod 
koniec lat siedemdziesiątych pojawiały 
się stwierdzenia o trwającej faktycznie na 
terenie woj. białostockiego wojnie domo-
wej. Przy tej okazji dodawano, że działa-
nia ugrupowań antykomunistycznych nie 
miały żadnych szans powodzenia, „biorąc 
pod uwagę realny układ sił politycznych 
w  kraju i  na arenie międzynarodowej”. 
Zapominano, że początkowo na terenach 
Polski działały też jednostki NKWD i Armii 
Czerwonej, udzielające „niezbędnego” 
wsparcia funkcjonariuszom aparatu bez-
pieczeństwa. Co za tym idzie, nie można 
tych wydarzeń nazywać tylko wewnętrz-
nym polskim konfliktem.

dejrzanych o  działalność w  podziemiu. 
Przedstawiana jako szansa na rozpoczę-
cie normalnego życia, w  rzeczywistości 
była kolejnym etapem walki z przeciwni-
kami istniejącego w Polsce systemu po-
litycznego.

Ze względu na wykorzystanie przez 
UB informacji zdobytych podczas ak-
cji amnestyjnej do aresztowania części 
ujawnionych osób oraz do stworzenia 

szerokiej sieci agentural-
nej, wielu członków pod-
ziemia wróciło ponownie 
do konspiracji. Nie wierząc 
w obietnice władz, w kon-
spiracji pozostały z  byłe-
go Okręgu NZW Białystok 
komendy powiatowe NZW 
Bielsk Podlaski, Łom-
ża, Ostrów Mazowiecka, 
Wysokie Mazowieckie. 
Konspirację powinowską 
reprezentowała 6 Bryga-
da Wileńska kpt. Włady-
sława Łukasiuka „Młota”. 
Działały dalej grupy NZW 
Tadeusza Narkiewicza 
„Ciemnego”, Kazimierza 
Żebrowskiego „Bąka”, czy 
Stanisława Grabowskiego 
„Wiarusa”. 

W  następnych latach 
w  wyniku prowadzonych 
przez komunistów działań 
ginęli ostatni leśni opie-
rający się zbrodniczemu 

systemowi. Zginął 1lipca1948 r. we wsi 
Dąbrowa-Tworki, zabity został przez GO 
UBP-KBW pozorującą oddział partyzanc-
ki ppłk Władysław Żwański „Błękit”, ko-
mendant Okręgu NZW Białystok. 3 grud-
nia 1949 r. we wsi Mężenin gm. Śniadowo 
grupa operacyjna PUBP w Łomży i KBW 
zabiła komendanta Powiatu NZW Łom-
ża Kazimierza Żebrowskiego „Bąka” 
i jego syna Jerzego „Konara”. Natomiast 

Żołnierze niezłomni
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sierżanta rezerwy. We wrześniu tego roku 
mianowano go dowódcą kompanii krypt. 
„Owies” (gm. Trzcianne) batalionu krypt. 
„Las” Obwodu WiN Sokółka-Białystok. 
Jego kompania liczyła 136 żołnierzy w tym 
22 podoficerów.

Działalność konspiracyjną kompanii 
ułatwiał ówczesny wójt Trzciannego Piotr 
Kozłowski, który wydawał partyzantom 
fałszywe dokumenty lub pomagał w  ich 
zdobyciu. Do najbardziej spektakularnych 
akcji zbrojnych przeprowadzonych przez 
„Kreta” i  jego żołnierzy należała zasadz-
ka na szefa Powiatowego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego w Grajewie st. sierż. 
Janusza Wojtulewskiego, którego uprowa-
dzono i  zlikwidowano we wsi Dziękonie 
pod Mońkami. W  październiku podobny 
los spotkał pracownika PUBP w  Białym-
stoku Mariana Szataniaka. Podkomendni 
„Kreta” co najmniej pięciokrotnie roz-
brajali funkcjonariuszy milicji w Trzcian-
nem. Oprócz tego prowadzono liczne re-
kwizycje, akcje likwidacyjne i  represyjne 
przeciwko funkcjonariuszom UB, komuni-
stycznym konfidentom, członkom Polskiej 
Partii Robotniczej oraz osobom popełnia-
jącym przestępstwa pospolite. Trzeba jed-
nak zaznaczyć, że zasadność niektórych 
działań „Kreta” i  jego podkomendnych 
może budzić wątpliwości. Należy bowiem 
pamiętać, że na postrzeganie leśnego woj-

ska istotnie wpływał pro-
blem powojennego ban-
dytyzmu na obszarach 
wiejskich. Choć podziemie 
niepodległościowe starało 
się tępić tę plagę, to z cza-
sem – w  powszechnej 
świadomości – różnice 
między jednymi a drugimi 
zaczęły się zacierać.

Aktywność kompanii 
„Kreta” spowodowała, 
że jej dowódca stał się 
jedną z  najbardziej po-
szukiwanych osób przez 
białostocką bezpiekę. 
Od grudnia 1945 r. PUBP 
w  Białymstoku oraz Wy-
dział do Walki z  Bandy-
tyzmem WUBP prowadzi-
ły intensywne działania 
operacyjne mające na celu 
likwidację Chojnow-
skiego i  jego kompanii. 
Najbardziej uciążliwe 

dla lokalnych społeczności były operacje 
o  charakterze pacyfikacyjnym. Pierwsza 
obława miała miejsce w listopadzie 1945 r. 
na terenie wsi Pisanki, Chojnowo i Bogusz-
ki. Przeprowadzono ją siłami dziewięćdzie-
sięciu żołnierzy 9 Batalionu Operacyjnego 
KBW wspartych grupą operacyjną WUBP 
w  Białymstoku. Miesiąc później przepro-
wadzono kolejną obławę siłami stu żoł-
nierzy KBW na terenie wsi Zucielec, La-
skowiec i  Zubole. Zatrzymano wówczas 
trzech żołnierzy kompanii: Franciszka 
Nowackiego „Sowę”, Zdzisława Pezowicza 
„Listka” oraz Stanisława Tekienia „Gołę-
bia”. W styczniu 1946 r. grupa operacyjna 
WUBP w  Białymstoku zatrzymała kolej-
nych żołnierzy Chojnowskiego: Bronisława 
Rafałko „Trawę”, Piotra Rafałko „Wiśnię” 
oraz Henryka Szeszko „Orła”, który zmarł 
w wyniku odniesionych ran postrzałowych. 
Następna szeroko zakrojona akcja prowa-
dzona była na terenie całej gminy Trzcian-
ne w  lutym 1946 r. Schwytano wówczas 
siedmiu żołnierzy Chojnowskiego. Pod 
koniec marca 1946 r. aresztowano szefa 
kompanii „Owies” starszego wachmistrza 
Franciszka Chrapowicza „Lwów”, który 
kilka miesięcy później został skazany przez 
Wydział Doraźny Sądu Okręgowego w Bia-
łymstoku na karę śmierci. Podczas kolejnej 
obławy jesienią 1946 r. aresztowani zostali 
Zdzisław Bartosiński „Rower” i  Bolesław 

Władysław Chojnowski.

Ostrowski „Wichura”, skazany następnie 
przez WSR w Białymstoku na karę śmierci. 
Pomimo aresztowań aktywność kompanii 
Chojnowskiego nie słabła, co spowodowa-
ło zorganizowanie w  Trzciannem stałego 
garnizonu liczącego czterdziestu żołnie-
rzy KBW. Próby ujęcia dowódcy kompanii 
podejmowano jeszcze dwukrotnie, jednak 
mimo wysiłków Urzędu Bezpieczeństwa 
„Kret” pozostawał nieuchwytny.

Tragiczny koniec jego partyzanckiej 
drogi związany jest – co nie było odosob-
nionym przypadkiem w  ówczesnych re-
aliach – ze zdradą. 4 kwietnia 1947 r. „Kret” 
przebywał w swoim punkcie kontaktowym 
na kolonii Kulesze w gminie Goniądz. Wów-
czas właściciel gospodarstwa poinformował 
funkcjonariusza UB w Trzciannem o poby-
cie dowódcy kompanii w  jego mieszkaniu. 
Przed północą zabudowania zostały oto-
czone przez grupę operacyjną UB. Kiedy 
Chojnowski zorientował się, że jest w  za-
sadzce, podjął – nieskuteczną jak się oka-
zało –próbę ucieczki. Został zastrzelony, 
kiedy próbował wydostać się z  okrążenia. 
Przy zwłokach znaleziono pistolet TT oraz 
trzy wizerunki Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Ciało Chojnowskiego zostało wydane 
rodzinie, która pochowała je na cmentarzu 
parafialnym w Trzciannem.

Śmierć „Kreta” zbiegła się w  czasie 
z  tzw. amnestią ogłoszoną przez władze 
dla żołnierzy podziemia. 8 kwietnia 1947 r. 
do PUBP w Białymstoku zgłosił się Antoni 
Adamski „Kowadło”, który zastąpił Choj-
nowskiego na stanowisku dowódcy z pro-
pozycją ujawnienia kompanii. Doszło do 
tego 16 kwietnia w Knyszynie, kiedy ppor. 
Jan Siedlecki „Pik” ujawnił się z  całym 
podległym mu batalionem „Las”, w skład 
którego wchodziły kompanie „Rzepak” 
(gm. Kalinówka), „Gryka” (gm. Goniądz) 
oraz „Owies” (gm. Trzcianne). Ogółem 
ujawniło się 315 żołnierzy. Po amnestii 
w  1947 r. podziemie niepodległościo-
we utraciło swój masowy i  zorganizo-
wany charakter. Możliwość ujawnienia 
się – która dla wielu okazała się pułapką 
zastawioną przez UB – oraz rosnąca siła 
komunistów i oddalająca się perspektywa 
wybuchu kolejnej wojny sprawiły, że dla 
większości partyzantów dalsze trwanie 
w konspiracji straciło sens. Nieliczne gru-
py zbrojne, które się nie ujawniły, nasta-
wione były raczej na przetrwanie niż na 
walkę z coraz bardziej silniejszym syste-
mem  komunistycznym.

Żołnierze niezłomni
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nąć częściowego rozbrojenia przez Sowie-
tów w Puszczy Grodzieńskiej, gdzie został 
osaczony. 

Część spośród żołnierzy 5. Wileńskiej 
Brygady AK zdołała się przedrzeć na te-
ren powiatu Bielsk Podlaski, gdzie do-
tarł również kpt. „Łupaszka”. W sierpniu 
podporządkował się Komendzie Okręgu 
AK Białystok i otrzymał funkcję „dowódcy 
partyzantki” z  poleceniem odtworzenia 
oddziału. Brygada w sile ok. trzystu żoł-
nierzy wyszła w pole wiosną 1945 r. i na 
parę miesięcy stała się największym bo-
dajże utrapieniem dla instalowanej wów-
czas na Białostocczyźnie władzy komu-
nistycznej, przeprowadzając kilkadziesiąt 
akcji zbrojnych.

We wrześniu 1945 r. w Delegaturze Sił 
Zbrojnych na Kraj zdecydowano o  „roz-
ładowaniu lasów” – w  konsekwencji mjr 
„Łupaszka” otrzymał rozkaz rozformowa-
nia podległego mu oddziału. Wykonawszy 
polecenie, wyjechał na Pomorze, 

W dniu 8 lutego bieżącego roku upły-
nęło 69 lat od wykonania kary śmier-

ci na mjr. „Łupaszce” – jednym z najlepiej 
rozpoznawalnych dowódców oddziałów 
partyzanckich polskiego podziemia nie-
podległościowego. Za rok rocznica siedem-
dziesiąta, a  temperatura dyskusji wokół 
oceny, przede wszystkim moralnej, tego 
niezłomnego żołnierza nie spada – wręcz 
przeciwnie – wzrasta. 

Pod koniec października ubiegłego 
roku białostoccy radni postanowili usunąć 
Zygmunta Szendzielarza z  przestrzeni 
publicznej stolicy województwa, odbiera-
jąc mu patronat nad jedną z ulic. Uchwała 
Rady Miasta została jednak unieważnio-
na przez wojewodę podlaskiego, z  kolei 
jego decyzję zaskarżyli radni. Teraz to 
sędziowie będą mieli rozstrzygający głos 
w  sprawie. Działania urzędników i  poli-
tyków są faktycznie konsekwencją toczą-
cej się walki politycznej i  ideologicznej, 
w  której niestety fakty oraz postacie hi-
storyczne wykorzystuje się instrumental-
nie i chyba zawsze ze szkodą dla prawdy.

Co więc wypada wiedzieć o  mjr. „Łu-
paszce”? Był przedwojennym oficerem 
zawodowym Wojska Polskiego, kawale-
rzystą. Gdy we wrześniu 1939 r. wybu-
chła wojna, służył w stopniu porucznika, 
pełniąc funkcję dowódcy 2 szwadronu w 4 
Pułku Ułanów Zaniemeńskich (Garnizon 
Wilno) – miał wówczas 29 lat. Wraz ze 
swoją macierzystą jednostką przeszedł 
cały jej szlak bojowy: od Piotrkowa Try-
bunalskiego po Medykę i  Przemyśl. Pod 
koniec kampanii wrześniowej znalazł się 
w szeregach Grupy Operacyjnej Kawalerii 
gen. Władysława Andersa. Podczas walk 
z Niemcami wyróżnił się m.in. w obronie 
przyczółka pod Kozienicami (koło Ma-
ciejowic), gdzie jego zdolności dowódcze 
ocaliły szwadron przed zagładą (m.in. za 
ten bój został odznaczony Krzyżem Srebr-
nym Orderu Wojennego Virtuti Militari). 

27 września 1939 r. dostał się do niewo-
li sowieckiej, z której jednak rychło zbiegł. 

Udał się do Lwowa, skąd kilkakrotnie 
próbował przedostać się na Węgry 
(docelowo do Francji). Wobec fiaska 
tych starań powrócił do Wilna, chcąc 
spróbować „drogi północnej”, jednak 
i  tu jego wysiłki spełzły na niczym. 
Wobec tego por. Szendzielarz zaanga-
żował się w konspiracyjną działalność 
niepodległościową – początkowo 
w  tzw. Kołach Pułkowych, w  grupie 
kpt. Giedroycia. Kontakt z  podzie-
miem głównego nurtu, tj. z Komendą 
Okręgu Wilno AK, nawiązał stosunko-
wo późno, bo dopiero wiosną 1943 r. 
Zaproponował utworzenie własnego 
oddziału partyzanckiego, ale pomysł 
ten nie został wówczas zrealizo-
wany. Zdobył jednak zaufanie ppłk. 
Aleksandra Krzyżanowskiego „Wil-
ka”, skoro już w  sierpniu tego roku 
polecono mu objęcie dowództwa nad 
pierwszym oddziałem partyzanckim 
sformowanym na Wileńszczyźnie. 
Zanim jednak por. Szendzielarz zdo-
łał przejąć komendę po por. Antonim Bu-
rzyńskim „Kmicicu”, oddział został pod-
stępnie rozbity i  zdziesiątkowany przez 
pozorujących współpracę partyzantów 
sowieckich. Nowy dowódca był zmuszony 
odtworzyć go z  niedobitków. Dzięki du-
żej energii i zdolnościom organizacyjnym 
por. „Łupaszki” oddział stał się rychło 
jedną z największych i najaktywniejszych 
jednostek partyzanckich na Wileńszczyź-
nie, odnoszącą liczne sukcesy w walkach 
z Niemcami, kolaboracyjnymi formacjami 
litewskimi oraz sowieckimi partyzantami. 
Od listopada 1943 r. znany był jako 5 Wi-
leńska Brygada AK.

Podkomendni kpt. „Łupaszki” nie 
wzięli udziału w  operacji „Ostra Brama” 
– głównie z powodu sceptycyzmu dowód-
cy wobec prowadzenia wspólnych działań 
z Armią Czerwoną. Oddział, za zgodą Ko-
mendy Okręgu AK Wilno, prowadząc walki 
z Niemcami, wycofał się na południe, nie 
zdołał jednak w dniu 23 lipca 1944 r. unik-
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gdzie podporządkował się eksterytorial-
nemu Okręgowi Wileńskiemu AK i jeszcze 
raz odtworzył 5 Wileńską Brygadę AK wio-
sną 1946 r., podejmując walkę partyzanc-
ką w Borach Tucholskich. Jesienią 1946 r. 
powrócił jednak na Białostocczyznę, gdzie 
dołączył do 6. Brygady Wileńskiej AK do-
wodzonej przez por. Władysława Łuka-
siuka „Młota”. W  obliczu pogarszającego 
się położenia oddziału opuścił jego szere-
gi i ukrywał się – początkowo na Śląsku, 
a  następnie w  południowej Małopolsce, 
wciąż utrzymując kontakt z  podkomend-
nymi pozostającymi w polu. 

30 czerwca 1948 r. mjr „Łupaszka” 
został aresztowany przez UB w Osielcu k. 
Jordanowa. Po przewiezieniu do Warsza-
wy osadzono go w  więzieniu mokotow-
skim. Podczas długotrwałego śledztwa 
poddawany był torturom. Proces żołnierzy 
Okręgu Wileńskiego AK ruszył po przeszło 
dwóch latach od aresztowania mjr. „Łu-
paszki” – w październiku 1950 r. Mjr „Łu-
paszka” nie wypierał się swojej służby w 5 
i  6 Wileńskiej Brygadzie AK, walki z  So-
wietami i  polskimi komunistami, nie po-
prosił też o łaskę. 2 listopada 1950 r. został 
skazany na karę śmierci, którą wykonano, 
jak już wspomniano wyżej, w dniu 8 lutego 
1951 r. Jego szczątki pochowano w tajem-
nicy w nieoznaczonym grobie na cmenta-
rzu Powązkowskim w Warszawie (Kwatera 
„Ł”). Instytutowi Pamięci Narodowej uda-
ło się je odnaleźć dopiero w 2013 r. Jeszcze 
w  tym samym roku specjaliści z  Polskiej 
Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów 
zidentyfikowali jego szczątki, a informację 
tę podano do wiadomości publicznej pod-
czas specjalnej konferencji.

Skąd więc kontrowersje wokół jego 
osoby? Otóż ich źródłem są dwie zasadni-
cze kwestie. Pierwsza, to wydarzenia, do 
jakich doszło 23 czerwca 1944 r. w rejonie 
oraz w samej wsi Dubinki na Litwie, gdzie 
w  odwecie za wymordowanie trzy dni 
wcześniej w Glinciszkach 38 polskich cy-
wilów (głównie kobiet i dzieci) rozstrze-
lano co najmniej 68 Litwinów (również 
głównie kobiet i dzieci). Tego niechlubne-
go odwetu dokonali działający w  afekcie 
podkomendni kpt. „Łupaszki”. Wiemy, 
że to on podjął decyzję o przeprowadze-
niu akcji odwetowej, ale nie wiemy, czy 
to, w jakim zakresie została zrealizowana, 
faktycznie odpowiadało jego intencjom. 
Wątpliwości te budzi fakt, że celem ataku 
partyzantów miał być posterunek żandar-

merii w  Giedrojciach, do którego jednak 
nie doszło, ponieważ wydzielony z 5 Bry-
gady oddział, podchodząc pod miejsco-
wość, utracił element zaskoczenia. W  tej 
sytuacji żołnierze skierowali się w stronę 
Dubinek, gdzie doszło do wspomnianej 
wyżej zbrodni. Co znamienne, kpt. „Łu-
paszka” nie dowodził tymi siłami, lecz 
pozostał wraz z  większością 5 Brygady 
w  miejscu jej dotychczasowego postoju, 
nie miał więc wpływu na decyzje podej-
mowane w  polu przez oficerów, którym 
powierzył zadanie przeprowadzenia akcji 
(por. Wiktor Wiącek „Rakoczy”). Czy fak-
tycznie zbrodnia była efektem niesubor-
dynacji? A  jeśli tak, to w  jakim zakresie? 
Okoliczności tych nie jesteśmy w  stanie 
dziś z  całą pewnością ustalić, ponie-
waż nie znamy treści rozkazu wydanego 
przez kpt. „Łupaszkę” do przeprowadze-
nia operacji. Faktem jest, że nigdy wcze-
śniej, ani też nigdy później nie wydał on 
podobnego rozkazu. Z kolei jako okolicz-
ność „obciążającą” podnosi się fakt, że 
po powrocie oddziałów z akcji nie ukarał 
dowodzących nią oficerów za niesubordy-
nację, co tłumaczy się jednak tym, że „na 
dniach” na Wileńszczyźnie spodziewane 
było nadejście frontu niemiecko-sowiec-
kiego, a więc i rozpoczęcie akcji „Burza”, 
w  związku z  czym kpt. „Łupaszka” nie 
chciał tracić doświadczonych dowódców 
oraz obniżać morale 5 Brygady. Wiedza 
historyków o roli kpt. „Łupaszki” w tych 
wydarzeniach raczej pozostanie niepełna, 
wydaje się jednak, że argumenty zdejmu-
jące zeń odpowiedzialność za zbrodnię 
w Dubinkach są dość przekonujące.

Drugą spośród kontrowersyjnych kwe-
stii są pacyfikacje dwóch wsi białoru-
skich na terenie powiatu hajnowskiego: 
Wiluk i  Potoki. 11 maja 1945 r. szwadron 
por. Zygmunta Błażejewicza „Zygmunta” 
(pododdział 5 Brygady) został ostrzelany 
w Wilukach przez prokomunistyczną bo-
jówkę. W odwecie por. „Zygmunt” podjął 
decyzję o  zniszczeniu wsi – wszystkim 
mieszkańcom polecono opuścić zabu-
dowania, po czym je podpalono. Żaden 
mieszkaniec Wiluk nie zginął, został na-
tomiast rozstrzelany mieszkaniec wsi są-
siedniej – Długi Bród, który znajdował się 
na liście wskazanych przez siatkę tereno-
wą AK agentów i działaczy komunistycz-
nych, tym samym skazanych na śmierć za 
zdradę państwa polskiego.

16 maj 1945 r. ten sam szwadron por. 

„Zygmunta” starł się z  patrolem KBW-
-MO we wsi Potoka. Partyzanci rozpro-
szyli przeciwnika, a  oficer dowodzący 
patrolem poległ. Niezależnie od tego zda-
rzenia, we wsi wykonano egzekucję czte-
rech ujętych (uprzednio wytypowanych 
i skazanych) agentów i działaczy komuni-
stycznych. Szwadron opuścił Potokę, lecz 
powrócił do niej już 22 maja. Mieszkańcom 
wsi, na podobieństwo Wiluk, polecono 
opuścić domostwa, po czym zabudowa-
nia zostały podpalone. Doszło jednak do 
niezamierzonej tragedii – w jednym z do-
mów samotna matka ukryła troje swoich 
małoletnich dzieci, które straciły życie 
w płomieniach. Parę dni później zmarł je-
den z mężczyzn, który uległ poparzeniu, 
próbując ratować majątek. Spalenie Potoki 
miało być odwetem za napad rabunkowy 
mieszkańców tej miejscowości na grupę 
repatriantów z ZSRS oraz spalenie części 
zabudowań majątku Hieronimowo.

Tak w  przypadku spalenia Wiluk, jak 
i  Potoki podkomendni mjr. „Łupasz-
ki”, nie mając czasu na prowadzenie 
jakiegokolwiek dochodzenia, zastoso-
wali jako środek nadzwyczajny zasadę 
odpowiedzialności zbiorowej, która nie 
miała umocowania ani w  polskim pra-
wie przedwojennym, ani w  specjalnych 
regulacjach prawnych okresu okupacji. 
Zaznaczyć należy, że niezależnie od oce-
ny tych akcji represyjnych, decyzje o  ich 
podjęciu i formie podjął samodzielnie por. 
„Zygmunt”, a  mjr „Łupaszka” nie miał 
wówczas żadnej możliwości interwencji. 
Jedyne, co mógł uczynić, to post factum 
ukarać oficera za tę decyzję, czego jednak 
nie uczynił.

Niezależnie od opisanych pokrótce po-
wyżej kontrowersji Zygmunt Szendzielarz 
„Łupaszka” niewątpliwie pozostaje jedną 
z najwybitniejszych postaci polskiej par-
tyzantki niepodległościowej. Poza wspo-
mnianym już Krzyżem Srebrnym Orderu 
Wojennego Virtuti Militari został odzna-
czony Krzyżem Walecznych (w  1944 r.), 
a  pośmiertnie Krzyżem Złotym Orde-
ru Wojennego Virtuti Militari (w  1988 r. 
przez prezydenta Polski na uchodźstwie) 
i  Krzyżem Wielkim Orderu Odrodze-
nia Polski (w  2007 r.). Pośmiertnie był 
też dwukrotnie awansowany – najpierw 
do stopnia podpułkownika i  wreszcie do 
stopnia pułkownika – w  dniu pogrzebu 
jego odnalezionych i  zidentyfikowanych 
szczątków (w 2016 r.).

Żołnierze niezłomni



sprawił, że ubecy posunęli się do upozo-
rowania egzekucji na podstawie niepraw-
dziwego wyroku skazującego ją oraz kilku 
innych aresztowanych na śmierć. Nie zła-
mało to tej dzielnej kobiety. 

W czerwcu 1949 r. Halinę przebywającą 
u  rodziny w  Warszawie ponownie aresz-
towało UB, po czym trafiła do złowrogie-
go budynku przy ul. Rakowieckiej. Kolejny 
kilkutygodniowy pobyt także pociągnął 
za sobą dolegliwe przesłuchania i tortury. 
Ostatecznie i  Szczepan trafił w  ręce bez-
pieki. Po aresztowaniu, przesłuchaniach 
i procesie został skazany na pięć lat pracy 
w  kopalni węgla. Mimo amnestii, która 
przyniosła wolność, dla władzy komuni-
stycznej pozostał „wrogiem ludu”. Niosło 
to za sobą utrudnienia w  codziennej po-
wojennej rzeczywistości. 

Halina Sawicka aż do swojej śmier-
ci w  2008 r. wierność złożonej przysię-
dze, lojalność wobec współtowarzyszy 
z konspiracji, pomimo poniesionych cier-
pień, zawsze uważała za coś naturalnego 
i oczywistego. 

Karty podręczników szkolnych oraz ksią-
żek opisujących walkę Polaków z  oku-

pantem sowieckim i niemieckim w okresie 
II wojny światowej oraz narzuconą władzą 
komunistyczną w  okresie powojennym 
pełne są postaci, które na trwałe weszły 
do panteonu narodowych bohaterów. Na 
zasługi wojskowe oraz rozpoznawalność 
poszczególnych dowódców składały się ich 
osobiste przymioty, ale również wysiłek 
i  poświęcenie ich podkomendnych, którzy 
pozostali w cieniu i swoistej społecznej nie-
pamięci. Zaangażowanie tysięcy żołnierzy 
oraz cywilów związanych ze strukturami 
państwa podziemnego okresu okupacji nie-
mieckiej czy członków powstania antyko-
munistycznego w  wielu przypadkach było 
nie tyle pięknym odruchem w obliczu znie-
wolenia, co konsekwencją wieloletniego 
wychowania w  duchu patriotycznym oraz 
wzorców rodzinnych.

Dla Haliny Sawickiej (z  d. Komorow-
skiej) z Łosewa niedaleko Kolna takie po-
stawy znane były z najbliższego otoczenia 

– z historii dziadków i rodziców. Dziadko-
wie jeszcze przed pierwszą wojną świa-
tową wywiezieni na Syberię kultywowali 
na zesłaniu polskość. Ojciec Aleksander, 
emigrant zarobkowy w  Stanach Zjedno-
czonych, zaciągnął się tam do Armii Hal-
lera, by walczyć o niepodległość ojczyzny. 

Młoda Halina zdobywała podstawowe 
wykształcenie w  Gołotczyźnie k. Ciecha-
nowa, gdzie ciotka była dyrektorką miej-
scowej szkoły rolniczej. Po ukończeniu 
gimnazjum wróciła w  rodzinne strony, 
gdzie zastał ją wybuch wojny. Podczas 
pierwszej okupacji sowieckiej (1939-1941) 
zaangażowała się w struktury tajnego na-
uczania. Została zaprzysiężona i  rozpo-
częła współpracę z Leonardem Nagórskim, 
nauczycielem z Kąt. Korzystając z dostar-
czonych przedwojennych podręczników 
uczyła miejscowe dzieci podstaw pisania 
i  czytania. Była jednym z  ponad dwustu 
nauczycieli, którzy z  olbrzymim poświę-
ceniem prowadzili tajne komplety na zie-
mi łomżyńskiej pod okupacją niemiecką. 
Wkrótce znalazła się w  siatce terenowej 
miejscowych struktur Narodowych Sił 

Zbrojnych, gdzie pełniła 
funkcję łącznika zajmu-
jąc się m.in. kolportażem 
materiałów propagan-
dowych czy wydawanego 
w  konspiracji czasopi-
sma „Głos znad Narwi”. 
Po zakończeniu okupacji 
niemieckiej kontynuowa-
ła działalność konspira-
cyjną już w  strukturach 
Narodowego Zjednocze-
nia Wojskowego nadal 
w  charakterze łączniczki 
(ps. „Jerychonka”), na co 
dzień pracując jako na-
uczycielka. Mąż Szcze-
pan, również konspirator, 
współpracował z  redakto-
rami „Głosu znad Narwi” 
(m.in. Józefem Ruchałą ps. 

„Piast”), przygotowując 
teksty informacyjne, które 
ona dostarczała do punktu 
kontaktowego u  rodziny 
Grelochów w pobliskim Borkowie. 

Zaangażowanie w  działalność niepod-
ległościową ściągnęło na małżeństwo Sa-
wickich represje ze strony łomżyńskiego 
Urzędu Bezpieczeństwa. Dom rodzinny 
był systematycznie nachodzony i  prze-
szukiwany przez bezpiekę. Funkcjona-
riusze, poszukując męża Haliny (ukry-
wającego się w specjalnie przygotowanej 
ziemiance pod klepiskiem stodoły), prze-
słuchiwali nawet ich kilkuletnich synów. 
Mimo tego, długi czas unikał areszto-
wania. Nieszczęście nie ominęło niestety 
jej samej. W  maju 1946 r. Halina po raz 
pierwszy została aresztowana i trafiła do 
siedziby UB. W trakcie ponad miesięczne-
go więzienia w  katowni na Nowogrodz-
kiej była maltretowana fizycznie (m.in. 
długotrwałym biciem w  stopy) oraz psy-
chicznie przez Eliasza Trokenheima, Ro-
mana Płockiego i innych funkcjonariuszy. 
W nieludzkich warunkach komunistyczni 
oprawcy próbowali bezskutecznie wy-
dobyć informacje obciążające jej męża 
i  towarzyszy z  konspiracji. Opór Haliny 
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godzili się na kolejną, sowiecką okupację, 
nie zniechęciły części żołnierzy, a niekie-
dy, wręcz odwrotnie, utwierdziły w prze-
konaniu o  słuszności kontynuowania 
działalności na rzecz niepodległego bytu 
państwa polskiego. Jedną z takich osób na 
terenie powiatu kolneńskiego był pierw-
szy komendant Komendy Powiatowej Na-
rodowego Zjednoczenia Wojskowego „Łu-
życa” (w 1948 r. zmieniono kryptonim na 

„Łuków”) Hieronim Rogiński ps.  „Róg”, 
który rozszerzył zasięg oddziaływania 
organizacji na Kolneńszczyznę. Zarów-
no on, jak i  jego partyzanci stali się jed-
nym z głównych obiektów zainteresowa-
nia powołanego do życia w 1948 r. PUBP 
w Kolnie.

W listopadzie 1950 r. została utworzo-
na grupa operacyjna, w skład której weszli 
funkcjonariusze UB i  MO z  województw: 
białostockiego, olsztyńskiego i  warszaw-
skiego. Miała ona za zadanie rozprawić 
się z organizacją „Roga” (pokierował nią 
szef PUBP w Kolnie por. Bolesław Michal-
ski, który wówczas posiadała na swoim 
kontakcie 10 informatorów). Słabe efek-
ty pracy tej grupy, wynikające przede 
wszystkim z  braku wiedzy na temat li-
czebnego składu „organizacji NZW znaj-
dujących się na terenie powiatu, […] ob-
sady stanowisk, jak również i działalności 
na obecnym etapie” skutkowały decyzją 
o  podjęciu obiektowego i  agenturalnego 
jej rozpracowania zwłaszcza, że „NZW 

– jak twierdził UB – wzmogła swą dzia-
łalność przeciwko Polsce Ludowej”. I tak 
wiosną 1951 r. w kierowanym przez chor. 
Tadeusza Gajosa referacie III (specjal-
ny pion do spraw zwalczania podziemia) 
kolneńskiej bezpieki wszczęto sprawę 
obiektową krypt. „Terroryści” na człon-
ków „nielegalnej” organizacji NZW na 
terenie powiatu. Następnie w  maju 1951 
r. przystąpiono do całościowego rozpra-
cowania struktur NZW. Na jej członków 
wchodzących w  skład Komendy Powia-
towej „Łaba”/„Łużyca” założono sprawę 
obiektową krypt. „Rozbieżność” (sztab 
Komendy objęto z  kolei sprawą agencyj-
nego rozpracowania krypt. „Róg” – pro-
wadził ją sam szef PUBP). Przedsięwzię-
ty wówczas plan zadań pozostał jednak 
tylko na papierze, czego konsekwencją 
było w sierpniu dyscyplinarne zwolnienie 
chor. Gajosa ze służby w UB. Zastąpił go 
wówczas przeniesiony z  PUBP w  Augu-
stowie chor. Sergiusz Buraczewski. Nie 

Od 2011 r. każdego 1 marca obchodzo-
ny jest w  Polsce Narodowy Dzień Pa-

mięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przyjęcie tej 
daty, jak wiadomo, nie było przypadkowe. 
W dniu tym bowiem – 1951 r. – w murach 
mokotowskiego więzienia z  rąk komuni-
stów zginęło siedmiu żołnierzy podzie-
mia niepodległościowego – członków IV 
Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”. Nie byli to jednak ostatni 
niezłomni – jeszcze wielu przez następ-
ne lata na terenie całej Polski nie złożyło 
broni i  walczyło z  komunistycznym reżi-

mem. Swoich niezłomnych żołnierzy mia-
ła, i nadal ma także ziemia kolneńska. Ich 
pamięci poświęcono pomnik uroczyście 
odsłonięty dwa lata temu. Dla wielu z tych 
wyklętych ten symboliczny dziś 1951 r. był 
początkiem końca. Jak wielkie zagrożenie 
stanowili dla władzy ludowej i  jak bardzo 
ta władza chciała ich się pozbyć, świadczą 
działania operacyjce prowadzone przez 
PUBP w Kolnie właśnie w tym i w następ-
nym roku.

Formy represji, jakie zastosowali ko-
muniści w walce z wszystkimi, którzy nie 

Diana Maksimiuk 
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żołnierze niezłomni  
na celoWniku kolneńskiej bezpieki

Żołnierze KP NZW Kolno „Łużyca”/„Łuków”, od lewej: plut. Marian Borys ps. „Czarny”, Stanisław Śledzik ps. „Huragan”, w środku 
chor. Hieronim Rogiński ps. „Róg” (AIPN Bi, 012/1208/4)
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Grafik spotkań z agenturą PUBP w Kolnie po pionie NZW na listopad 1951 r. (AIPN Bi, 011/14/1).
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była to jedyna zmiana kadrowa, jaka na-
stąpiła w urzędzie. Nowym kierownikiem 
placówki został por. Stefan Hrynczyszyn, 
a  pion III zasilono osobą st. sierż. Kon-
stantego Samojlika. Ten ostatni otrzymał 
do dalszego prowadzenia sprawę dot. NZW, 
której nadano nowy krypt. „Nil 8”. Nowo 
przybyli ludzie nie znali terenu, a  pozy-
skana dotychczas agentura pozostała bez 
kontaktu (choć i poza tym faktem, co war-
to odnotować, miała być zniechęcona do-
tychczasową współpracą z bezpieką). Nie-
wątpliwie, początkowo utrudniało to pracę 
funkcjonariuszom. Jednak niedługo wi-
doczne były jej efekty. Poddanie obserwa-
cji członków rodzin żołnierzy podziemia, 
opracowywanie kandydatów do werbunku 
do sieci informatorów, co często kończyło 
się sukcesem (nierzadko także zwerbowa-
ni „pracowali dwulicowo” dezinformując 
aparat bezpieczeństwa), zaowocowa-
ły tym, że w  sprawie, w  grudniu 1952 r., 

„przechodziło” już 1882 osób z terenu po-
wiatu kolneńskiego, z czego 20, zajmują-
cych kierownicze stanowiska w podziemiu, 
bezpieka ujęła w  odrębne rozpracowanie. 
W  sprawozdaniu z  września tr. chwaliła 
się Wydziałowi III WUBP w  Białymstoku, 
że „w dniu 18  IV  1952 r. został zlikwido-
wany d-ca bandy a jednocześnie kom[en-
dant] powiatu NZW Rogiński Hieronim ps. 
»Róg« jak również została ujęta żona wyżej wymienionego. Dnia 19 IV 
w wyniku przeprowadzonej operacji został ujęty d-ca plut[onu] nie-
l[egalnej] org[anizacji] WiN Gugnacki Józef [ps. «Wróbel»], który wg 

danych był członkiem bandy »Roga«. W dniu 24 IV 52 r. 
w  wyniku przeprowadzonej operacji zostało zlikwidowa-
nych czterech członków bandy »Deski« jak Konopko Fa-
bian ps. »Adam«, Mioduszewski Hieronim ps. »Deska«, 
Gutowski Edward ps. »Piotr« i Uchal Edward ps. »Kazik«. 
[…] w rezultacie swej pracy aresztowała […] współpracow-
ników i meliniarzy bandy »Roga« i »Deski«”. Grupa tego 
ostatniego od stycznia 1952 r. objęta została odrębnym 
rozpracowaniem.

Sukcesy te nie były jednak w  pełni zadowalające. Jak 
raportował w marcu kolejnego roku st. sierż. Włodzimierz 
Saczko, referent terenowy PUBP w Kolnie, który brał bez-
pośredni udział w rozpracowywaniu, pościgach i likwidacji 
oddziałów podziemia niepodległościowego m.in. „Roga” 
i  „Deski”: „Analizując teren pow. kolneńskiego należy 
stwierdzić iż ujaw[nieni] czł[onkowie] org[anizacji] NZW 
i nie ujaw[nieni] nie zaprzestają swej wrogiej działalności 
w  stosunku do Polski Ludowej, a  przejawiają w  dalszym 
ciągu swą wrogą działalność poprzez szerzenie wrogiej 
propagandy i  utrzymywanie kontaktów pomiędzy sobą”. 
Walkę należało więc kontynuować. W  ramach sprawy 
obiektowej krypt. „Nil 8” kontynuowano ją do 1954 r. Dnia 
12 sierpnia tr. został bowiem zastrzelony następca „Roga” 

– Marian Borys ps. „Czarny”. Wydarzenie to było niewąt-
pliwie końcem zorganizowanej działalności podziemnej na 
Kolneńszczyźnie. 

Żołnierze niezłomni

Fragment raportu dot. działalności PUBP w Kolnie z 8 grudnia 1952 r. (AIPN Bi, 011/14/1).
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bu białostockiego okręgu AK oraz łączniczkę. W Kapicach, w domu 
rodzinnym Anny Czajkowskiej znalazł schronienie i  miłość, która 
dwa lata później zaprowadziła młodych przed ołtarz. Anna w  AK 
pełniła obowiązki łączniczki sztabu okręgu, w  którego ochronie 
służył Zbyszek, więc mimo konspiracji i wojennych warunków, mo-
gli się niekiedy spotykać i  snuć plany na przyszłość. Niestety, już 
niespełna miesiąc po ślubie, 7 listopada 1944 r. Anna została aresz-
towana i  wywieziona przez Sowietów do Ostaszkowa. W  styczniu 
1945 r. jej mąż został ranny w potyczce z NKWD-UB i trafił do bia-
łostockiego więzienia. Poddany brutalnym przesłuchaniom, mimo 
ciężkich warunków i rozwijającego się zakażenia, nie wydał przeło-
żonych i doczekał 9 maja 1945 r., kiedy w wyniku akcji zamkniętych 
w więzieniu żołnierzy AK i nieostrożności funkcjonariuszy, zdołał 
uciec wraz z ponad setką innych zatrzymanych. 

Po wyzdrowieniu został adiutantem ppłk. Michała Marii Świa-
talskiego, prezesa białostockiego okręgu Zrzeszenia Wolność i Nie-
zawisłość i wykonywał najniebezpieczniejsze akcje. Być może tracił 
nadzieję na powrót ukochanej. Los się jednak do niego jeszcze raz 
uśmiechnął – 31 stycznia 1946 r. Anna wróciła do Polski i małżon-
kowie znów byli razem. Szczęście nie trwało długo – Rećkowie po-
zostali na służbie WiN-u i brali udział w akcjach organizacji. W trak-Wśród żołnierzy konspiracji niepodległościowej czasów 

II wojny światowej i  okresu powojennego przeważają 
młodzi mężczyźni, stanu wolnego. Nie jest to informacja za-
skakująca – im łatwiej było podjąć ryzyko utraty wolności, 
zdrowia lub nawet życia niż mężom i ojcom, odpowiedzial-
nym za rodzinę. Pokolenie urodzonych i  wychowanych już 
w  wolnej Polsce młodych ludzi wyróżniło przywiązanie do 
idei pełnej niepodległości, duma z polskiej historii i  dorob-
ku. Dlatego stosunkowo licznie zasilali szeregi podziemnego 
wojska. Wiedzieli, że pokonanie Niemców nie przyniosło Pol-
sce wolności, że ich broń i zaangażowanie są nadal potrzebne, 
by móc utrzymać nadzieję na powrót wolnej Polski. Z czasem 
jednak naturalna kolej rzeczy kierowała ich myśli ku stabili-
zacji, założeniu rodziny, wychowaniu dzieci. Poznawali swoje 
przyszłe żony i stawali przed poważnym dylematem, jak dalej 
kształtować swój los. Wielu skorzystało z kilkakrotnie ogła-
szanych przez powojenne komunistyczne władze amnestii, 
licząc, że to pozwoli im spokojnie żyć i działać na rzecz Polski 
innymi metodami. 

Na tym tle wyróżniają się związki, w których oboje mał-
żonkowie ślubowali walczyć zbrojnie z wrogami Polski. W re-
gionie łomżyńskim najczęściej pamięta się o  małżeństwie 
Anny i Zbigniewa Rećków, którzy 11 października 1944 r., po-
zostając na służbie Armii Krajowej, zawarli związek małżeń-
ski. Poznali się po spektakularnej akcji Zbyszka – z polecenia 
organizacji pracował on w siedzibie Gestapo w Białymstoku 
i w nocy z 31 X na 1 XI 1942 r. uwolnił z aresztu członków szta-

miłość W mundurze.  
rećkoWie na służbie niepodległej

Jarosław Wasilewski

OBBH IPN w Białymstoku
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śladami stanisłaWa cieśleWskiego 
„lipca”

Krzysztof Sychowicz

OBBH IPN w Białymstoku

Jedną z  wybitniejszych osób, która pod-
czas okupacji sowieckiej i  niemieckiej 

(lata 1939-1945) na terenie powiatu łom-
żyńskiego prowadziła pracę konspira-
cyjną, był Stanisław Cieślewski. Urodził 
się 21 IV 1907 r. w  Bronowie, pow. Łom-
ża. Po ukończeniu Szkoły Przemysłowo-

-Drzewnej w  Łomży został powołany do 
odbycia służby wojskowej. W  jej trakcie 
ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy 
w Zambrowie. W 1939 r. powołany do woj-
ska, walczył na wschodniej granicy Polski, 
a następnie, unikając niewoli, powrócił do 
rodzinnej miejscowości. Już w październi-
ku 1939 r. zorganizował (wraz z  Józefem 
Mocarskim) ruch oporu w  Bronowie. Był 
organizatorem i  współorganizatorem od-
działów w  innych miejscowościach, m.in. 
w Zawadach, Wiźnie, Drozdowie, Jedwab-
nem. Poszukiwany przez władzę radziec-
ką przebywał cały czas w konspiracji. Nie 
mogąc aresztować „Lipca” (bo taki przy-

cie powrotu z  jednej z nich, szczególnie trudnej, bo było 
to wykonanie wyroku organizacji na znanej mu osobiście 
Irenie Liniarskiej, żonie uwięzionego byłego komendan-
ta białostockiego okręgu AK-AKO, Zbigniew Rećko poległ 
zastrzelony przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. 
Ciało pochowano w  bezimiennym grobie na cmentarzu 
w Wysokiem Mazowieckiem. Anna uzyskała zgodę na eks-
humację i 11 października 1947 r., w trzecią rocznicę ślubu, 
pogrzebała szczątki męża na cmentarzu w Kobylinie. 

Śmierć ukochanego nie przerwała służby Anny w kon-
spiracji niepodległościowej. Tak jak wiele jej koleżanek 
i kolegów została aresztowana i skazana. W jej przypadku 
było to „tylko” 6 lat więzienia, zresztą dość szybko wyszła 
na wolność dzięki amnestii. W późniejszych latach ukoń-
czyła studia prawnicze, weszła w powtórny związek mał-
żeński i  przyjęła nowe nazwisko, a  w  latach 60. zaczęła 
pracę wychowawcy w zakładach karnych. Pracowała m.in. 
w więzieniu na warszawskim Mokotowie, w którym wcze-
śniej odsiadywała wyrok. 

Anna Wysibirska zmarła 29 lipca 2019 r., została po-
chowana na cmentarzu rodzinnej parafii Kobylin-Borzy-
my, tuż obok Zbigniewa Rećki. 

jął pseudonim), w  1941 r. wywieziono do 
Związku Sowieckiego jego rodzinę. Z tych 
osób powrócił tylko brat Józef – żołnierz 
w  oddziałach polskich zorganizowanych 
przez generała Andersa. Ostatecznie udało 
się NKWD schwytać „Lipca” 13 VI 1941 r. 
W więzieniu w Białymstoku przebywał do 
24 VI 1941 r. Po wybuchu wojny pomiędzy 
ZSRS i  Niemcami oddziały konspiracyjne 
podjęły walkę z nowym wrogiem. Również 

„Lipcowi” udało się wrócić i  podjąć pracę 
w  konspiracji. Pewien pech prześladował 
go jednak nadal, gdyż 22 XI 1942 r. został 
aresztowany tym razem przez Niemców. 
Na szczęście zbiegł z  łomżyńskiego wię-
zienia i nadal pełnił obowiązki komendan-
ta Obwodu Łomżyńskiego AK. 

W  1944 r. żołnierze Armii Krajowej 
opuszczali swoje bazy, aby wspólnie 
z  nadciągającą Armią Czerwoną walczyć 
przeciwko Niemcom. Wielu z nich Sowieci 
aresztowali i wywieźli w głąb ZSRS. Jesie-

nią podobny los spotkał „Lipca”. Został 
on aresztowany przez Sowietów w  Bia-
łymstoku i wywieziony na Wschód, gdzie 
przebywał pod fałszywym nazwiskiem 
w obozach Ostaszkowo i Diagilewo.

Umacniający się na zajętych przez 
wojska sowieckie terenach komuniści za 
głównych swych przeciwników uznali 
władze polskie w Londynie oraz członków 
organizacji niepodległościowych, w  tym 
również Armii Krajowej. Nasilały się 
aresztowania. Więźniowie bardzo często 
byli katowani przez oficerów NKWD oraz 
UB i  wywożeni w  nieznanym kierunku. 
Istniejące oddziały próbowały powstrzy-
mać prowadzone akcje. W  tym okresie 
najgłośniejszą akcją na terenie Rejonu D 
było opanowanie Grajewa. Nocą z  8 na 
9 maja 100-osobowe zgrupowanie oddzia-
łów AKO dowodzonych przez inspektora 
łomżyńskiego mjr. Jana Tabortowskie-
go „Bruzdę” opanowało Graje-

XI

Tablica na nagrobku.
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pow. Białystok. Do miejsca jej pracy wy-
słano pismo celem dokonania dokładniej-
szych ustaleń i przeprowadzenia pełnego 
wywiadu z  uwzględnieniem utrzymywa-
nych przez nią kontaktów. Dalsze dzia-
łania operacyjne w stosunku do niej uza-
leżniano od otrzymanych odpowiedzi. 
Zgodnie z  informacjami PUBP w  Łomży 
podczas okupacji w  bazie AK na bagni-
stym terenie w  okolicach Pniewa wraz 
z  „Lipcem” przebywali: Edward Chełski 
(przebywający w 1952 r. w Wiźnie), Józef 
Waniewski ps. „Znicz” (w 1952 r. przeby-
wał w Warszawie i pracował na PKP) oraz 
Wojciech Zawadzki – intendent okręgowy 
AK, który dostarczał żywność dla oddziału 
(zamieszkały w Wiźnie). W związku z tym, 
że Zawadzki był w  dobrych stosunkach 
z Cieślewskim, wytypowano go jako kan-
dydata na werbunek mającego zająć się 
zbieraniem nowych informacji o  „Lipcu” 
i jego rodzinie. Brak jednak potwierdzenia, 
że do tego doszło.

Dnia 23 VIII 1952 r. przeprowadzono 
akcję wojskową w  celu likwidacji grupy 
J. Tabortowskiego, w  jej wyniku zatrzy-
mano kilku gospodarzy, ukrywających 
wcześniej samego „Bruzdę”, jak i  jego 
towarzyszy. W  wyniku tej akcji ścigający 
otrzymali informację, że dwóch członków 
grupy „Bruzdy”, a mianowicie Stanisław 
Cieślewski i  Józef Ramatowski ps. „Ra-
wicz” od dłuższego czasu ukrywało się 
u Stanisława Piotrowskiego we wsi Prze-
strzele, gm Jedwabne. Ostatnio natomiast 
przeszli na melinę do Jarosława Modze-
lewskiego, mieszkańca wsi Grądy Duże, 
gm. Jedwabne.

W  związku z  tym 27 VIII 1952 r. gru-
pa operacyjna KBW przeprowadziła akcję 
w celu ich likwidacji. W jej wyniku został 
zabity kpt. Stanisław Cieślewski, były ko-
mendant obwodu ZWZ – AK Łomża, za-
stępca inspektora łomżyńskiego AK-WiN 

„Bruzdy”. Wraz z nim, w zabudowaniach 
Bronisława Chojnowskiego i  Jarosława 
Modzelewskiego ukrywał się były zastęp-
ca komendanta obwodu AK-WiN Łomża 
Józef Ramotowski „Rawicz”, który do-
stał się do niewoli. Skazano go na 7 lat 
więzienia. W  trakcie walki zginęło także 
dwóch mieszkańców wsi Grądy, których 
UB-ecy używali jako tarczy ochronnej. 
Zwłoki „Lipca” wywieziono w  kierunku 
Białegostoku. Nie wiadomo, gdzie został 
 pochowany.

wo. Podczas akcji rozbrojono posterunek 
milicji i zdobyto siedzibę PUBP, z którego 
aresztu uwolniono 64 więźniów. 

22 lutego 1947 r. Sejm uchwalił ustawę 
o  amnestii dla członków konspiracji nie-
podległościowej, która poważnie przyczy-
niła się do rozbicia jej struktur. W 1947 r. 
ujawnił się również Stanisław Cieślewski 

– „Lipiec”, który wrócił z  internowania 
w ZSRR. Próbując wrócić do normalnego 
życia, podjął pracę w Piszu, gdzie urucho-
mił Fabrykę Sklejki, nad którą objął kie-
rownictwo. Niestety nadzieje te okazały 
się niemożliwe do realizacji w  istniejącej 
wówczas rzeczywistości. 

Ujawnienie się nie oznaczało jed-
nak spokoju. Przed grożącym „Lipcowi” 
aresztowaniem uchronił go wyjazd do 
Warszawy, gdzie spotkał się ponownie 
z  J.  Tabortowskim, z  którym wspólnie 
wynajmowali mieszkanie. Okres względ-
nego spokoju nie trwał jednak długo. 
Z powodu inwigilowania S. Cieślewskiego 
przez funkcjonariuszy UBP obaj opuści-
li stolicę i wyjechali na teren pogranicza 
łomżyńsko-grajewskiego. Po „zamelino-
waniu” Cieślewskiego Tabortowski wrócił 
do Warszawy, gdzie po kilku miesiącach 

zjawił się też „Lipiec”. Po-
nowne zainteresowanie się 
nimi UB, prawdopodobnie 
w kwietniu 1949 r., zmusiło 
obu dowódców do opusz-
czenia Warszawy i  powro-
tu na ziemię łomżyńską. 
Nie uchroniło to ich przed 
agentami UB i  skierowany-
mi przeciwko nim działa-
niami Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa w  Łomży. 
Walcząc o  życie, w  listo-
padzie 1950 r. zastrzelili 
dwuosobową grupę likwi-
dacyjną UBP, podającą się 
za część rozbitego oddziału 
partyzanckiego. Utworzona 
przez „Lipca” i  „Bruzdę” 
sześcioosobowa grupa wal-
czyła już nie o  nową Pol-
skę, ale przede wszystkim 
o przetrwanie. 

Za przebywającymi na 
terenie powiatu łomżyń-
skiego „Bruzdą” i „Lipcem” 
wypuszczono już wówczas 
całą sforę szpicli. Gru-
pa „Bruzdy” ukrywała się 

przez jakiś czas w  zabudowaniach Chro-
stowskiego w  Nadborach. W  lipcu 1951 r. 

„Bruzda” i  „Lipiec” rozeszli się. „Lipiec” 
udał się do Przestrzela, gm.  Jedwabne. 

Dążąc do schwytania J. Tabortowskie-
go i S. Cieślewskiego, w lutym 1952 r. UB 
założyło 926 spraw na poszczególnych 
członków nielegalnej organizacji AK-WiN, 
z  rozbiciem tych spraw na poszczególne 
gminy obwodu łomżyńskiego. Natomiast 
informator ps. „Igła” ustalił dane perso-
nalne członków rodziny „Lipca”. W  na-
stępnym miesiącu zintensyfikowano pod-
jęte wcześniej działania. Zebrano między 
innymi informacje o  aktywnych człon-
kach AK-WiN z  terenu gmin Jedwabne, 
Przytuły i  Bożejewo oraz ustalono sku-
piska członków tychże organizacji we 
wsiach położonych wzdłuż rzeki Biebrzy 
i na granicy pow. grajewskiego. Terenem 
tym interesowano się szczególnie, gdyż 
według danych agenturalnych tutaj wła-
śnie najczęściej przebywał „Bruzda”. 

Ustalono także, że ojciec „Lipca” i sio-
stra zamężna za Tyszkiewiczem zamiesz-
kiwali w  Bronowie, a  druga siostra Pela-
gia Cieślewska pracowała wówczas jako 
nauczycielka we wsi Ołdaki gm. Goniądz, 
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Kpt. Stanisław Cieślewski „Lipiec” (1907–1952). Komendant obwodu AK-WiN Łomża, 
zastępca inspektora „Bruzdy”. Zginął w sierpniu 1952 r. we wsi Grądy Małe, gm. 
Jedwabne, pow. Łomża w walce z grupą operacyjną UB--KBW.

Żołnierze niezłomni


