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Bêdziemy zobowi¹zani za przekazywanie wszelkich informacji na temat
polskiego podziemia na Kresach Wschodnich oraz ¿o³nierzy AK i cywilnych
mieszkañców poleg³ych lub zamordowanych przez NKWD  do Fundacji
Pamiêtamy lub bezporednio autorom niniejszej broszury.

Niniejsza publikacja zosta³a wydana z okazji uroczystoci ods³oniêcia
w Augustowie wzniesionego przez Fundacjê Pamiêtamy pomnika
upamiêtniaj¹cego ¿o³nierzy Polskiego Pañstwa Podziemnego poleg³ych
w walce z sowieckim zniewoleniem na Kresach w latach 19441954. Prace
projektowe, których przedmiotem by³a koncepcja artystyczna pomnika,
zosta³y zrealizowane dziêki finansowemu wsparciu Banku Zachodniego
WBK.

Zdjêcie na ok³adce: ppor. Anatol Radziwonik Olech, oficer VII batalionu
77 pp AK, w latach 19451949 komendant Obwodu AK Szczuczyn-Lida.
Fotografie opublikowane w niniejszym opracowaniu pochodz¹ ze zbiorów
K. Krajewskiego, T. £abuszewskiego, M. Wo³³ejko, P. Niwiñskiego,
Z. Charytoniuka, M. Downar-Zapolskiego, AIPN, NAC, SPP w Londynie.

ZAMIAST MOTTA:
5 maja 1948 r. oddzia³ pod dowództwem Niedziñskiego przyszed³
na dniówkê do wsi D¹browa, oko³o 5 km od Grodna, gdzie siê
zamaskowali w liczbie 16 ludzi. Tam rozszyfrowa³ ich szpicel i da³
cynk sowietom do Grodna. Ze wzglêdu na bliskoæ Grodna,
nadjecha³a szybko samochodami masa wojsk sowieckich i okr¹¿y³a
wie z daleka, posuwaj¹c siê tyralier¹. AK-owcy w tej sytuacji
próbowali siê broniæ, a raczej przebiæ przez okr¹¿enie, ale przy takiej
masie wojska, a w dodatku na odkrytym terenie [ ] ca³a obrona
by³a bezskuteczna. Ostatni dowódca obwodu Grodno, kapitan
Mieczys³aw Niedziñski ps. Niemen trafiony w g³owê zgin¹³ na
miejscu i wiêkszoæ ¿o³nierzy zosta³a tam zabita. [ ] Bolszewicy
chcieli siê upewniæ, czy rzeczywicie zabito dowódcê 5-ej kompanii
w Druskiennikach, a ostatnio dowódcê Obwodu Grodno, kapitana
Mieczys³awa Niedziñskiego ps.  Niemen. W dniu 5-go maja 1948 r.
wo¿ono zabitego Niedziñskiego po wszystkich wioskach woko³o
w celu rozpoznania g³ównego bandyty w grodzieñskim, a na koñcu
przywieziono go do Druskiennik, gdzie rzucono na rynku miejskim,
aby ludzie mogli rozpoznaæ i kto mo¿e przyzna siê do niego. Le¿a³
na tym rynku, a¿ zaczê³o czuæ od niego, wtedy zabrano te zw³oki
i wywieziono w nieznanym kierunku. Nikt nie wie, gdzie zosta³o
rzucone [ ] Za Mieczys³awa Niedziñskiego ps. Men, Ren,
Niemen nie by³o kogo aresztowaæ, bo wczeniej jego ca³¹ rodzinê
Niemcy aresztowali i rozstrzelali.
(ze wspomnieñ ¿o³nierza grodzieñskiej organizacji AK Jana
£opaciñskiego Skowroñskiego)

To opracowanie jest powiêcone pamiêci
¿o³nierzy polskiego podziemia niepodleg³ociowego
na Kresach II Rzeczypospolitej,
którzy oddali ¿ycie w walce o ca³oæ i niepodleg³oæ
Polski, za wiarê przodków i wolnoæ cz³owieka,
gin¹c z r¹k okupanta sowieckiego

Kilka refleksji dotycz¹cych polskich Kresów Wschodnich
Zazwyczaj bez zastanowienia i g³êbszej refleksji pos³ugujemy siê terminem Kresy, czy te¿ Kresy Wschodnie. Có¿, kresy  jaki teren le¿¹cy na skraju, w tym przypadku na wschodnim skraju pañstwa polskiego
w jego przedwojennych granicach. Gdy jednak siêgniemy do podstawowych danych dotycz¹cych owych Kresów, oka¿e siê ¿e wymowa liczb
jest wstrz¹saj¹ca. Kresy Wschodnie to nie by³ ¿aden skraj pañstwa, to
przesz³o po³owa terytorium dzisiejszej Rzeczypospolitej Polskiej! Kresy
Wschodnie zagarniête w 1939 r. przez Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Sowieckich i ostatecznie anektowane przez to pañstwo w roku 1944 
to siedem województw (wileñskie, nowogródzkie, poleskie, wo³yñskie, tarnopolskie, lwowskie i stanis³awowskie). A tak¿e czêæ województwa bia³ostockiego, tj. Grodno z powiatami grodzieñskim i wo³kowyskim oraz spora
czêæ powiatu augustowskiego (gminy £abno, Sopoækinie i Ho³ynka). Tereny, o których mówimy, zamieszkiwa³o w 1939 r. oko³o 13 milionów obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, z czego blisko po³owê stanowili Polacy
(ponadto mieszkali tam Ukraiñcy i Rusini, Bia³orusini, ¯ydzi, Litwini, Tatarzy  a zupe³nie ladowo tak¿e Karaimi, Ormianie, Niemcy, Rosjanie
i Czesi). W województwach wileñskim i nowogródzkim Polacy stanowili
ponad po³owê mieszkañców, podobnie by³o na Grodzieñszczynie, niewiele mniej w województwach lwowskim i tarnopolskim.
Znaczenie kresowej czêci Polski dla ca³oci naszego pañstwa jest
nie do przecenienia. Wilno, Lwów i Grodno to najwiêksze oprócz Warszawy i Krakowa orodki polskiej kultury, a dwa pierwsze z wymienionych
miast - to najstarsze po Krakowie polskie centra akademickie. To kraina
Adama Mickiewicza, Juliusza S³owackiego, Zygmunta Krasiñskiego, Elizy Orzeszkowej, Józefa Mackiewicza, Zbigniewa Herberta i wielu innych
wybitnych twórców naszej narodowej kultury. To tak¿e kraina Tadeusza
Kociuszki i Józefa Pi³sudskiego.
Teren Kresów do Polski ju¿ nie nale¿y, zosta³ oderwany od niej na mocy
ja³tañskich wyroków podjêtych bez zgody rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej i wbrew zasadom prawa miêdzynarodowego. Co wiêcej, decyzje
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dotycz¹ce naszego kraju zapada³y w Ja³cie wbrew sojuszniczym zobowi¹zaniom jakie alianci zachodni mieli wobec Polski. Tak¿e wbrew szumnym has³om demokracji, wolnoci czy praw cz³owieka, jakimi liderzy
wolnego wiata ustawicznie siê pos³ugiwali. Owi piewcy wolnoci i demokracji wiadomie podjêli decyzjê o przepo³owieniu Polski i oddaniu jej
we w³adanie straszliwego sowieckiego systemu totalitarnego, przy którym
chwilami blad³ nawet system hitlerowski. Podjête przez naszych sojuszników decyzje w odniesieniu do Kresów Wschodnich sankcjonowa³y czwarty rozbiór Polski dokonany w 1939 roku przez Zwi¹zek Sowiecki Józefa
Stalina i Trzeci¹ Rzeszê Niemieck¹ Adolfa Hitlera.
Autorzy podrêczników wydawanych w rz¹dzonej przez komunistów
Polsce uzasadniali zagarniêcie po³owy naszego pañstwa przez bratni
Zwi¹zek Sowiecki koniecznoci¹ dziejow¹, podnosili te¿ atrakcyjnoæ gospodarcz¹ Ziem Odzyskanych, maj¹cych stanowiæ rekompensatê za ojcowiznê naszych przodków, udzielon¹ przez Stalina. Nawiasem mówi¹c,
nic go to nie kosztowa³o, bo dawa³ ludowej Polsce ziemie nale¿¹ce przed
wojn¹ do pañstwa niemieckiego.
Gdy przegl¹damy wspó³czesne, polskie podrêczniki do historii, nie znajdujemy w nich zrozumienia dla dramatu jaki rozegra³ siê po 1944 roku na
Kresach w wyniku decyzji podjêtych w Ja³cie przez ludzi nazwanych Wielk¹
Trójk¹. Ot, palec wielkiego cz³owieka przesun¹³ siê po mapie, trzej przy-
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wódcy antyhitlerowskiej koalicji zgodnie zdecydowali, ¿e granice zostan¹
przesuniête na zachód, Zwi¹zek Sowiecki dostanie po³owê Polski, za
druga jej po³owa zostanie zho³dowana i znajdowaæ siê bêdzie w strefie
sowieckich wp³ywów. Nikt nie zamierza³ pytaæ mieszkañców o zdanie,
wielcy przywódcy zapewne wietnie wiedzieli, ¿e w przypadku przeprowadzenia referendum ludnoæ opowiedzia³aby siê w wiêkszoci za Polsk¹, a przeciw Zwi¹zkowi Sowieckiemu. Ludnoæ mia³a zostaæ przesiedlona. Nie znajdziemy we wspomnianych podrêcznikach informacji o tym,
jak ów jawny gwa³t przyjêty zosta³ przez ludnoæ oderwanego od Polski
terytorium. Ani o tym, w jak zbrodniczy i nieludzki sposób Zwi¹zek Sowiecki zaprowadzi³ na Kresach sw¹ w³adzê, ani o tym jak naprawdê wygl¹da³a zapowiedziana repatriacja. Nie znajdziemy te¿ informacji o polskim oporze przeciw tym straszliwym decyzjom  mimo ¿e historia lat czterdziestych i piêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia terenów anektowanych przez
Rosjê Sowieck¹ obfituje w niezwyk³e postacie, niektóre o wymiarze wrêcz
symbolicznym, pomnikowym.
Doprawdy, mog³oby siê wydawaæ, ¿e obywatele polscy, zw³aszcza
Polacy, których kilka milionów nadal mieszka³o na tym terenie, przyjêli
ja³tañskie decyzje z pokor¹ i biernoci¹. ¯e zgodzili siê na oderwanie po³owy Polski i przy³¹czenie do znienawidzonej Rosji Sowieckiej. ¯e polscy
katolicy mieszkaj¹cy na Kresach nie mieli nic przeciwko temu, ¿e znaleli
siê nieoczekiwanie w kraju bez Boga. ¯e mieszkañcy opisywanych terenów nie mieli nic przeciwko temu, i¿ odebrano im wolnoæ, zabrano w³asnoæ, zapêdzono do niewolniczej pracy w ko³chozach, zabroniono praktyk religijnych, pozbawiono mo¿liwoci nauczania dzieci po polsku.
Prawda wygl¹da jednak zupe³nie inaczej. Oderwanie po³owy kraju
i w³¹czenie jej do innego, wrogiego przecie¿ pañstwa, spotka³o siê z zaciek³ym oporem mieszkañców Kresów. Przez wiele lat kontynuowana by³a
tam polska konspiracyjna dzia³alnoæ niepodleg³ociowa i trwa³y zaciête
walki partyzanckie polskiej poakowskiej samoobrony z Wojskami Wewnêtrznymi NKWD. Polska spo³ecznoæ ponios³a wówczas olbrzymie straty
w wyniku terroru stosowanego masowo przez aparat represji ZSRS.
Ta ksi¹¿eczka powiêcona jest w³anie tym ludziom, kresowym Polakom, bohaterom, którzy nie chcieli przyzwoliæ na przedmiotowe potraktowanie przez wielkich polityków, którzy nie pogodzili siê z utrat¹ w³asnej
wolnoci, dokonanym kolejnym rozbiorem i utrat¹ niepodleg³oci swego
kraju. Mówi o ludziach, którzy podjêli walkê z sowieckim systemem totalitarnym, którzy w latach najczarniejszej komunistycznej nocy, gdy wydawa³o siê, ¿e nie ma cienia nadziei, sw¹ walk¹ dawali wiadectwo wiêzi
Kresów z Polsk¹ - rozumian¹ jako idea, bo przecie¿ nie o tak¹ Polskê,
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jak¹ by³a wasalna wobec Stalina PRL, walczyli i ginêli. Skala polskich
strat poniesionych w tej walce jest ogromna. Wymieniona na wzniesionym
przez Fundacjê Pamiêtamy pomniku w Augustowie liczba siêgaj¹ca pó³tora tysi¹ca poleg³ych i zamordowanych nie jest cis³ym wyliczeniem. Ma
ona wymiar przede wszystkim symboliczny  w rzeczywistoci ofiar zwi¹zanych z oporem przeciwko instalowaniu w³adzy sowieckiej po 1944 r. na
Kresach by³o wielokrotnie wiêcej. Ca³y czas przybywaj¹ nowe nazwiska
i pseudonimy, informacje o nowych walkach i stratach poniesionych przez
Polaków w walce z sowieckim aparatem represji.
Gdy wreszcie, ju¿ w latach piêædziesi¹tych minionego stulecia, opór
polski zosta³ z³amany, dawnych obywateli RP i ich potomków zamieniono
w niewolników XX wieku. Wyzuci z w³asnoci zabranej przez sowieckie
pañstwo, przywi¹zani do ziemi w ko³chozach  bez mo¿liwoci ich opuszczenia, mogli wykonywaæ tylko najgorsze i najni¿ej usytuowane w hierarchii spo³ecznej zawody. Mo¿liwoæ nauki, wyjazdu na wy¿sze uczelnie,
w przypadku polskiej m³odzie¿y w czasach ZSRS wi¹za³a siê z zupe³n¹
ateizacj¹ i sowietyzacj¹.
Tam gdzie by³a Polska  na czterdzieci kilka lat zainstalowano w³adzê
sowieck¹. Dzi nie ma ju¿ Zwi¹zku Sowieckiego. Nasze Kresy wesz³y
w sk³ad niepodleg³ej Litwy, Bia³orusi i Ukrainy. Pañstw, z którymi nasz kraj
stara siê utrzymywaæ dobros¹siedzkie stosunki.
Powinnimy jednak pamiêtaæ, ¿e wschodnie województwa II RP to nie
tylko historia, krajobrazy i zabytki, jak mo¿na by s¹dziæ z doæ licznych
kresowych albumów wydawanych w dzisiejszej Polsce. Zmieni³y siê granice i systemy, lecz pozostali ludzie, mieszkañcy ziemi kresowej. ¯yj¹ tam
do dzisiaj. Nasi rodacy na wschodzie nadal musz¹ walczyæ. Ju¿ nie tak
jak w 1946 czy 1949 roku, karabinem, automatem i konspiracyjn¹ gazetk¹. Walcz¹ w sposób dozwolony prawem krajów, których s¹ obywatelami.
Walcz¹  o zachowanie to¿samoci, o polsk¹ kulturê i owiatê, o jêzyk
polski w kociele, o prawo do tworzenia w³asnych organizacji spo³ecznych, o przestrzeganie nale¿nych im praw, o przywrócenie odebranej ongi w³asnoci. Na ogó³ ¿yj¹ w bardzo ciê¿kich warunkach. Pamiêtajmy
o nich, bo Kresy  to nie tylko pomniki, groby i historia. To tak¿e, a mo¿e 
przede wszystkim  ¿ywi ludzie i ich problemy. Kresowi Polacy pamiêtali
o Polsce i o obowi¹zkach, jakie mieli wobec Ojczyzny. Czy dzisiejsza Polska o nich pamiêta, czy pamiêta na miarê ich potrzeb? Strach zadawaæ to
pytanie, bo ka¿dy, kto choæ trochê zna realia, zna te¿ i przygnêbiaj¹c¹
odpowied.
W tragedii polskich Kresów zawiera siê te¿ jaki element odpowiedzi
na pytanie o przyczyny zatrwa¿aj¹cej kondycji naszego wspó³czesnego
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pañstwa. Oczywicie, to obezho³owienie  wymordowanie narodowych
elit przez obu okupantów (hitlerowskiego i komunistycznego). To tak¿e
skutki pó³wiekowych rz¹dów dyktatury obcej nam cywilizacyjnie partii komunistycznej, które podzieli³y i g³êboko zdemoralizowa³y spo³eczeñstwo.
Jednak w grê wchodzi jeszcze jeden element. Zmar³y niedawno profesor
Pawe³ Wieczorkiewicz w jednej ze swych prac zapytywa³, jak mo¿e funkcjonowaæ cz³owiek, któremu wyciêto, usuniêto po³owê organów i narz¹dów zewnêtrznych i wewnêtrznych. I porównywa³ Polskê do takiego straszliwie okaleczonego nieszczênika. Jasne jest, ¿e cz³owiek taki mo¿e ¿yæ
 wegetowaæ, lecz bêdzie kalek¹ fizycznym i psychicznym. Po utracie Kresów, terenu maj¹cego tak wielkie znaczenie dla naszej historii, kultury
i gospodarki, jestemy jako pañstwo i jako spo³eczeñstwo  takim kalek¹.
I ostatnia, jak¿e gorzka refleksja. Powojenna tragedia Kresów odby³a
siê w zupe³nej ciszy. Mieszkañcy rz¹dzonej przez komunistów Polski nigdy nie dowiedzieli siê o walce toczonej przez rodaków za ja³tañskim kordonem. W ogromnej wiêkszoci nie wiedz¹ o niej do dzisiaj. Zapewne to
milczenie, ta cisza i wynikaj¹ca z niej niewiedza, by³y elementem u³atwiaj¹cym przeorywanie wiadomoci mieszkañców PRL przez komunistycznych manipulatorów. Nie chcia³ tak¿e wiedzieæ o tej walce Wolny wiat za
¿elazn¹ kurtyn¹  wszak da³ Stalinowi woln¹ rêkê w sprawie polskiej,
a do tego jako bonus Kresy. Czas najwy¿szy przywróciæ pamiêæ spo³eczn¹ o tych naszych kresowych rodakach, którzy oddali swoje ¿ycie w nierównej walce z Sowietami, walce stoczonej o polskoæ Kresów i prawo
cz³owieka do wolnego ¿ycia na ziemi.
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Powróæmy wiêc do przesz³oci i przypomnijmy chlubne karty historii
polskiej spo³ecznoci Ziem Wschodnich zwi¹zane z oporem przeciwko
komunizmowi.

Polskie Pañstwo Podziemne w województwach wschodnich
W wyniku agresji III Rzeszy Niemieckiej i Zwi¹zku Sowieckiego dokonanej we wrzeniu 1939 r. teren pañstwa polskiego znalaz³ siê pod dwoma okupacjami. Województwa wschodnie II RP: bia³ostockie, wileñskie,
nowogródzkie, poleskie, wo³yñskie, tarnopolskie, lwowskie i stanis³awowskie znalaz³y siê pod okupacj¹ Zwi¹zku Sowieckiego, która trwa³a do czerwca 1941 r., tj. do wybuchu wojny pomiêdzy dwoma totalitarnymi pañstwami zainteresowanymi wymazaniem Polski z mapy Europy (znaczna czeæ
województwa wileñskiego wraz z Wilnem przekazana przez Zwi¹zek Sowiecki w pocz¹tkowym okresie, do czerwca 1940 r., znajdowa³a siê pod
okupacj¹ litewsk¹).
Atak wojsk III Rzeszy na ZSRS zmieni³ sytuacjê na cztery najbli¿sze
lata. Armia Czerwona ponios³a druzgoc¹c¹ klêskê i linia frontu przesunê³a siê setki kilometrów w g³¹b Rosji. Ca³oæ ziem polskich znalaz³a siê pod
okupacj¹ niemieck¹. Wschodnia czeæ pañstwa polskiego zosta³a podzielona w sztuczny sposób przez nowego okupanta. Z wiêkszoci terenów
województwa bia³ostockiego utworzono Bezirk Bia³ystok (Okrêg Bia³ystok)
podlegaj¹cy w³adzom administracyjnym Prus Wschodnich (za wyj¹tkiem
powiatu Suwa³ki i czêci powiatu Ostro³êka, w³¹czonych bezporednio do
Rzeszy). Wschodnia czêæ pañstwa polskiego w³¹czona zosta³a do dwóch
Reichkommissariatów (Komisariatów Rzeszy)  Ostland i Ukraina oraz do
Generalnego Gubernatorstwa. Pó³nocno wschodnie województwa znalaz³y siê w Reichkommissariacie Ostland, w ramach Generalkommissariatów (Generalnych Komisariatów) Litwa (wiêkszoæ województwa wileñskiego w 1939 r. wraz z Wilnem) oraz Bia³oru (woj. nowogródzkie, czêæ
woj. wileñskiego i Polesia). Wo³yñ z czêci¹ Polesia w³¹czono do Reichkommissariatu Ukraina. Ma³opolska Wschodnia, tj. województwa tarnopolskie, lwowskie i stanis³awowskie jako Dystrykt Galicja wchodzi³y w sk³ad
Generalnego Gubernatorstwa.
Przesz³o 21 miesiêcy okupacji sowieckiej spowodowa³o straszliwe wyniszczenie spo³ecznoci polskiej na zajêtym przez bolszewików obszarze, porównywalne chyba tylko z poczynaniami hitlerowców na terenach
w³¹czonych bezporednio do Rzeszy. Polaków wyzuto w w³asnoci, osoby zwi¹zane z pañstwem polskim aresztowano pod zarzutem dzia³alno-
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ci antysowieckiej, a cztery wielkie deportacje ludnoci os³abi³y powa¿nie ¿ywio³ polski, zw³aszcza za jego warstwy przywódcze (wywieziono,
wg ró¿nych danych, od 400 tysiêcy do ponad miliona obywateli Polski).
Podczas ewakuacji wiêzieñ w czerwcu 1941 r. Sowieci wymordowali wiêniów politycznych (¿ycie straci³o wówczas kolejne kilkanacie tysiêcy obywateli RP).
Polska konspiracja niepodleg³ociowa na terenie województw wschodnich powsta³a ju¿ w czasie pierwszej okupacji sowieckiej lat 19391941.
W okresie tym mia³y te¿ miejsce, zw³aszcza na terenach pó³nocno-wschodnich (Nowogródczyzna, Wileñszczyzna, Bia³ostocczyzna), polskie wyst¹pienia partyzanckie. Kszta³tuj¹cy siê podziemny ruch niepodleg³ociowy
poniós³ wówczas ogromne straty. Jedynie na terenie woj. bia³ostockiego
polskie struktury utrzyma³y siê w miarê dobrym stanie. Skutki spustoszenia dokonanego przez Sowietów na wschodzie Polski by³y jeszcze d³ugo
odczuwalne. Przyk³adowo w Ma³opolsce aresztowali oni w tym okresie
kilkanacie tysiêcy osób pod zarzutem udzia³u w polskich dzia³aniach niepodleg³ociowych, co okaza³o siê na tyle dotkliwe, i¿ konspiracja lwowska
nie odegra³a ju¿ roli na miarê tej, jak¹ zawsze wierne miasto spe³ni³o
w latach 19181920. Podobnie by³o z Grodnem, poddanym krwawym represjom za bohatersk¹ obronê przed Armi¹ Czerwon¹ w 1939 r. (jednych
zamordowano, innych aresztowano, kto móg³ ucieka³ na teren okupacji
niemieckiej; w efekcie miasto straci³o najbardziej dynamiczny i ofiarny
materia³ ludzki). Ogromn¹ rolê jako orodek kszta³towania polskiej konspiracji odegra³o Wilno, a tak¿e, w mniejszym stopniu  Lida, Baranowicze i Brzeæ.
Tak gen. Stefan Rowecki charakteryzowa³ sytuacjê w okrêgach wschodnich w pó³rocznym meldunku organizacyjnym z maja 1942 r., przeznaczonym dla Naczelnego Wodza: Po ciê¿kim okresie okupacji sowieckiej, teren zosta³ ogo³ocony z elementu wartociowego. Zupe³ny brak oficerów
zawodowych a nawet rezerwy, utrudnia odbudowê Komend Okrêgów
i Obwodów. Musze dosy³aæ ludzi z Gen[eralnego] Gub[ernatorstwa]. Du¿e
niebezpieczeñstwo stanowi wrogi do nas stosunek innych grup narodowociowych: Ukraiñcy i Litwini.
Na terenie województw wschodnich, w sytuacji totalnego zagro¿enia,
aktywny element polski skupi³ siê niemal wy³¹cznie w szeregach ZWZAK. Pewn¹ rolê odgrywa³a tak¿e konspiracja obozu narodowego reprezentowana doæ licznie w Wilnie i Lwowie, na ogó³ lojalnie scalona z AK
(niekiedy zachowuj¹c pewn¹ autonomiê) a na Wo³yniu  konspiracja ludowców, którzy ostatecznie i tak weszli w sk³ad AK lub do organizowanych pod jej egid¹ samoobron wiejskich. Polacy zamieszkuj¹cy wojewódz-
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twa wschodnie, zagro¿eni z jednej strony przez okupanta niemieckiego
i jego kolaborantów (litewskich, bia³oruskich i ukraiñskich), a z drugiej przez
Sowietów  do niedawna agresora i okupanta  a od niedawna sojusznika naszych sojuszników  w obliczu powagi chwili w ogromnej wiêkszoci rozumieli potrzebê zachowania jednoci i ujednolicenia wojskowego
wysi³ku organizacyjnego w konspiracji. W Okrêgu AK Nowogródek komendant po prostu wyda³ rozkaz zabraniaj¹cy mieszkañcom regionu prowadzenia jakiejkolwiek innej pracy konspiracyjnej ni¿ ta, która zosta³a ujêta w ramy AK.
Na ca³ym wschodnim obszarze okupowanego pañstwa polskiego, od
Wilna po Lwów, prowadzono intensywn¹ pracê organizacyjn¹, buduj¹c
struktury Armii Krajowej  podziemnego wojska w konspiracji. Sformowana zosta³a tak¿e polska cywilna w³adza podziemna  okrêgowe Delegatury Rz¹du. Ogromny wysi³ek, na jaki zdoby³o siê polskie kresowe spo³eczeñstwo w 1942 i 1943 r., da³ efekty niezwyk³e. Wileñski Okrêg AK
w koñcowym okresie okupacji niemieckiej osi¹gn¹³ stan kilkunastu tysiêcy ¿o³nierzy, w tym oko³o 8.000 w oddzia³ach zmobilizowanych do akcji
Burza, walcz¹cych z broni¹ w rêku (16 brygad partyzanckich i 8 mniejszych jednostek). Nowogródzki Okrêg AK liczy³ w tym samym czasie ponad 10 tysiêcy ¿o³nierzy, z czego oko³o 7.500 s³u¿y³o w oddzia³ach partyzanckich (10 batalionów piechoty, 7 szwadronów kawalerii i 5 oddzia³ów

U³ani z oddzia³u os³onowego genera³a Wilka. Przed frontem oddzia³u rtm. W. Kitowski
Grom, póniejszy dowódca 1 Oddzia³u Samoobrony Czynnej Ziemi Wileñskiej, rozbitego
przez NKWD w 1945 r. pod Rowinami i Kaczycami. Dziewiniszki, czerwiec 1944 r.

13
specjalistycznych szczebla kompanii). Si³y obu okrêgów, od po³owy czerwca 1944 r. walcz¹cych pod dowództwem pp³k Aleksandra Krzy¿anowskiego genera³a Wilka, by³y w pe³ni umundurowane i uzbrojone, g³ównie
w³asnym wysi³kiem organizacyjnym i dziêki zdobyczy uzyskanej podczas
operacji bojowych. W po³owie 1944 r. Inspektorat Grodzieñski Bia³ostockiego Okrêgu AK (Obwody Grodno i Wo³kowysk) dysponowa³ w konspiracji oko³o 5 tys. ¿o³nierzy (posiada³ jeden sta³y oddzia³ partyzancki i kilka
grup Kedywu). Poleski Okrêg AK, który jeszcze przed akcj¹ Burza poniós³ du¿e straty spowodowane zarówno represjami niemieckimi jak i antypolskimi dzia³aniami partyzantki sowieckiej oraz terrorem OUN-UPA, liczy³ wiosn¹ 1944 r. zaledwie oko³o 4.300. ¿o³nierzy, pozostaj¹cych w wiêkszoci w konspiracji. Do akcji Burza zmobilizowano tu oko³o pó³tora tysi¹ca ¿o³nierzy w szeregach 30 DP AK. Si³y AK na Wo³yniu liczy³y blisko
10.000 ludzi (wraz z wiejskimi samoobronami staraj¹cymi siê chroniæ ludnoæ przed terrorem UPA). Do akcji Burza zmobilizowano zgrupowanie
27 DP AK, w sk³ad której wesz³o ponad 6.500 wo³yñskich akowców. Obszar Lwowski AK, w sk³ad którego wchodzi³y trzy okrêgi: Lwowski, Tarnopolski i Stanis³awowski, liczy³ ³¹cznie ponad 30.000 ¿o³nierzy (przy czym
najsilniejsze by³y Okrêgi Tarnopolski i Lwowski). Ze wzglêdu na dramatyczny brak broni, zagro¿enie ze strony ludobójczego terroru UPA i rozwój
sytuacji wojennej, do akcji Burza zmobilizowano tylko czêæ si³ konspiracyjnych  zapewne oko³o 7.000 ludzi.
Mo¿na oceniaæ, i¿ ³¹cznie na Kresach w koñcowym okresie okupacji
niemieckiej do AK nale¿a³o sporo ponad 70.000 ludzi, z czego blisko 33.000
zosta³y zmobilizowane do oddzia³ów walcz¹cych z broni¹ w rêku w akcji
Burza. Dodajmy  by³o to wojsko sformowane ca³kowicie z ochotników,
w warunkach w których ryzykowa³o siê ¿yciem nie tylko swoim, ale i swych
rodzin  i to w konfrontacji nie z jednym wrogiem jak w Polsce centralnej,
ale z kilkoma wrogami. Ludzie ci stanowili doborowy materia³, jak mo¿na
oceniaæ, najbitniejszy w skali ca³ej Armii Krajowej. Doæ powiedzieæ, ¿e 27
Wo³yñska DP AK to najwiêkszy i najd³u¿ej dzia³aj¹cy wielki zwi¹zek taktyczny partyzantki AK (7 miesiêcy bezustannych walk na terenie trzech
województw  wo³yñskiego, poleskiego i lubelskiego!), a Nowogródczyzna
wystawi³a w 1944 r. w ramach jednego zgrupowania pu³kowego (77 pp AK)
a¿ 8 batalionów partyzanckich licz¹cych od 300 do 1000 ludzi ka¿dy.
Prócz struktur wojskowych zorganizowanych w ramach Armii Krajowej, Polskie Pañstwo Podziemne dysponowa³o w województwach wschodnich tak¿e cywilnymi organami w³adzy, Okrêgowymi Delegaturami Rz¹du. Na ca³ym niemal obszarze Kresów zorganizowane zosta³o tajne nauczanie. Dzia³a³ podziemny wymiar sprawiedliwoci.
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Kresy  pierwsze starcie z totalitarnym systemem
komunistycznym
Okupowane przez Niemców tereny województw wschodnich pañstwa
polskiego by³y obszarem, na którym rozegra³o siê pierwsze starcie w niewypowiedzianej wojnie polsko  sowieckiej. Inicjatywa nale¿a³a tu do strony sowieckiej, reprezentowanej przez bolszewick¹ partyzantkê. Jej dzia³ania stanowi³y realizacjê dyrektyw wyznaczanych przez najwy¿sze w³adze Zwi¹zku Sowieckiego. Mia³y one na celu wyeliminowanie Armii Krajowej na Kresach, jako si³y która mog³aby przeciwstawiaæ siê zaborczym
planom ZSRS. Wybitny historyk z Bia³orusi, Zygmunt Boradyn, trafnie zauwa¿y³, ¿e zaostrzanie siê konfliktu polsko-sowieckiego na Kresach mia³o
cis³y zwi¹zek z etapami za³atwiania sprawy polskiej przez najwy¿sze
w³adze Zwi¹zku Sowieckiego. Zmasowane uderzenia sowieckiej partyzantki w oddzia³y AK i aktywny element polski nast¹pi³y wówczas, gdy
Moskwa wiedzia³a ju¿, ¿e Stany Zjednoczone i Wielka Brytania gotowe s¹
zaakceptowaæ fakt, i¿ Polska nale¿eæ bêdzie do sowieckiej strefy interesów i nie oprotestuj¹ jej ponownego rozbioru.
Do najpowa¿niejszych epizodów pierwszego starcia polsko-sowieckiego
na Kresach nale¿a³o m.in. wymordowanie przez Sowietów w maju 1943 r.
na terenie powiatu Szczuczyn Nowogródzki polskiej delegacji przyby³ej na pertraklepsze zdjêcie z
tacje. Pomimo tego zdarzenia pertraktaplyty
cje kontynuowano w nastêpnym miesi¹cu (rozmówcami ze strony sowieckiej byli
przedstawiciele dowództwa Brygady im.
Lenina). Przy znacznej elastycznoci strony polskiej w rozmowach z bolszewikami
starano siê zachowaæ polsk¹ racjê stanu
na ziemiach pó³nocno - wschodnich. Niestety, ze strony Sowietów zabrak³o dobrej
woli. Wyranie potraktowali oni kontakt nawi¹zany z dowództwem polskim jako okazjê do rozpracowania polskich struktur
konspiracyjnych i ich zniszczenia. ¯¹dali
szerokiego kontaktu na polsk¹ organizacjê i jej dowódców na ró¿nych terenach,
Ppor. Czes³aw Zaj¹czkowski Ragner, dowódca IV batalionu 77 pp AK – jednostki, która
skutecznie broni³a linii Niemna przed wrog¹ partyzantk¹ sowieck¹. Poleg³ w walce
z NKWD 3 grudnia 1944 r.
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zbudowania ³¹cznoci dekonspiruj¹cej stronê polsk¹ itp. Jednoczenie
przejawiali chêæ do wykorzystania polskiego potencja³u organizacyjnego,
zw³aszcza w zakresie wywiadu i zaopatrzenia. Do dalszych rozmów ju¿
nie dosz³o. Dowództwo szczuczyñskiej strefy partyzanckiej, której podlega³a wówczas Brygada im. Lenina otrzyma³o od swych politycznych prze³o¿onych z Bia³oruskiego Sztabu Partyzanckiego rozkaz zerwania rokowañ i przyst¹pienie do zwalczania oddzia³ów polskich. Ju¿ wkrótce, po
zakoñczeniu pierwszego etapu pertraktacji Sowieci podjêli czynne dzia³ania przeciw oddzia³om AK oraz wspieraj¹cej jej ludnoci cywilnej. Z Brygady im. Lenina z Puszczy Lipiczañskiej wys³ano karn¹ ekspedycjê, która
mia³a ukaraæ ludnoæ nadniemeñskich wiosek popieraj¹c¹ AK. Wyprawa
ta zosta³a rozbita przez oddzia³ ppor. Czes³awa Zaj¹czkowskiego Ragnera. Zapewne taki w³anie fina³ polsko  sowieckich pertraktacji wi¹za³ siê z podjêt¹ w tym czasie uchwa³¹ KC KPB z 22 czerwca 1943 r.
o przedsiêwziêciach w zakresie dalszego rozwoju ruchu partyzanckiego
w zachodnich obwodach Bia³orusi, zawieraj¹c¹ nakaz zwalczania polskiego
ruchu niepodleg³ociowego.
W tych warunkach trudno by³o mówiæ o dalszych rokowaniach i porozumieniach. Pozostawa³a samoobrona. Oddzia³y AK zablokowa³y liniê
Niemna i nie przepuszcza³y oddzia³ów sowieckich d¹¿¹cych do przemieszczania siê na pó³noc. W ten sposób zaistnia³ podzia³ Nowogródczyzny na czêæ
pó³nocn¹  opanowan¹ przez oddzia³y
AK, i po³udniow¹ - opanowan¹ przez oddzia³y partyzantki sowieckiej (oddzia³y AK
tkwi³y tu w g³êbokiej konspiracji, rozpracowanie ich przez bolszewików koñczy³o siê eksterminacj¹ fizyczn¹). Kolejnym
powa¿nym ostrze¿eniem dla strony polskiej sta³o siê zlikwidowanie 26 sierpnia
1943 r. przez sowieckie oddzia³y dowodzone przez p³k. Fiodora Markowa du¿ej
polskiej jednostki partyzanckiej operuj¹cej na Wileñszczynie, 300-osobowego
oddzia³u ppor. Antoniego Burzyñskiego
Kmicica, maj¹cego spory dorobek bojowy w walce z Niemcami (likwidacja szeregu garnizonów i posterunków okupaPpor. Antoni Burzyñski Kmicic, dowódca pierwszego oddzia³u AK na Wileñszczynie, zamordowany wraz z kilkudziesiêcioma podkomendnymi przez Sowietów w sierpniu 1943 r.
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cyjnych). Oddzia³ ten utrzymywa³ poprawne stosunki z Sowietami, z którymi zawar³ formalne porozumienie o wspó³dzia³aniu, a nawet obozowa³
niedaleko ich bazy nad Jeziorem Narocz. Bolszewicy zamordowali Kmicica oraz 80 jego ¿o³nierzy, pozosta³ych za usi³owali wcieliæ do w³asnych
szeregów, zamordowali te¿ ponad 50 osób sporód cz³onków siatki terenowej AK i ich rodzin.
Tak zbrodniê nad Jeziorem Narocz relacjonowa³ w trzy miesi¹ce póniej jej g³ówny sprawca, komisarz sowieckiej brygady im. Woroszy³owa
p³k Fiodor Markow, w meldunku do szefa Centralnego Sztabu Ruchu Partyzanckiego na Bia³orusi, Pantalejmona Ponomarenki:
[...] Na mocy Waszej decyzji, 26 sierpnia 1943 r. moja brygada przy
pomocy dwóch oddzia³ów Romanowa, rozbroi³a i aresztowa³a polsk¹ brygadê Kmicica. Rozbrojono 200 ludzi, w brygadzie Kmicica by³o razem
300 ¿o³nierzy i oficerów. 100 znajdowa³o siê poza polska baz¹. [...] Rozbrojona i aresztowana polska brygada, w wyniku dochodzenia, które prowadzi³ szef grupy operacyjnej tow[arzysz] Ber [Jnas Vild¿iunas] (NKWD),
zosta³a podzielona na 3 grupy. 1 grupa  50 osób, w tym dowództwo brygady, zosta³a rozstrzelana. 2 grupa  80 osób, zosta³a puszczona wolno
bez broni, 3 grupa  70 osób, zosta³a przekazana do oddzia³u Mroczkowskiego, który otrzyma³ zadanie zebrania pozosta³ych plutonów legionu polskiego (100 osób), które w czasie rozbrajania wykonywa³y zadania poza
baz¹. Przekazanie 70 ludzi do oddzia³u Mroczkowskiego by³o b³êdem.
Nie zdecydowano siê ich rozstrzelaæ, by Niemcy i Polacy nie wykorzystali
tego w prasie jako drugiego Katynia. [...] W czasie mojej nieobecnoci
Mroczkowski dowiedzia³ siê o rozstrzelaniu Polaków i pod wra¿eniem tej
informacji zosta³ przewerbowany [sic  informacja nie odpowiada prawdzie, Mroczkowski zorientowa³ siê, ¿e mo¿e zostaæ zamordowany przez
swych bolszewickich mocodawców i zbieg³ do oddzia³ów AK] przez polskich nacjonalistów. Mroczkowski zaagitowa³ 60 ludzi i przeszed³ na stronê nacjonalistów pod Wilno. Pozosta³ych 30 Polaków mia³o za zadanie,
po otrzymaniu od nas broni, do³¹czyæ do nich póniej [informacja nieprawdziwa]. Te 30 osób zosta³o rozstrzelanych. Razem rozstrzelano 80 ludzi
z polskich legionów. [...]
Podejmujemy wszelkie rodki do pe³nej likwidacji zbrojnych polskich
grup bandyckich [sic], dlatego:
1. Do ka¿dej polskiej grupy wysy³amy agentów w celu jej rozbicia.
2. Do ka¿dego rejonu, gdzie dzia³aj¹ Polacy masowo wysy³amy agentów (80 ludzi), w celu prowadzenia rozpoznania ruchów, baz i dzia³añ Polaków oraz informowania sztabu.
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3. Na bie¿¹co rozrzucamy ulotki, informuj¹ce o sytuacji na frontach i
bandyckiej [sic] dzia³alnoci Polaków.
4. Nakazujemy wszystkim partyzantom, by przy spotkaniu z Polakami
rozbrajaæ ich, a cz³onków organizacji POW [sic  AK], dowódców  likwidowali.
5. Oczycimy wszystkie nasze rejony z tego paskudnego miecia.
Podjête przez dowództwo partyzantki sowieckiej w po³owie grudnia
1943 r. rozmowy z komendantem Wileñskiego Okrêgu AK pp³k. Aleksandrem Krzy¿anowskim Wilkiem, prowadzone w miejscowoci Syrowatki,
nastawione by³y nie na rzeczywiste porozumienie, lecz jedynie na rozpoznanie polskiej organizacji. Dowódca sowieckiej brygady partyzanckiej im.
Gastello kpt. W. Manochin w swym sprawozdaniu ze wspomnianych rozmów jako wynikaj¹ce z nich wnioski zaleci³ przede wszystkim likwidowanie Polaków metod¹ terroru, ale w sposób bardziej inteligentny i skuteczny, ni¿ wymordowanie Kmicica i jego ¿o³nierzy.
[...] Wnioski:
1. Centrum w Wilnie, dowodz¹ce polskimi partyzantami, reprezentuje
interesy rz¹du polskiego przebywaj¹cego w Londynie  rz¹du, którego
zasad rz¹d sowiecki nie podziela. [...]
4. Bior¹c pod uwagê znacz¹cy autorytet, jakim ciesz¹ siê polscy partyzanci wród ludnoci miejscowej zachodnich rejonów obwodu, nale¿y koniecznie i z ¿elazn¹ konsekwencj¹ zmieniaæ swoje zachowanie w stosunku do ludnoci, przerwaæ powszechne pijañstwo, rabunki panuj¹ce wród
czêci naszych partyzantów i zadaæ w ten sposób cios autorytetowi polskich partyzantów wród znacz¹cej czêci ludnoci katolickiej; pobiæ ich
na g³owê w³aciwym i zrêcznym podejciem do ludnoci. [...]
6. W stosunku do legionistów i ich dowództwa prowadziæ na zewn¹trz
politykê przyjani, a jednoczenie przygotowaæ takie uderzenie, które
pozwoli³oby zlikwidowaæ nie tylko ich si³y zbrojne, ale te¿ wykorzeni³oby
g³êbokie podziemie, pamiêtaj¹c lekcjê z Naroczy, kiedy tylko postraszylimy bia³opolaków i ich organizacja pozosta³a.
7. Bez wykrycia faktów dzia³alnoci antysowieckiej Polaków i jednoczenie przy ich aktywnej dzia³alnoci przeciwko Niemcom zbrojne i g³one wyst¹pienie z naszej strony skierowane w Polaków nale¿y uwa¿aæ za
politycznie niew³aciwe. Terrorem ukrêciæ im ³epek.
Dobitnym wiadectwem takiego w³anie stosunku bolszewików do partyzantki AK by³ zmasowany atak 2 lutego 1944 r. trzech brygad sowieckich na 5 Brygadê Wileñsk¹ AK przeprowadzony dzieñ po ciê¿kiej bitwie
stoczonej z Niemcami, w której jednostka ta straci³a ponad 40 zabitych
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i rannych (atak zakoñczy³ siê ca³kowit¹ klêsk¹ i olbrzymimi stratami Sowietów). Pomimo tych wydarzeñ konflikt zbrojny pomiêdzy AK i czerwon¹
partyzantk¹ na terenie Wileñszczyzny mia³ jednak mniej gwa³towny charakter ni¿ na Ziemi Nowogródzkiej, gdzie od grudnia 1943 r. trwa³a ju¿ otwarta, choæ niewypowiedziana wojna pomiêdzy Sowietami i oddzia³ami AK.
Trzeba jednak wyranie podkreliæ, i¿ dowództwo pó³nocno-wschodnich okrêgów AK stara³o siê, zgodnie z zaleceniami KG, doprowadziæ do
unormowania stosunków z partyzantk¹ sowieck¹. Na Nowogródczynie,
w Puszczy Nalibockiej, prowadzone by³y dwukrotnie  w czerwcu, a potem w padzierniku 1943 r.  pertraktacje z dowództwem sowieckiej partyzantki. W lecie 1943 r. oddzia³y polskie i sowieckie walczy³y tu z operacj¹
przeciwpartyzanck¹ Herman, przy czym Sowieci, ³ami¹c wczeniejsze
ustalenia, porzucili wyznaczone pozycje i wystawili batalion AK na g³ówne
uderzenie niemieckie. Straty polskie
by³y bardzo wysokie, jednak oddzia³y zosta³y szybko ponownie odbudowane. W padzierniku 1943 r. zawar³y kolejne porozumienie z dowództwem sowieckim. Pomimo ustalenia zasad wspó³dzia³ania, fina³
potwierdzi³ brak mo¿liwoci porozumienia z Sowietami. W dniu 1 grudnia 1943 r. bolszewicy aresztowali
dowództwo polskiego zgrupowania
zaproszone na naradê do ich obozowiska, po czym napadli i rozbroili
polskie oddzia³y partyzanckie.
W ci¹gu grudnia 1943 r. i stycznia
1944 r. zamordowali oko³o 50 ¿o³nierzy AK i cz³onków ich rodzin.
Czêæ kadry oddzia³ów polskich zosta³a rozstrzelana przez Rosjan, kilku oficerów wywieziono samolotem
do Moskwy. Sowiecki dowódca,
gen. P³aton pisa³ w jednym z rozkazów: swo³ocze, szczególnie poliChor. Zdzis³aw Nurkiewicz z 27 pu³ku u³anów w Niewie¿u. W okresie wojny jeden z najwybitniejszych partyzantów AK na Kresach, w latach 1943–1944 dowodzi³ odtworzonym 27
p.u³. AK. Aresztowany przez w³adze PRL w 1959 r., skazany na karê mierci, zamienion¹
nastêpnie na 15 lat wiêzienia. Wiêzienne mury opuci³ po ponad 10 latach.
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cjantów, ziemian, osadników strzelaæ, ale po cichu, ¿eby nikt nie wiedzia³.
Wobec ujêtych polskich oficerów i kadry dowódczej wysuniêto jako g³ówny zarzut, kwalifikuj¹cy ich do rozstrzelania, i¿ sformowali w warunkach
partyzanckich regularny batalion Wojska Polskiego! A wiêc powód taki
sam jak w przypadku ofiar katyñskich  dlatego, ¿e byli polskimi oficerami.
Rozbrojenia unikn¹³ jednak oddzia³ polskiej kawalerii i garstka piechoty pod dowództwem por. cc Adolfa Pilcha Góry i chor. Zdzis³awa Nurkiewicza Nocy. Podjêli oni czynne przeciwdzia³anie (efektem ich akcji by³o
m.in. zdobycie oryginalnych rozkazów dowództwa sowieckiego, nakazuj¹cych likwidacjê oddzia³ów AK). W efekcie kilka tysiêcy czerwonych partyzantów zamiast walczyæ z Niemcami, ugania³o siê za garstk¹ ocala³ych
z pogromu ¿o³nierzy AK. Ci jednak nie tylko ¿e nie ulegli, ale dziêki poparciu ludnoci zdo³ali odbudowaæ swe zgrupowanie, zawarli okresowe, czysto taktyczne zawieszenie broni z lokalnym dowództwem niemieckim 
i przyst¹pili do dzia³añ z zakresu samoobrony wymierzonych w czerwon¹
partyzantkê. Dosz³o do kolejnej paradoksalnej sytuacji  oko³o 800 ¿o³nierzy odtworzonego Zgrupowania Sto³peckiego AK dziêki poparciu ludnoci trzyma³o w szachu blisko dziesiêciokrotnie liczniejsze oddzia³y bolszewickie kryj¹ce siê w Puszczy Nalibockiej. Zawiesiwszy czasowo walkê
z Niemcami (wczeniej oddzia³ ten stoczy³ ponad 40 walk z niemieckimi
si³ami okupacyjnymi), Zgrupowanie Sto³peckie AK podjê³o obronê ludno-

¯o³nierze Zgrupowania Sto³peckiego AK w rajdzie do Puszczy Kampinowskiej. Lipiec 1944 r.
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ci przed bolszewikami, których grudniowa zdrada kosztowa³a blisko pó³
tysi¹ca zabitych, przy stratach polskich nie przekraczaj¹cych 60 poleg³ych
(od grudnia 1943 r. do czerwca 1944 r. oddzia³y por. Pilcha stoczy³y ponad
100 walk i potyczek z bolszewikami). 29 czerwca 1944 r. Zgrupowanie
Sto³peckie rozbroi³o niemieckie za³ogi policyjne w Rakowie i Borkach, po
czym w brawurowym rajdzie przesz³o do Puszczy Kampinoskiej. Wziê³o
udzia³ w walkach powstañczych, wykrwawiaj¹c siê na ulicach stolicy,
zw³aszcza w dwóch nieudanych atakach na Dworzec Gdañski.
Zim¹ i wiosn¹ 1944 r. na terenie Nowogródczyzny trwa³y walki pomiêdzy oddzia³ami AK i partyzantk¹ sowieck¹, zw³aszcza wzd³u¿ linii Niemna
i w obrêbie Puszczy Nalibockiej. Z koñcem lutego atak sowiecki prze³ama³ polsk¹ obronê w rejonie £ugomowicz i Izabelina (napastnicy spalili
4 wsie i zamordowali dziesi¹tki osób cywilnych i kilkunastu akowców).
Natomiast w marcu 1944 r. oddzia³y IV batalionu 77 pp AK z powodzeniem odpar³y trzy ataki brygady im. Kirowa i ¿ydowskiego oddzia³u im.
Ord¿onikidze na Filonowce i Dokudowo.
Dynamikê owych zapomnianych bojów z partyzantk¹ sowieck¹ oddaje
doæ dobrze notatka oficera owiatowego Zgrupowania Nadniemeñskiego AK, pchor. Henryka Nikicicza Norwida, dotycz¹ca okresu marzeckwiecieñ 1944 r., zatytu³owana Echa z walk nad Niemnem:
W nocy z 18 na 19 marca 1944 r. pododdzia³ Polskich Si³ Zbrojnych
[IV batalion 77 pp AK] stoczy³ walkê z band¹ bolszewick¹ w sile 100 ludzi.
Strat w³asnych nie by³o. Straty nieprzyjaciela: 7 zabitych, 2 rannych. Zdobyto tabor.
28 marca 1944 r. stoczono walkê pod wsi¹ Czerechy. Pluton w sile 30
ludzi [z 2 kompanii I/77 pp AK] bi³ siê z dwukrotnie silniejszym nieprzyjacielem. Strat w³asnych nie by³o. Straty nieprzyjaciela: 3 zabitych. Zatopiono 2
³odzie z bolszewikami [mia³o w nich zgin¹æ 18 bolszewików], zdobyto broñ.
W nocy z 28 na 29 marca [1944 r.] oddzia³ Polskich Si³ Zbr[ojnych]
[grupa wydzielona z IV/77 pp AK] stoczy³ walkê z otriadem Wiktora
i Oktiabrskim. Straty w³asne: 1 zabity, 4 rannych. Straty nieprzyjaciela: 11
zabitych. Zdobyto 1 RKM i 6 kb, 13 koni.
W nocy z 4 na 5 kwietnia [1944 r.] pod wsi¹ Krzywicze oddzia³ Polskich
Si³ Zbr[ojnych] [pluton IV/77 pp AK] stoczy³ walkê z oddzia³em sowieckim.
Straty nieprzyjaciela: 5 zabitych. Strat w³asnych nie by³o.
W nocy z 7 na 8 kwietnia [1944 r.] oddzia³ Polskich S[i³] Z[brojnych]
stoczy³ walkê z oddz[ia³em] sow[ieckim]. Straty w³[asne]: 4 rannych. Straty niep[rzyjaciela]: 8 zabitych.
11 kwietnia patrol w sile 8 ludzi stoczy³ walkê z oddz[ia³em] sow[ieckim] w sile 40 ludzi. Strat w³asnych nie by³o. Zdobyto broñ i amunicjê.
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Na Wileñszczynie po zdradzieckim wymordowaniu ¿o³nierzy z oddzia³u
Kmicica, oddzia³y Wileñskiego Okrêgu AK, prowadz¹c walki z Niemcami i formacjami kolaboranckimi, musia³y staczaæ te¿ boje z partyzantk¹
sowieck¹. 26 lutego 1944 r. oddzia³ plut. Zbigniewa Rachalewskiego Poraja odpiera³ ataki sowieckiej brygady Wpieriod i oddzia³u im. Czapajewa na polskie wsie na pograniczu powiatu lidzkiego i wo³o¿yñskiego.
4 marca 1944 r. 4 i 5 Brygada AK rozbi³y w Majrañcach sowiecki oddzia³
gnêbi¹cy ludnoæ. Nastêpnego dnia oddzia³ Ragnera broni³ wiosek
w rejonie Dobudowa i Filonowców. 5 kwietnia 1944 r. sowiecka brygada
im. ¯ukowa uderzy³a na oddzia³ por. K. Krauzego Wawrzeckiego, który
dzieñ wczeniej bi³ siê z Niemcami ko³o wsi Klausy. Poleg³o ponad 20
polskich partyzantów, bolszewicy zamordowali cywilnych mieszkañców wsi,
u których akowcy kwaterowali (sowiecki meldunek mówi³ o 40 zabitych
i 23 rannych polskich legionistach). 14 maja 1944 r. kompania 78 pp AK
odpar³a atak blisko dwóch tysiêcy bolszewików na osadê Kamieñ (pow.
Wo³o¿yn). Podczas obrony poleg³o 21 ¿o³nierzy AK, Sowieci zamordowali
ponad 20 mieszkañców, ponadto sp³onê³a wiêkszoæ zabudowañ oraz
koció³. 18 maja 1944 r. pod Olchówk¹ nad Niemnem w zasadzkê Brygady im. Kirowa wpad³a 2 kompania IV batalionu 77 pp AK, poleg³o 23 ¿o³nierzy AK, w tym 2 oficerów.
Obiektem ataków czerwonych partyzantów stawa³y siê nie tylko oddzia³y AK, ale te¿ i ludnoæ cywilna, podejrzewana o nastawienie antysowieckie. Bolszewicy spacyfikowali m.in. wioski Koniuchy (wed³ug róde³
polskich zabito tam ponad 40 osób, natomiast wed³ug pamiêtnikarzy ¿ydowskich  sowieckich partyzantów  zamordowano i spalono ¿ywcem
oko³o 300 osób), Izabelin, Babiñsk, Kaczewo, £ugomowicze, Szczepki,
Prow¿a³y, chutory pod Filonowcami, Niewoniañce, nadniemeñskie wioski
Kupisk Lubczañski, Kupisk Pierwszy i Kupisk Kazionny (spalono oko³o
500 gospodarstw). Z dymem sz³y polskie dwory (m.in. w Czombrowie,
Siogle, Woroñczy), niszczono kocio³y, p³onê³y szko³y wzniesione w okresie dwudziestolecia Polski miêdzywojennej. W czerwcu 1944 r. bolszewicy zlikwidowali oddzia³ partyzancki AK sier¿. Kostka z Obwodu Baranowicze, który os³abiony stratami poniesionymi w walkach z Niemcami schroni³ siê w po³udniowej czêci Puszczy Nalibockiej (dowództwo zamordowano, szeregowych wcielono do oddzia³ów sowieckich).
Na pozosta³ych terenach Kresów II RP sowiecka partyzantka nie ujawnia³a w tak wyrany sposób swego wrogiego nastawienia do polskiego
ruchu niepodleg³ociowego. Wszêdzie tam, gdzie nasili³a siê dzia³alnoæ
OUN-UPA, bolszewicy lawirowali pomiêdzy Polakami i Ukraiñcami, staraj¹c siê prowadziæ grê pomiêdzy obydwoma spo³ecznociami na sw¹ ko-
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rzyæ. Zwalczaj¹c ukraiñski ruch nacjonalistyczny stawali siê  w gruncie
rzeczy pozornie  sojusznikiem Polaków zagro¿onych ludobójczym wyniszczeniem. Nie oznacza to jednak, ¿e konfliktu polsko-sowieckiego tam
nie by³o. Na Polesiu sowiecka partyzantka ca³kowicie zniszczy³a kilka
oddzia³ów AK, wymordowuj¹c je lub rozbrajaj¹c i wcielaj¹c w swe szeregi.
W maju 1943 r. w rejonie Horodca sowieci rozbroili oddzia³ AK sier¿. Kamierczaka Jasio³dy (los dowódcy i ¿o³nierzy do dzi jest nieznany). 24
grudnia 1943 pod Janowem Poleskim partyzanci sowieccy zaatakowali
i wybili do nogi oddzia³ AK Watra II z Okrêgu Polesie, dowodzony przez
sier¿. Czes³awa Kamiñskiego Matrosa. W nastêpnym miesi¹cu najsilniejsza jednostka Poleskiego Okrêgu AK, tj. oddzia³ Watra I por. Jura
(ponad 100 ludzi) operuj¹cy w rejonie Kobrynia, zosta³ zagarniêty przez
partyzantkê sowieck¹ i wcielony w jej szeregi. Zdekonspirowani akowcy
z siatki terenowej ginêli od kul i siekier czerwonych partyzantów (np. Komendant Obwodu Kamieniec Litewski wraz z rodzin¹).
Na Wo³yniu do najpowa¿niejszych wyst¹pieñ partyzantki sowieckiej
przeciwko polskiemu ruchowi niepodleg³ociowemu nale¿a³o skrytobójcze zamordowanie pod Hermanówk¹ 6 listopada 1943 r. dowódcy oddzia³u lenego krypt. £una z inspektoratu £uck  por. Jana Rerutko Drzazgi. Kolejnym wrogim aktem by³o zlikwidowanie 22 grudnia 1943 r. przez
sowieckie zgrupowanie gen. Naumowa polskiej delegacji zaproszonej na
rozmowy w Zawo³oczu (pow. Kostopol). Szeciu akowców zabito na miejscu, kolejnych szeciu wraz z kpt. cc Kochañskim Bomb¹ dostarczono
za liniê frontu do dyspozycji NKWD. W wyniku tej operacji rozpad³ siê
najwiêkszy oddzia³ AK na Wo³yniu, licz¹cy oko³o 600 ludzi, skutecznie
broni¹cy Polaków zamieszka³ych za S³ucz¹ przed terrorem OUN-UPA.

Tragiczny fina³ akcji Burza na Kresach
Akcja Burza, zbrojne wyst¹pienie przeciw Niemcom przybieraj¹ce na
niektórych terenach charakter lokalnych powstañ, która rozpoczê³a siê na
Wo³yniu w styczniu 1944 r., sta³a siê pierwszym praktycznym miernikiem
stosunku w³adz sowieckich do Armii Krajowej i sprawy polskiej w ogóle.
Choæ w jej trakcie oddzia³y 27 Wo³yñskiej Dywizji Piechoty AK , licz¹ce
6.500 ¿o³nierzy, wspó³dzia³a³y z armi¹ sowieck¹, zaraz potem by³y rozbrajane, ich kadra aresztowana, a ¿o³nierze si³¹ wcielani do armii Berlinga. Gdy czêæ si³ 27 DP AK okr¹¿ona w Lasach Szackich na Polesiu
Wo³yñskim (zgrupowanie Osnowa) w maju 1944 r. przebi³a siê przez
liniê frontu na Prypeci na sowieck¹ stronê, spotka³ j¹ taki w³anie los.
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Przebijaj¹c siê przez pola minowe i ostrzeliwanej przez Niemców podczas
forsowania rozlanej szeroko rzeki, dosta³y siê pod morderczy ogieñ sowiecki, mimo i¿ bolszewicy byli powiadomieni o polskim manewrze. Dowódca polskiego zgrupowania zosta³ natychmiast aresztowany i zagin¹³
bez ladu. NKWD aresztowa³o te¿ sztab Inspektoratu AK £uck i zlikwidowa³o polskie samoobrony, które przez ostatnie pó³tora roku bohatersko
broni³y polskich wiosek przed terrorem UPA.
Operacja Ostra Brama, któr¹ si³ami Wileñskiego i Nowogródzkiego
Okrêgów rozpoczêto noc¹ 6/7 lipca 1944 roku by³a prób¹ samodzielnego
opanowania Wilna. Mia³a ona staæ siê swoistym testem rozpoznawczym
zamiarów sojusznika naszych aliantów. O ile wydarzenia na Wo³yniu,
rozgrywaj¹ce siê w jakich wioskach i bagnach o nic nie mówi¹cych
w wiecie nazwach, mog³y zostaæ przez naszych Aliantów przemilczane,
to podobne wydarzenia pod wielkim miastem jakim by³o Wilno nie mog³y
zostaæ nie zauwa¿one. Ze wzglêdu na przyspieszenie terminu akcji,
w walkach wziê³a udzia³ tylko czêæ si³ obu okrêgów. Wkrótce po wyparciu Niemców rozpoczêto rozmowy pomiêdzy dowództwem AK a gen. Iwanem Czerniachowskim, dowódc¹ 3 Frontu Bia³oruskiego na temat stworzenia polskiego korpusu. Dowodz¹cy polskimi si³ami pp³k Aleksander
Krzy¿anowski gen. Wilk optymistycznie wypowiada³ siê, i¿ czego politycy nie umieli za³atwiæ przy zielonym suknie, my tutaj za³atwimy. Z przeprowadzonych z dowódc¹ 3 Frontu Bia³oruskiego gen. Iwanem Czerniachowskim wynika³o, ¿e z polskich oddzia³ów zostanie sformowany korpus
walcz¹cy wraz z wojskami sowieckimi przeciw Niemcom, ale uznaj¹cy
legalne w³adze RP w Londynie. Ju¿ wkrótce okaza³o siê, jak zamiary sowieckie wygl¹daj¹ w rzeczywistoci. Komendant wileñsko-nowogródzkich
oddzia³ów AK nie wiedzia³, ¿e ju¿ 14 lipca 1944 r. nadesz³a z Moskwy
dyrektywa nr 220145 skierowana do wojsk Frontów Bia³oruskiego i Ukraiñskiego, nakazuj¹ca rozbrajanie oddzia³ów AK na terytorium Litwy, Zachodniej Bia³orusi i Zachodniej Ukrainy (czyli ziem wcielonych do Zwi¹zku
Sowieckiego w 1939 roku). Dla sprawnego przeprowadzenia operacji likwidacji polskich si³, przyby³ z Moskwy gen. Iwan Sierow. Oprócz jednostek 3 Frontu Bia³oruskiego skoncentrowano oko³o 12 tysiêcy ¿o³nierzy
NKWD. 17 lipca 1944 r. pp³k Krzy¿anowski genera³ Wilk zaproszony na
naradê do sztabu gen. Iwana Czerniachowskiego zosta³ zdradziecko rozbrojony. Wykorzystuj¹c jako pretekst chêæ odznaczenia polskich oficerów
za wspóln¹ walkê, Sowieci aresztowali czêæ polskiej kadry dowódczej
podczas odprawy w miejscowoci Bogusze. Wojska sowieckie przyst¹pi³y do rozbrajania oddzia³ów AK. Znaczna czêæ z nich zdo³a³a schroniæ
siê w Puszczy Rudnickiej po³o¿onej na po³udnie od Wilna. Tu jednak si³y
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¯o³nierze wileñskich oddzia³ów AK po rozbrojeniu ich dowództwa pod Wilnem. Puszcza
Rudnicka, koniec lipca 1944 r.

polskie zosta³y otoczone przez przewa¿aj¹ce si³y sowieckie. Wobec dyrektyw KG AK nie mog³y z nimi podj¹æ walki. Po naradzie dowódcy partyzanccy postanowili daæ swoim ¿o³nierzom woln¹ rêkê. Mogli oni spróbowaæ przedrzeæ siê do domów i ponownie zejæ do konspiracji lub wybraæ
dalsz¹ walkê z broni¹ w rêku. W terenie pozostali wiêc tylko ochotnicy.
Pod komend¹ ocala³ych oficerów stworzono dwa zgrupowania. Oddzia³y
wileñskie znalaz³y siê pod komend¹ mjr. Czes³awa Dêbickiego Jaremy,
za nowogródzkie pp³k. cc Macieja Kalenkiewicza Kotwicza. Niektórzy
¿o³nierze podjêli próbê przedarcia siê na zachód, na terytoria jeszcze okupowane przez Niemców, aby tam kontynuowaæ walkê.
Akowcy, którzy zdecydowali siê na przedzieranie do domów, zostali
w du¿ej czêci wy³apani przez kordon wojsk sowieckich otaczaj¹cych Puszczê Rudnick¹. Wraz z tymi, którzy zastosowali siê do polecenia sowieckiego i w miejscowoci Gude³ki w zorganizowany sposób z³o¿yli broñ,
zostali uwiêzieni w obozie w Miednikach. Znalaz³o siê tam blisko 7.000
¿o³nierzy AK. Wiêkszoæ oficerów odizolowano i zamkniêto w wileñskich
wiêzieniach. Zatrzymanych ¿o³nierzy w³adze sowieckie stara³y siê sk³oniæ
do wst¹pienia do armii Berlinga, co spotka³o siê z jednomylnym sprzeciwem (polscy partyzanci na komunistyczn¹ agitacjê chóralnie skandowali:
Chcemy Wilka!). W³adze sowieckie wywioz³y wówczas rozbrojonych
¿o³nierzy AK do obozu w Ka³udze, gdzie wcielono ich do zapasowych
pu³ków piechoty Armii Czerwonej. Wobec odmowy z³o¿enia przysiêgi na
wiernoæ Zwi¹zkowi Sowieckiemu wywieziono ich dalej na wschód, do
wyrêbu lasów zamoskiewskich. Dopiero na pocz¹tku 1946 roku pozwolono wycieñczonym polskim partyzantom wróciæ do Polski  ale ju¿ w no-
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wych granicach. Oficerów bolszewicy wywieli do obozów jenieckich m.in.
w Riazaniu. Czêæ z nich skazano, traktuj¹c jak obywateli ZSRS, na wieloletnie wyroki obozów pracy (³agrów). Wielu pozosta³o na zawsze na nieludzkiej ziemi, reszta zosta³a wypuszczona dopiero w 1956 r.
Podobny los spotka³ oddzia³y AK uczestnicz¹ce w akcji Burza we
Lwowie i na Ziemi Lwowskiej oraz na Podolu, gdzie rozbrojono kilka kolejnych tysiêcy polskich partyzantów, wspó³dzia³aj¹cych z frontowymi jednostkami armii sowieckiej. Lwów, uwolniony z r¹k niemieckich przy udziale kilku tysiêcy akowców, prze¿ywa³ podobne chwile jak Wilno dwa tygodnie wczeniej. Przez moment wydawa³o siê, ¿e miasto bêdzie polskie.
Fina³ by³ taki sam jak pod Wilnem. Dowództwo aresztowano, oddzia³y
rozbrojono.
Jednostki 27 Wo³yñskiej DP zosta³y rozbrojone w lipcu 1944 r. na Lubelszczynie. Oddzia³y 30 DP AK Okrêgu Polesie maszeruj¹ce z pomoc¹
powstañczej Warszawie zosta³y zatrzymane i rozbrojone przez wojska
sowieckie dos³ownie na przedpolu stolicy  w podotwockich wsiach Siwiaka i Glinianka. Kadrê aresztowano, ¿o³nierzy wywieziono do obozu na
Majdanku (zlokalizowanego na terenie by³ego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego).

Dalsza walka  Wileñski Okrêg AK (19441945)
Oba kresowe Okrêgi  Wileñski i Nowogródzki  zosta³y jednak odbudowane. Na czele Okrêgu Wileñskiego stanêli kolejni komendanci, kolejno aresztowani przez NKWD  pp³k Julian Kulikowski Ryngraf i mjr Stanis³aw Heilman Wileñczyk. W marcu 1945 r. dowództwo okrêgu obj¹³
mjr Antoni Olechnowicz Pohorecki, kieruj¹c nim tak¿e po jego sprawnej
ewakuacji do Polski centralnej  a¿ do czerwca 1948 roku. Wed³ug przyjêtych wtedy za³o¿eñ, postanowiono ograniczyæ walkê zbrojn¹ do samoobrony, koncentruj¹c siê na ochronie ludnoci i pracy propagandowej. Ci¹g³oæ polskiej pracy niepodleg³ociowej na terenie Wileñszczyzny i Nowogródczyzny zosta³a zachowana. Pomimo rozkazów KG AK nakazuj¹cych
rozformowanie oddzia³ów lenych i unikanie staræ z Sowietami, las pozostawa³ czêsto jedynym schronieniem dla ciganych jak przestêpcy ¿o³nierzy AK. Si³y NKWD i NKGB rozpoczê³y bowiem szeroko zakrojone aresztowania uczestników polskiej konspiracji niepodleg³ociowej (m.in. we
wrzeniu 1944 roku niemal doszczêtnie rozbi³y struktury okrêgowej Delegatury Rz¹du w Wilnie). Przeciwko pozosta³oci polskiej konspiracji i partyzantki w³adze sowieckie skierowa³y znaczne si³y NKWD, regularne jed-
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nostki Armii Czerwonej oraz milicji a tak¿e tzw. isteriebiteilnyje bataliony
(tzw. istrebki)  tworzone g³ównie sporód by³ych partyzantów sowieckich
nieregularne jednostki likwidacyjne. Niejednokrotnie organizowano tak¿e
oddzia³y pozorowane (z³o¿one rzekomo z dezerterów z Armii Czerwonej),
których zadaniem by³o tropienie i niszczenie prawdziwych oddzia³ów lenych. Tworzono tak¿e bardzo gêst¹ sieæ agentury, donosz¹cej o ka¿dym
pojawieniu siê polskich oddzia³ów.
Spora czêæ oddzia³ów wileñskich trwaj¹cych z broni¹ w rêku nie utrzyma³a siê w polu w wyniku serii pora¿ek poniesionych latem 1944 r. w walkach z wojskami NKWD. Ju¿ 22 sierpnia 1944 r. rozbity zosta³ w rejonie
Holszan oddzia³ kpt. ¯yniewskiego (w rêce NKWD wpad³o 34 akowców).
We wrzeniu 1944 roku w terenie pozosta³y ju¿ tylko niewielkie liczebnie
oddzia³y sk³adaj¹ce siê z ¿o³nierzy AK, zasilanych przez m³odzie¿ uchylaj¹c¹ siê od poboru do Armii Czerwonej. Jednak terror NKWD sprawia³, ¿e
pomimo ponoszonych strat (np. 30 padziernika 1944 r. w chutorze Lachy
pow. Mo³odeczno rozbity zosta³ oddzia³ dowodzony przez NN Jarosza)
polska partyzantka nadal dzia³a³a.
Jesieni¹ 1944 r. zreorganizowano j¹, tworz¹c kilka oddzia³ów Samoobrony Czynnej Ziemi Wileñskiej (SCZW). Losy tych jednostek u³o¿y³y siê
nader dramatycznie. Pierwszym z tych Oddzia³ów Samoobrony dowodzi³
rtm. W³adys³aw Kitowski Orlicz (z oddzia³u os³onowego gen. Wilka),
który przej¹³ istniej¹cy ju¿ wczeniej
oddzia³ zorganizowany przez ppor. Hieronima Piotrowskiego Jura, maj¹cy za
sob¹ wiele akcji i walk w warunkach ponownej okupacji sowieckiej. Drugim dowodzi³ por. Witold Turonek Tumry (by³y
dowódca 8 Wileñskiej Brygady AK).
Trzeci oddzia³ sformowano na bazie
grupy lenej ppor. Sergiusza Kocia³kowskiego Fakira w powiecie oszmiañskim. Czwarty oddzia³ SCZW dowodzony by³ przez pchor. Jana Lisowskiego Korsarza (z 4 Brygady AK Narocz). Do wiêkszych jednostek wileñskiej partyzantki nale¿y zaliczyæ te¿ oddzia³y por. Mariana Pluciñskiego Mcis³awa i ppor. Czes³awa Stankiewicza
Ppor. Witold Turonek Tumry, dowódca 2 Oddzia³u Samoobrony Czynnej Ziemi Wileñskiej,
rozbitego 29 stycznia 1945 r. przez NKWD w boju pod Rowinami i Kaczycami.
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Komara. £¹cznie by³o to ponad 500 ¿o³nierzy walcz¹cych z broni¹
w rêku (nie licz¹c pomniejszych oddzia³ków i patroli samoobrony oraz grupek o charakterze przetrwaniowym). W konspiracji trwa³o jeszcze oko³o
3 tysiêcy ¿o³nierzy konspiracji wileñskiej, tworz¹cych siatkê terenow¹.
1 i 2 oddzia³ SCZW przeprowadzi³y b³yskotliw¹ kampaniê jesiennozimow¹ w powiecie oszmiañskim oraz w rejonie Puszczy Nalibockiej
i pomimo strat, szczególnie dotkliwych we wrzeniu 1944 r., utrzyma³y siê
w polu. Niszczy³y sowieck¹ administracjê, likwidowa³y bolszewickich funkcjonariuszy i konfidentów, wysz³y zwyciêsko z szeregu walk i potyczek
z wojskami NKWD i batalionami istriebitielnymi. Wobec wzmagaj¹cych
siê sowieckich represji Komenda Okrêgu Wileñskiego postanowi³a przerzuciæ oba oddzia³y na teren bia³ostocczyzny, gdzie po nawi¹zaniu kontaktu z miejscow¹ siatk¹ i oddelegowanymi na ten teren oficerami wileñskiej AK mia³y zostaæ zdemobilizowane. Ludzie po zaopatrzeniu w dokumenty wystawione przez wileñsk¹ legalizacjê, mieli przejæ do ponownej
konspiracji. 1 i 2 oddzia³ SCZW w sile blisko 200 ¿o³nierzy zosta³y w styczniu
1945 r. skoncentrowane w Puszczy Nalibockiej. Dosz³o wówczas do szeregu walk i potyczek z si³ami sowieckimi, z których partyzanci AK wyszli
zwyciêsko. Niestety, manewr obu oddzia³ów polegaj¹cy na rozpoczêciu
marszu na zachód zosta³ rozpoznany przez przeciwnika. Gdy opuci³y
one masyw leny Puszczy Nalibockiej i przekroczy³y Niemen, wchodz¹c
na teren powiatu nowogródzkiego, zosta³y 29 stycznia 1945 r. otoczone
w trakcie postoju we wsiach Rowiny i Kaczyce k. Korelicz przez grupy
operacyjne trzech pu³ków wojsk NKWD. W wyniku kilkugodzinnej bitwy
zosta³y rozbite (poleg³o 89 partyzantów, 25 dosta³o siê do niewoli). Z sowieckiego okr¹¿enia przebi³ siê pluton ppor. Hieronima Piotrowskiego
Jura, unosz¹c ze sob¹ kontuzjowanego rtm Orlicza. Przez piercieñ
ob³awy przedar³a siê tak¿e grupa partyzantów na czele z por. Tumrym.
Po wielu kolejnych utarczkach i ró¿nych perypetiach obaj dowódcy zdo³ali
siê przedostaæ przez ja³tañsk¹ granicê do Polski centralnej. Warto wspomnieæ, ¿e ppor. Jur poleg³ bohatersko w walce z UB w styczniu 1947 r.
jako komendant Obwodu WiN Ostrów Mazowiecka.
Oddzia³ Sergiusza Kocia³kowskiego Fakira przeprowadzi³ kilka akcji przeciw Sowietom, zw³aszcza grupom urz¹dzaj¹cym ³apanki polskiej
m³odzie¿y do Armii Czerwonej. Jednak ju¿ 4 lutego 1945 r. poniós³ dotkliw¹ pora¿kê w walce z ob³aw¹ NKWD pod Raubiszkami (poleg³ dowódca
i kilku ¿o³nierzy). Zachowa³y siê zapiski pozosta³e po poleg³ym Fakirze,
który w styczniu 1945 r. pisa³ m.in.:
Uderzenie na auta i z³apanie paru lejtinantów. To pierwsze wyst¹pienia na terenach moich z moj¹ now¹ grup¹. Ucz¹ siê, przyzwyczajaj¹. Prze-
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szed³em teren Rzeszy, Mejszago³y, Podbrzezia i Niemenczyna. Zapuci³em siê na teren Podbrodzia. 25-01-45r. jestemy w lasach. Od Podbrodzia strze¿emy siê pilnie. [...] Ko³o Bujwidz, to samo. Niemal na naszych
oczach zabili trzech ch³opców, by³ych partyzantów. Przyjechalimy na
gor¹cy p³acz matek i sióstr. [ ] Terror nie s³abnie. Gdzie mog¹, bior¹.
Gdzie maj¹ okazjê, zabijaj¹.
Komendê po poleg³ym Fakirze przej¹³ W³odzimierz Mikuæ Wi. Na
krótko do³¹czy³ do nowogródzkiego oddzia³u Komara ze Zgrupowania
Pó³noc, jednak szybko powróci³ w Oszmiañskie. cigany przez przeciwnika oddzia³ zosta³ ju¿ 23 lutego 1945 r. zaskoczony przez NKWD i ostatecznie rozbity we wsi £aw¿e (gm. Turgiele, pow. Oszmiana). Sowieci na
miejscu wystrzelali ponad 50-ciu ¿o³nierzy AK, wie spalili, morduj¹c przy
tym mieszkañców, których zdo³ali dopaæ.
£aw¿ nie by³o. Wszêdzie po by³ych podwórkach le¿a³y trupy pomordowanych dzieci, kobiet, mê¿czyzn. Jeden z mieszkañców siedzia³ martwy przy p³ocie z przedziurawion¹ g³ow¹. ¯ona Jerzego Dziadulewicza
le¿a³a twarz¹ do góry, a w jednym i drugim rêku trzyma³a r¹czki swych
nie¿ywych wnucz¹t. Dziewczynka mia³a piêæ lat, ch³opczyk siedem. Wszyscy mieli przestrzelone g³owy. Nie opodal le¿eli zabici rodzice tych dzieci.
Przy resztkach ka¿dej z omiu zagród obraz wygl¹da³ w sposób podobny. (Ciechanowicz, Ziemia krwi¹ napojona, cz. II, G³os znad Niemna
1993, nr 34, s. 4)
Kolejny oddzia³ pod dowództwem ppor. Mariana Pluciñskiego Mcis³awa, z³o¿ony g³ównie z by³ych ¿o³nierzy 5 Wileñskiej Brygady, operowa³ na pó³noc od Wilna w powiecie wiêciañskim. W listopadzie 1944 r.
Mcis³aw podj¹³ decyzjê o rozwi¹zaniu jednostki i wyjecha³ do Polski.
Oddzia³ zosta³ jednak odtworzony przez podoficera Czes³awa Czeszumskiego Edka i dzia³a³ nadal, odnosz¹c kilka sukcesów (w grudniu 1944 r.
uwolni³ w Popiszkach ko³o Wilna oko³o 200 osób zatrzymanych przez milicjê i przeznaczonych do wywózki w g³¹b ZSRR, w lutym 1945 r. rozbi³
sowieck¹ za³ogê w miasteczku Rzesza, stoczy³ walkê z sowieckim poci¹giem pancernym). Niestety, w czerwcu 1945 r. zosta³ zaskoczony przez
grupê operacyjn¹ NKWD we wsi Nowosady i kompletnie rozbity (oko³o 30
zabitych i zamordowanych po wziêciu do niewoli).
Oddzia³ partyzancki zorganizowany przez ppor. Czes³awa Stankiewicza Komara (oko³o 100 ludzi) do³¹czy³ do nowogródzkiego Zgrupowania
Pó³noc, dowodzonego przez por. Jana Borysewicza Krysiê. Operowa³
w powiatach wileñsko-trockim i oszmiañskim, a jego sta³¹ baz¹ by³a Puszcza Rudnicka. W listopadzie 1944 r. rozbi³ jednostkê sowieck¹ w Rudnikach. W styczniu 1945 r. do³¹czy³y do niego oddzia³ki Filara i Zemsty
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ze Zgrupowania Pó³noc. Zaatakowany przez siln¹ sowieck¹ operacjê
przeciwpartyzanck¹ zwyciêsko odpar³ przeciwnika w dwóch starciach
w rejonie wsi Stare Macele, jednak kolejna fala nacieraj¹cych bolszewików rozbi³a partyzanck¹ obronê (poleg³o ponad 30 akowców, Sowieci tak¿e stracili kilkudziesiêciu zabitych). Pomimo tej pora¿ki oddzia³ zebra³ siê
ponownie i jeszcze w styczniu zwyciê¿y³ w dwóch potyczkach ko³o wsi
Niewoniañce i Lena. Pod koniec lutego 1945 r. zosta³ rozbity we wsi Okolica w powiecie oszmiañskim przez grupê pozorowan¹ NKWD (udaj¹c¹
rosyjski oddzia³ antykomunistyczny  tzw. zielonych). Poleg³o ponad 20
partyzantów i czêæ mieszkañców wsi. Wywodz¹cy siê z oddzia³u Komara pluton Micha³a Tietiañca Myliwego (oko³o 50 ludzi) dotrwa³ w Puszczy Rudnickiej do lata 1945 r.
Oddzia³ ppor. Lisowskiego Korsarza przetrwa³ zimê na 1945 r. i z³o¿y³ broñ podczas proklamowanej przez NKWD amnestii dla uczestników
podziemia.
Prócz wspomnianych oddzia³ów Samoobrony Czynnej Ziemi Wileñskiej, tworzonych w sposób planowy, powsta³ szereg oddzia³ów i grup
partyzanckich z³o¿onych z akowców kryj¹cych siê przed aresztowaniami.
Mo¿na wymieniæ tu m.in. w pow. Wileñsko-Trockim  oddzia³ plut. Mieczys³awa Sienkiewicza Mira i Aleksandra Alesionka Pioruna, w pow.
Oszmiana  Bronis³awa ¯ukowskiego Cwaniaka, w pow. Postawy  Mariana Stankiewicza Szczerbo, w pow. Bras³aw - por. Micha³a Bia³okura
Micha³a (z³o¿ony z akowców zbieg³ych z transportu do ³agru) i Bronis³awa Woros³awa Dyneburga. O niektórych walkach toczonych przez wileñsk¹ partyzantkê wiemy jedynie z dokumentów sowieckich. Np. 29 grudnia 1944 r. rozbity zosta³ w rejonie S³obudki oddzia³ Leona Paw³owicza
Wilka (poleg³o 20, ujêto 5 akowców). W styczniu 1945 r. podczas operacji przeciwko oddzia³owi NN Muchy zabito 63 polskich partyzantów.
Straty w wyniku sowieckiego terroru i dzia³alnoci konfidentów ponosi³a tak¿e wileñska sieæ konspiracyjna. W odwecie postanowiono uderzyæ
w reprezentuj¹cy polskich komunistów Zwi¹zek Patriotów Polskich. W nocy
z 26 na 27 listopada 1944 oddzia³ wileñskiego Kedywu, pod komend¹ por.
Zygmunta Augustowskiego Huberta, dokona³ likwidacji 12 dzia³aczy komunistycznych, w tym literata Teodora Bujnickiego, kierownika klubu ZPP.
Wys³ane w teren dyrektywy Komendy Wileñskiej nakazywa³y pozosta³ym oddzia³om partyzanckim obu okrêgów rozwi¹zanie siê i przejcie do
konspiracji. Pocz¹tkowym za³o¿eniem dowództwa AK na Kresach by³o
utrzymanie polskiej organizacji podziemnej do czasu zakoñczenia wojny
i spodziewanej konferencji pokojowej, która  jak uwa¿ano  przes¹dzi³aby o przynale¿noci pañstwowej tego terytorium. Walki z Sowietami nie
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da³o siê jednak unikn¹æ  podejmowanie samoobrony by³o narzucone przez sytuacjê i okazywa³o siê wrêcz niezbêdne, oczekiwane zarówno przez ¿o³nierzy
AK jak i ludnoæ cywiln¹. Rozpêtany terror powodowa³, ¿e dla
wielu Polaków jedynym schronieniem pozostawa³ las. Akowcy
traktowani byli jak przestêpcy.
Z³apanych dowódców lub znanych partyzantów, tak jak wczeniej hitlerowcy, Sowieci wieszali w publicznych egzekucjach. Tak
w lutym 1945 r. zgin¹³ na szubienicy w Lidzie  z okrzykiem niech
¿yje Polska!  ppor. Jerzy Bak³a¿ec Pazurkiewicz, dowódca
2 kompanii IV batalionu 77 pp AK.
Podobne egzekucje odbywa³y
Ppor. Jerzy Bak³a¿ec Pazurkiewicz.
siê w Trokielach, Bielicy, Zdziêciole, S³onimiu i w wielu innych miejscach. W³adze sowieckie og³osi³y pobór do Armii Czerwonej, wcielaj¹c do niej przymusowo obywateli RP. Ukrywanie siê m³odzie¿y, nie tylko polskiej ale i bia³oruskiej, przed sowieck¹
brank¹ sta³o siê zjawiskiem powszechnym. Ekspedycje tzw. chapunów
ciga³y ukrywaj¹cych siê, dokonuj¹c na miejscu doranych egzekucji
i pacyfikacji (m.in. w ci¹gu jednego tygodnia jesieni 1944 r. na Oszmiañszczynie rozstrzelano 157 osób). W skali ca³ej Bia³oruskiej SRS od lipca
1944 r. do stycznia 1945 r. schwytano 46.818 osób uchylaj¹cych siê od
s³u¿by wojskowej i 13.228 osób, które, wcielone do wojska sowieckiego,
zdezerterowa³y. W tym samym czasie w ob³awach NKWD zastrzelono
753 i ujêto 2.644 polskich bandytów  czyli ¿o³nierzy AK. Wymowa tych
liczb jest jednoznaczna i wskazuje na powszechnoæ oporu wobec sowieckich porz¹dków zaprowadzanych na Kresach.
Latem i jesieni¹ 1944 r. w oddzia³ach partyzanckich na Nowogródczynie i Wileñszczynie walczy³o z nowym okupantem oko³o trzech tysiêcy
polskich partyzantów. Jeszcze w pierwszej po³owie 1945 r. na Nowogródczynie w konspiracji kontynuowa³o dzia³alnoæ niepodleg³ociow¹ kilka
tysiêcy ¿o³nierzy AK (ponad tysi¹c z nich walczy³o w oddzia³ach partyzanckich z broni¹ w rêku). Si³y Okrêgu Wileñskiego - to tak¿e kilka tysiêcy

31
ludzi, w tym co najmniej pó³ tysi¹ca w oddzia³ach lenych. Pomimo ustawicznego d¹¿enia dowództwa do roz³adowania lasów w miejsce oddzia³ów rozformowywanych stale powstawa³y nowe. Po ponownym wejciu
armii sowieckiej na wschodnie tereny II RP  w okresie do lata 1945 r. na
Wileñszczynie dzia³a³o co najmniej 17 oddzia³ów partyzanckich, a na
Nowogródczynie 45 oddzia³ów wywodz¹cych siê z AK.
Po ewakuacji aktywów organizacyjnych Wileñskiego Okrêgu AK na
zachód, do Polski - o czym bêdzie jeszcze mowa, w terenie pozosta³y
ju¿ tylko drobne grupki partyzanckie. W latach 1946  1949 walczy³y tu
grupy Ignatowicza, braci Mietlickich oraz Micha³a Zaleskiego Rekina.
Polskie wyst¹pienia zbrojne trwa³y na Wileñszczynie jednak d³ugo  ostatnie strza³y pada³y tu jeszcze na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych minionego
stulecia (w 1951 r. dzia³a³ oddzia³ Jana Boroszko).
Wileñski Okrêg AK zosta³ odtworzony w granicach obecnej Polski jako jednostka eksterytorialna. Urz¹d Bezpieczeñstwa rozbi³ go dopiero
w 1948 r.

Dalsza walka  Nowogródzki Okrêg AK (19441945)
Okrêgiem Nowogródzkim AK,
podlegaj¹cym od czerwca 1944 r.
Komendzie Wileñskiej, dowodzili
w warunkach nowej okupacji sowieckiej kolejno pp³k cc Maciej Kalenkiewicz Kotwicz, kpt./mjr cc
Stanis³aw Sêdziak Warta, por. Jan
Skorb Boryna i jako p.o. ppor. Mieczys³aw Nienartowicz Mazepa.
Pp³k Kotwicz po rozbrojeniu
przez wojska sowieckie oddzia³ów
AK skoncentrowanych pod Wilnem
wycofa³ siê do Puszczy Rudnickiej.
Ju¿ 20 lipca 1944 r. zwyciêsko odpar³ ob³awê NKWD w lasach nad
jeziorem Kiernowo. Opowiada³ siê
za pozostaniem na Kresach i trwaniem tam z broni¹ w rêku, by dawaæ wiadectwo polskoci tych terenów do czasu spodziewanej kon-

Na pierwszym planie por. Ludwik Nienartowicz
Mazepa, ostatni p.o. Okrêgu AK Nowogródek.
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Pp³k cc Maciej Kalenkiewicz Kotwicz, twórca idei operacji Ostra Brama, na czele grupy
zwiadu konnego Zgrupowania Nadniemeñskiego AK. Poleg³ 21 sierpnia 1944 r. w boju
z NKWD pod Surkontami.

ferencji pokojowej. Nie wiedzia³, ¿e los Polski i jej kresów zosta³ ju¿ przes¹dzony i Alianci zgodzili siê na anektowanie ich przez ZSRS. Jako p.o.
komendanta Nowogródzkiego Okrêgu AK przyst¹pi³ w skrajnie trudnych
warunkach do odbudowy struktur konspiracyjnych zdezorganizowanych
przez akcjê Burza i pierwsze sowieckie represje. Stale cigany i tropiony
przez Sowietów, zosta³ w dniu 21 sierpnia 1944 r. zaatakowany we wsi
Surkonty przez grupê operacyjn¹ NKWD. W niezwykle zaciêtej walce jego
oddzia³ zosta³ rozbity. Poleg³o 36 ¿o³nierzy AK, w tym 6 oficerów z Kotwiczem na czele. Ranni partyzanci zostali dobici przez Sowietów ( ród³a
sowieckie oceni³y straty polskie na 54 zabitych i 6 jeñców). Pozosta³a
czêæ oddzia³u zdo³a³a przebiæ siê przez piercieñ okr¹¿enia, a bój w Surkontach okrelany jest dzi jako polskie, kresowe Termopile.
Kpt. Stanis³aw Sêdziak Warta, który przej¹³ obowi¹zki po poleg³ym Kotwiczu, tak w nadanym przez radiostacjê komunikacie informowa³ dowódcê
AK gen. Tadeusza Komorowskiego Bora: Dnia 21 sierpnia zosta³ w Surkontach podstêpnie otoczony przez Sowietów wraz z czêci¹ sztabu pp³k
Kotwicz. W walce zgin¹³ pp³k Kotwicz i czêæ oficerów oraz oddzia³ os³aniaj¹cy. Wyznaczony przez Kotwicza na zastêpcê obj¹³em w.z. dowództwo Okrêgu. Mimo ciê¿kich warunków bêdê prowadzi³ pracê z nies³abn¹c¹ energi¹, a¿
do wyznaczenia przez pana genera³a nowego komendanta Okrêgu.
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Z kolei gen. Bór tak odpowiedzia³ w depeszy wys³anej z walcz¹cej
Warszawy do kapitana Warty: Grzyb [Okrêg Nowogródek]  Warta [Stanis³aw Sêdziak]. Oddajemy czeæ pp³k Kotwiczowi i jego poleg³ym towarzyszom. Wyznaczam Was na p.o. Komendanta Okrêgu. Przygotujcie
mo¿liwoæ wycofania najbardziej zagro¿onych ludzi do centrum kraju. Walki
z Sowietami nie prowadziæ, wejæ g³êboko w podziemie.
Powracaj¹cy spod Wilna akowcy byli cigani i wybijani przez grupy
operacyjne NKWD. 22 sierpnia 1944 r. w rejonie wsi Klukowicze rozbito
niezidentyfikowany polski oddzia³  zabito 40 partyzantów. 28 sierpnia
1944 r. rozbito ko³o Lachowicz akowców powracaj¹cych z akcji Burza
(7 zabitych, 38 jeñców). Nastêpnego dnia do masakry dosz³o w chutorze
Ko³odziszki  tym razem zabito 27 i wziêto ¿ywcem 7 akowców. 20 wrzenia 1944 r. w Bobrowiczach zosta³y rozbite oddzia³y Eryka i Jod³y (zabito 17, ujêto 26 akowców). Podobne dane mo¿na przytaczaæ bardzo d³ugo  niemal codziennie z Lidy, Baranowicz i miast rejonowych wyje¿d¿a³y
grupy operacyjne NKWD, za ka¿dym razem zabijaj¹c i dokonuj¹c aresztowañ Polaków.
Dalsza praca niepodleg³ociowa prowadzona by³a w skrajnie trudnych
warunkach. Jej specyfikê oddaje fragment pisma p.o. komendanta Okrêgu AK Nowogródek kpt. Stanis³awa Sêdziaka Warty do komendanta
Okrêgu AK Bia³ystok pp³k. W³adys³awa Liniarskiego Mcis³awa z 27 padziernika 1944 r.
[...] U nas sytuacja ciê¿ka. W³anie na czas za³atwiania tej poczty przepêdzi³ nas istriebitielnyj batalion z naszego m[iejsca] p[ostoju] na wsi
i kryjemy siê w miecie. Nie ma dla nas miejsca nigdzie, gdy¿ od kwietnia
br. bylimy w polu. Zna nas ka¿dy ¿o³nierz i ka¿dy ch³op. Poruszamy siê
nocami. Legalizacja niemo¿liwa. Kadra topnieje b³yskawicznie. Mimo to
musimy wytrwaæ. Jestemy dobrej myli. Warta.
Do najs³ynniejszych organizatorów polskich dzia³añ niepodleg³ociowych na terenie Nowogródczyzny po ponownym wejciu sowietów w lipcu 1944 r. nale¿eli por. Jan Borysewicz Krysia (po rozbrojeniu oddzia³ów AK pod Wilnem  przybra³ nowy pseudonim Mciciel)  dowódca
II batalionu 77 pp AK oraz ppor. Czes³aw Zaj¹czkowski Ragner, dowódca IV batalionu 77 pp AK. Obaj ci dowódcy byli synami Ziemi Nowogrodzkiej, pierwszy urodzi³ siê pod Wasiliszkami, drugi w Lidzie. Komendant Krysia by³ dla mieszkañców Kresów ju¿ za ¿ycia postaci¹ wrêcz
legendarn¹. To jeden z najwybitniejszych dowódców polskiej partyzantki
w latach okupacji niemieckiej, który do lasu wyruszy³ w po³owie 1943 r.
z kilkoma ¿o³nierzami, a po roku mia³ pe³en batalion licz¹cy blisko 700
partyzantów.
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Por. Krysia zorganizowa³ na nowo pó³nocn¹ czêæ powiatu lidzkiego (Zgrupowanie Pó³noc  7 kompanii konspiracyjnych i kilkanacie
grup partyzanckich). Niezwykle aktywny, reagowa³ natychmiast na akty
sowieckiego terroru. Zdarzy³o siê, ¿e
jednego dnia trzykrotnie bi³ siê z bolszewikami. Pracuj¹c w tak trudnych
warunkach, wznowi³ wydawanie pisma konspiracyjnego Szlakiem Narbutta, bêd¹cego dla akowców i ludnoci cywilnej symbolem polskiego
trwania na Kresach. Wed³ug danych
sowieckich, tylko na terenie jednego
rejonu Raduñ grupy AK w okresie
od padziernika 1944 r. do 22 stycznia 1945 r. dokona³y 27 napadów terrorystycznych, pal¹c 3 sielsowiety
i zabijaj¹c 56 osób (byli to wspó³praPor. Jan Borysewicz Krysia, dowódca II
cownicy sowieccy, konfidenci NKWD,
batalionu 77 pp AK, jeden z najs³ynniejszych najskuteczniejszych dowódców polmilicjanci, istriebitiele i funkcjonariuskiej partyzantki na Kresach. Poleg³ w walsze NKWD). Otwartych walk z wojce z NKWD 21 stycznia 1945 r.
skami sowieckim i starano siê unikaæ,
niemniej podczas ob³aw i operacji przeciwpartyzanckich, prowadzonych
przez WW NKWD, stale do nich dochodzi³o. W po³owie sierpnia 1944 r.
dru¿yna por. Krysi odbi³a z r¹k NKWD aresztowanego komendanta placówki AK i kilku gospodarzy ze wsi Wojdagi, a w dniu 21 sierpnia 1944 r.
ko³o Hermanów rozproszy³a sowieck¹ grupê operacyjn¹ przeprowadzaj¹c¹ aresztowania. Nastêpnego dnia dru¿ynê Krysi, kwateruj¹c¹ w chutorze ko³o Butrymañców, zaatakowa³a grupa operacyjna NKWD. Oddzia³
AK wycofa³ siê bez strat. Sowieci zabili jednak wartownika, ¿o³nierza miejscowej placówki AK, spacyfikowali te¿ chutor, pal¹c go i morduj¹c mieszkañców. W odwecie por. Krysia, wraz ze sw¹ dru¿yn¹, wykona³ zasadzkê na drodze ko³o Werenowa. Zniszczono samochód wojskowy i zabito
7 ¿o³nierzy sowieckich, w tym dowódcê 143 samodzielnego batalionu zmotoryzowanego NKWD mjr. A. Konarczuka - Bohatera Zwi¹zku Sowieckiego.
Oddzia³y podlegaj¹ce por. Krysi uczestniczy³y te¿ we wrzeniowych
dzia³aniach dywersyjnych na liniach komunikacyjnych (akcja Rocznica).
Noc¹ 8 na 9 wrzenia 1944 r. patrole oddzia³u ppor. Licho wysadzi³y dwa
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poci¹gi wojskowe na linii Lida-Wilno. W tym samym czasie inna grupa AK
uszkodzi³a wie¿ê cinieñ na stacji w Bastunach. Z kolei 17 wrzenia 1944 r.
oddzia³y placówki Ejszyszki, dowodzone przez ppor. Micha³a Babula Gaja
i ppor. Czes³awa Stecewicza mia³ego, zniszczy³y dwa mosty na rzece
Solczy. Ogó³em tego dnia na terenie gminy Ejszyszki patrole AK spali³y
9 mostów, z których 1 ród³a sowieckie okreli³y jako ogólnopañstwowego znaczenia.
Noc¹ 20 padziernika 1944 r. oddzia³ dowodzony przez ppor. Gaja,
zmobilizowany z sieci terenowej, opanowa³ Ejszyszki. Zniszczono dokumentacjê w sielsowiecie, zdobyto dokumenty i pieczêcie potrzebne dla
komórki legalizacyjnej AK, zniszczono te¿ akta Rejonowego Komitetu
Wykonawczego WKPB. Przeprowadzono rekwizycje w magazynie zbo¿owym i garbarni. Ujêto kapitana kontrwywiadu Smiersz (zosta³ póniej
zlikwidowany), na miejscu zabito te¿ sier¿anta NKWD i rozbrojono jednego ¿o³nierza sowieckiego. Podczas wymiany ognia, do jakiej dosz³o przy
rozbrajaniu oficera mierszu, przypadkowo mieræ ponios³y dwie osoby
cywilne  pani Sonenson oraz jej ma³e dziecko (pani Sonenson by³a ¿on¹
funkcjonariusza NKWD).
6/7 grudnia 1944 r. po³¹czone oddzia³y Krysi, Hajduka, Groma,
Zemsty i mia³ego, pod dowództwem por. Krysi, licz¹ce oko³o 150 ludzi, ponownie zaatakowa³y Ejszyszki
i rozbi³y tamtejszy areszt NKWD. Uwolniono 34 wiêniów politycznych.
Por. Jan Borysewicz Krysia poleg³
w zasadzce pograniczników NKWD 21
stycznia 1945 r. pod wsi¹ Kowalki ko³o
Naczy. Cia³o komendanta obwozili Sowieci wystawiaj¹c je na widok publiczny w miasteczkach i wiêkszych wioskach  by z³amaæ ducha oporu ludnoci polskiej. Pomiertnie zosta³ on odznaczony Orderem Virtuti Militari.
Sporód innych walk stoczonych
przez oddzia³y Zgrupowania Pó³noc
wymieniæ nale¿y nieudan¹ zasadzkê 18
listopada 1944 r. pod Raciunami, maj¹c¹ na celu odbicie wiêniów, wykonan¹ przez oddzia³ sier¿. NN Marka i kpr. Ppor. Czes³aw Stecewicz mia³y, dowódca oddzia³u samoobrony w ZgrupoFranciszka Wojciechowicza Bociana, waniu Pó³noc dowodzonym przez por.
zakoñczon¹ w³¹czeniem siê do boju Jana Borysewicza Krysiê.
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kolejnej sowieckiej jednostki i ca³kowit¹ klêsk¹ akowców (poleg³o 24 partyzantów, w tym kpr. Bocian, 2 ujêto). W styczniu 1945 r. toczono zaciête
walki z ob³awami NKWD w Puszczy Rudnickiej, w lutym 1945 r. sowiecka
grupa operacyjna zniszczy³a w Bo³¹dziach oddzia³ Hajduka.
Drugi legendarny dowódca polskiej partyzantki na Nowogródczynie,
ppor. Czes³aw Zaj¹czkowski Ragner  to obroñca nadniemeñskich wiosek przed obydwoma wrogami. Bi³ siê w ich obronie z niemieckimi ekspedycjami kontyngentowymi oraz z wrog¹ partyzantk¹ sowieck¹. O popularnoci jak¹ zyska³ wród mieszkañców kresów wiadczy okolicznoæ, i¿ ze
zg³aszaj¹cych siê ochotników sformowa³ najwiêkszy na tym terenie batalion oraz fakt, ¿e ponad 30 % jego ¿o³nierzy stanowili prawos³awni. Ta
ostatnia okolicznoæ zadawa³a k³am sowieckiej propagandzie o rzekomo
antybia³oruskim, czy antyprawos³awnym nastawieniu Armii Krajowej. Ppor.
Ragner dowodzi³ polskimi si³ami w nadniemeñskiej czêci powiatu lidzkiego (Zgrupowanie Po³udnie, w sk³ad którego wchodzi³y 4 orodki konspiracyjne oraz organizacja w Lidzie i kilkanacie grup i patroli partyzanckich). We wrzeniu 1944 r. podleg³e mu oddzia³y przeprowadzi³y akcjê
Rocznica na znak protestu wobec anektowania ziem polskich przez
Zwi¹zek Sowiecki (w sumie wykona³y kilkadziesi¹t akcji dywersyjnych).
W tym¿e miesi¹cu ppor. Czes³aw Zaj¹czkowski Ragner wystosowa³ odezwê adresowan¹ do ludnoci i ¿o³nierzy AK, w której pisa³ m.in.:
¯o³nierze I batalionu [77 pp AK], batalionu strzeleckiego im. majora
Hubala [IV/77 pp AK], ¿o³nierze Bohdanki [VIII/77 pp AK], ¿o³nierze Lidy,
zdziêciolscy [diat³owscy], baranowiccy, Niewie¿a!
¯o³nierze przed którymi dr¿eli
Niemcy i sto razy bardziej sowieccy partyzanci. ¯o³nierze siedz¹cy
w sowieckich wiêzieniach i nosz¹cy maskuj¹cy mundur sowiecki!
¯o³nierze znajduj¹cy siê na
s³u¿bie, w rezerwie, w oddzia³ach
bojowych! Nie poddawajcie siê s³aboci. Patrzcie  w czasie wielkiej
niemieckiej ob³awy oddzia³y AK
odbija³y aresztowanych, niszczy³y
urzêdy gminne i kara³y zdrajców.
¯o³nierze!
Drugi od prawej ppor. Czes³aw Zaj¹czkowski Ragner, pierwszy kpr. Stanis³aw Tobota Ojciec. Obaj polegli w walce z NKWD 3 grudnia 1944 r. ko³o Niecieczy.
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Wstêpujcie do oddzia³ów bojowych,
nie oddawajcie naszej ziemi na pastwê
dzikich sowieckich hord. Nie wolno
Wam wstêpowaæ do armii Berlinga, do
sowieckiej milicji i partii komunistycznej.
Budujcie kryjówki dla naszych braci 
Polaków z przeje¿d¿aj¹cych transportów armii Berlinga!
¯o³nierze, bierzcie przyk³ad z Warszawy!
¯o³nierze! Pamiêtajcie kto prze¿yje
wolnym bêdzie, kto umiera wolnym ju¿!.
Precz z okupacj¹!
Niech ¿yje Wolna Niezale¿na Polska. Niech ¿yje jej wódz Kazimierz
Sosnkowski!
W kolejnych miesi¹cach w wyniku
zmasowanych operacji NKWD rozbite
zosta³y podlegaj¹ce Ragnerowi oddzia³y Piona, Gila, Kuny i Karasia.
Ppor. Ragner by³ najbardziej znienawidzonym i najzacieklej tropionym dowódc¹ polskiej partyzantki na Kresach.
Wielokrotnie przebija³ siê przez ob³awy NKWD. Poleg³ 3 grudnia 1944 r.
okr¹¿ony pod Nieciecz¹ wraz z dwudziestoosobowym oddzia³em os³onowym przez ob³awê, do której u¿yto ponad 1.400 funkcjonariuszy NKWD ze
zmotoryzowanych jednostek (m.in. 34
zmot. pu³ku strzeleckiego, niezwykle
aktywnego w zwalczaniu polskiego
podziemia), wspartych 3 czo³gami.
Wraz z nim, prócz innych partyzantów,
poleg³ jego brat Leon (pseudonim
Drzewica)  harcerz warszawskich
Szarych Szeregów.
Najsilniejszym polskim orodkiem
kontynuuj¹cym opór przeciwko okupan-

z
pliku

Ppor. Józef Jagielski Pion, dowódca
kompanii IV batalionu 77 pp AK, dowodzi³ oddzia³em operuj¹cym w powiatach
Lida i Nowogródek. Poleg³ w listopadzie
1944 r. w walce z NKWD pod Brzozówk¹.

Kpr. Leon Zaj¹czkowski Drzewica.
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towi sowieckiemu by³a struktura powsta³a po po³¹czeniu dawnych Obwodów AK Lida i Szczuczyn  Obwód nr 49/67. Jej komendantem by³ od
czerwca 1945 r. ppor. Anatol Radziwonik Olech. Oficer ten  to postaæ
niezwykle interesuj¹ca i charakterystyczna dla kresowego ruchu niepodleg³ociowego. Pochodzi³ z polskiej rodziny prawos³awnej spod Wo³kowyska. Ukoñczy³ seminarium nauczycielskie i pracowa³ w szkole w Iszczo³nianach (pow. Szczuczyn). Bardzo ofiarnie dzia³a³ w harcerstwie. Jeszcze przed wojn¹ ukoñczy³ podchor¹¿ówkê, nastêpnie dosta³ awans na
stopieñ podporucznika rezerwy piechoty. W Armii Krajowej dowodzi³ jedn¹ z placówek konspiracyjnych Obwodu Szczuczyn (krypt. £¹ka). Zim¹
1944 r. przeszed³ do partyzantki, gdzie dowodzi³ plutonem w 2 kompanii
w VII batalionie 77 pp AK pod komend¹ legendarnego por. Jana Piwnika
Ponurego. Uczestniczy³ w licznych operacjach bojowych przeciw niemieckim si³om okupacyjnym (rozbicie posterunków w Mo¿ejkowie Wielkim i Mo¿ejkowie Ma³ym, garnizonów w Jachnowiczach i Jew³aszach, kilka zasadzek na pododdzia³y ¿andarmerii i Wehrmachtu, m.in. pod Kowczykami i Mo¿ejkowem). Podczas s³u¿by w AK zosta³ awansowany do
stopnia podporucznika. W lipcu 1944 r. uczestniczy³ wraz z VII batalionem
77. pp AK w marszu na pó³noc z zadaniem udzia³u w operacji Ostra Brama. Jego jednostka nie dotar³a jednak pod Wilno i dziêki temu uniknê³a
rozbrojenia przez wojska sowieckie.
Wraz z czêci¹ podkomendnych wymkn¹³ siê bolszewikom i powróci³ w swe
ojczyste strony w pow. Szczuczyn. Tu
w³¹czy³ siê ponownie do pracy konspiracyjnej AK, prowadzonej pod rozkazami chor. Wac³awa £ugowskiego Burzy,
ppor. Józefa Raubo Zenita, a nastêpnie st. sier¿. Anatola Urbanowicza Lalusia  pe³ni¹cych kolejno funkcje komendanta Obwodu Szczuczyn.
Zim¹ 1944/1945 r. ppor. Olech zorganizowa³ w pow. Szczuczyn bazê samoobrony, która wch³onê³a kilka mniejszych grupek poakowskich (m.in. grupê
rozbitków z oddzia³u Ragnera). Wiosn¹
z si³ tych sformowany zosta³ silny oddzia³
Sier¿. Anatol Urbanowicz Lalu, ko- partyzancki, licz¹cy blisko 70 ¿o³nierzy.
mendant Obwodu Szczuczyn-Lida. Po- Jednostka ta operowa³a w pow. Szczuleg³ w walce z NKWD 27 maja 1945 r.
czyn i Lida, okresowo zapuszcza³a siê
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¯o³nierze oddzia³u ppor. Anatola Radziwonika Olecha. Le¿¹ od lewej: Zygmunt Olechnowicz Zygma (z MP-43), Bronis³aw Makaro Przybysz, NN Potêga, Wac³aw Szwarobowicz Kiepura i NN Lis; klêczy Olech.

za Niemen i pod Iwje. G³ównym celem oddzia³u Olecha by³o zapewnienie bezpieczeñstwa organizacji i ludnoci niezorganizowanej  likwidowano agenturê NKWD i szczególnie szkodliwych funkcjonariuszy aparatu
okupacyjnego. W marcu 1945 r. oddzia³ Olecha zniszczy³ sowieck¹ grupê operacyjn¹ na trakcie pomiêdzy Ho³dowem i Lid¹ (by³ to odwet za likwidacjê polskiego oddzia³u Kuny przez grupê pozorowan¹ NKWD).
W nocy z 23 na 24 maja 1945 r. zada³ pora¿kê grupie operacyjnej 135
strzeleckiego pu³ku NKWD pod Iszczo³n¹. 1 czerwca 1945 r. przebi³ siê
przez ob³awê 34. zmotoryzowanego pu³ku NKWD pod Niewierzyszkami,
zadaj¹c przeciwnikowi straty (zgin¹³ m.in. kapitan bezpieczeñstwa pañstwowego ZSRS). W lipcu 1945 r., w odwet za gwa³ty i zbrodnie pope³niane przez czerwonoarmistów, urz¹dzi³ zasadzkê na samochody wojskowe
na szosie Lida-Grodno (zabito kilkunastu Sowietów). W sierpniu 1945 r.
rozbi³ posterunek milicji w osadzie Tobo³a, uwalniaj¹c z aresztu kilkunastu
wiêniów, zniszczy³ te¿ sielsowiet). Tak¿e w sierpniu 1945 r. oddzia³ Olecha zaatakowa³ wojskow¹ kolumnê samochodow¹ (rozbito dwa auta, zadaj¹c bolszewikom spore straty w ludziach). We wrzeniu 1945 r. w udanej akcji pod Lid¹ zlikwidowa³ trzech oficerów NKWD, a podczas wypadu
w rejon Iwja stoczy³ zwyciêsk¹ walkê z sowieck¹ ob³aw¹ (Sowieci u¿yli
wówczas artylerii do ostrzeliwania lasów).
Podlegaj¹cy Olechowi szczuczyñski oddzia³ Stanis³awa Rytkowskiego Wodnego przeprowadza³ wypady na po³udniowy brzeg Niemna (pod-
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czas jednego z nich skutecznie zaatakowa³ dotkliwy dla ludnoci garnizon
istrebków).
W okresie zarz¹dzonej przez dowództwo wileñsko-nowogródzkiej AK
ewakuacji ¿o³nierzy za ja³tañsk¹ granicê ppor. Radziwonik przeprowadzi³
czêciow¹ demobilizacjê oddzia³u, sam jednak zdecydowa³ siê pozostaæ
na Kresach. Czêæ jego podkomendnych wyjecha³a do Polski centralnej
w transportach repatriacyjnych, pos³uguj¹c siê dostarczonymi przez organizacjê sfa³szowanymi dokumentami. Przerzut ostatniej grupy jego ¿o³nierzy w listopadzie 1945 r. znalaz³ siê pod kontrol¹ operacyjn¹ NKWD
(z wagonów odje¿d¿aj¹cego z Lidy poci¹gu wy³apano i aresztowano 9
akowców sporód kadry, kilkunastu ujêto na punkcie organizacyjnym pod
Lid¹). W wyniku donosu agenta miejsce postoju Olecha w chutorze Dajnowszczyzna zosta³o 11 listopada 1945 r. otoczone przez NKWD, jednak
zdo³a³ siê on przebiæ, trac¹c dwóch ludzi, w tym adiutanta.
Kolejny silny orodek oporu przeciw sowieckiej okupacji utworzony
zosta³ na pograniczu powiatów Baranowicze i Niewie¿ z Polesiem. Operowa³o tam 5 oddzia³ów AK licz¹cych oko³o 350 ¿o³nierzy, maj¹cych silne
oparcie w miejscowej ludnoci
prawos³awnej (niektóre w ca³oci
sformowane by³y z Poleszuków).
By³y to oddzia³y dowodzone przez
plut. Czes³awa Rymaszewskiego
Nagana, sier¿. Jana Kancelarczyka Skibê, plut. Kazimierza Ligockiego ¯bika, plut. NN Waldemara i kpr. Bronis³awa Piszcza
Brzezinê. Ca³oci¹ polskich prac
niepodleg³ociowych kierowali tu
ppor. Jan Soroko Grom, ppor.
Kazimierz Murowicki Narcyz
i ppor. Wincenty Piszcz G³óg.
Ten ostatni tak opisywa³ dzia³alnoæ podleg³ych sobie oddzia³ów
w raporcie z 19 maja 1945 r.:
Tereny na wschód od linii kolejowej Baranowicze  £uniniec
i granicy sowieckiej z 1939 r.
Orodek Hart Inspektorat C
Pierwszy z lewej sier¿. Czes³aw Rymaszewski Nagan, w latach 19441946 dowódca oddzia³u partyzanckiego operuj¹cego na pograniczu Nowogródczyzny i Polesia.

41
K[omendy] O[krêgu] L. Stan na 10 V 1945 r. D[owód]ca Grom [Jan
Soroko], z[astêp]ca G³óg [Wincenty Piszcz].
Piêæ oddzia³ów: razem +/- 350 osób. [ ]
Stan zaopatrzenia. Przewaga broni maszynowej w 2, 3 i 4 oddziale.
Amunicji dosyæ. Broñ trzech rodzajów: rosyjska, niemiecka, wêgierska.
Amunicji wêgierskiej oko³o 100 tysiêcy [sztuk]. Obuwie z³e, przewa¿nie
³apcie. Ubranie z³e (mundury, odzie¿ [cywilna]). Kompletny brak opieki
sanitarnej i rodków taboru. Dwa konie i dwa wozy. ¯ywnoæ zdobywa siê
systemem rekwizycji. £¹cznoæ tylko za pomoc¹ goñców. Brak ³¹cznoci
ze wiatem. Jedynie prasa sowiecka i plotki stanowi¹ informacje.
Sprawozdanie. [...] Oddzia³ rejestrowany od 1 X 1944 r. Od tego czasu
do 5 XI [19]44 r. wykoñczono pe³nomocników NKWD na sielsowiety [rada
gminy, najni¿sza terenowa instytucja w³adz sowieckich]  czterech, pracowników NKWD  trzech i oficerów [NKWD]  dwóch. 3 XI rozbito dwa
sielsowiety: Cyganie [i] Kurszynowicze, zdobyto 11 kb, trzy PPD, 3 pistolety. 5 XI by³a ob³awa generalna NKWD z Baranowicz, Lachowicz, £uniñca i Klecka. Straty w³asne: 3 zabitych i 2 rannych. Straty NKWD bli¿ej
trudno okreliæ, natomiast na pewno 7 zabitych stwierdzono na stacji Hancewicze. Dnia 7 XI spotkanie [z NKWD] ko³o wsi Smolniki. Strat w³asnych
 nic. Czterech zabitych ze strony NKWD. [...] W pocz¹tkach kwietnia zrzucono 3 oficerów, którzy podaj¹, ¿e przybyli z pó³nocnych W³och z armii
Andersa, lecz nie wiedz¹ na terenie jakiego orodka siê znajduj¹. Podaj¹
siê za oficerów polskich. Wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa jest to
prowokacja ze strony okupanta. Do 10 maja jeszcze ¿yli. Jednego ze swoich
(ob. Grzyb) rozstrzela³ (za Niemców by³ policjantem bia³oruskim na posterunku Hancewicze, wyzn[anie] prawos³[awne]). Pochodzi³ sam z okolic
Hancewicz. Rozstrzelano go za to, ¿e za porednictwem deputata wsi
Dêbniaki meldowa³ do NKWD o miejscu postoju, stanie ludzi i uzbrojenia.
On to spowodowa³, ¿e NKWD dnia 5 XI [1944 r] zna³o miejsce naszego
postoju. W pierwszej po³owie kwietnia zlikwidowano deputata wsi Budy
(sielsowiet Kurszynowicze) [za to], ¿e robi³ zasadzki z NKWD, gdzie najczêciej nasi ch³opcy przychodzili. Dnia 9 maja równie¿ zlikwidowano deputata [wsi] Osowiec (sielsowiet Kurszynowicze) za doprowadzenie NKWD
do miejsca ukrywania siê 11 mê¿czyzn uchylaj¹cych siê od mobilizacji.
Zarz¹dzenia w³asne.
1. Nie przeprowadzaæ ¿adnej akcji do [czasu] otrzymania wskazówek.
Motywowa³em to tym, ¿e nas jest za ma³o, a zbyt wiele NKWD.
2. Symulowaæ odwrót (odejcie) na zachód za liniê Curzona, jednak
wróciæ i trzymaæ siê mniejszych lasów w pobli¿u pewnych wsi, bo NKWD
wie, ¿e w lasach Babino i Moszukowskich znajduj¹ siê nasze oddzia³y.
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[...] W okolicach Rozdzia³owice pow. £uniniec [dzia³a] silna grupa partyzantów ukraiñskich, tzw. Bulbowce, którzy nawet robi¹ napady na przeje¿d¿aj¹ce samochody sowieckie, mniejsze oddzia³y wojskowe, niszcz¹
sieæ telekomunikacyjn¹ itp. Stosunek ich do nas jest s¹siedzki. Czêsto
spotykamy siê z nimi i nawet wymieniamy amunicjê do automatów. Do
naszej partyzantki daje siê zauwa¿yæ du¿y nap³yw ludnoci prawos³awnej
(Poleszuki), np. ca³y oddzia³ ob. Nagana.
Komendantów rejonów pozosta³o dwóch:
I-go rejonu ob. Dzwon [Bronis³aw Trojanowski ].
II-go rejonu ob. D¹b [NN].
Komendant III-go rejonu On [NN] uciek³ przed aresztowaniem do
oddzia³u.
Dzia³aj¹cy we wschodniej czêci powiatu Niewie¿ oddzia³ sier¿. Micha³a Modzelewskiego Miszki zosta³ rozbity przez NKWD w styczniu 1945 r.
Silny orodek polskiego oporu istnia³ tez w powiecie wo³o¿yñskim.
Dzia³a³y tu ciesz¹ce siê poparciem ludnoci oddzia³y Jod³y, Wiatra,
Jaskó³ki, Or³a, Listka, Orlicza i Tumrego. Sowieckie raporty informowa³, ¿e Przy pojawieniu siê przedstawicieli w³adzy sowieckiej i jednostek wojskowych, ludnoæ idzie do lasu. A tak¿e: W rejonie Iwja z 8 sielsowietów bandy wypêdzi³y miejscowe w³adze i patroluj¹ wsie, zabili dwóch
przewodnicz¹cych, dwóch sekretarzy sielsowietów, innym uda³o siê zbiec

Oddzia³ plut. Boles³awa Zab³ockiego Oczki, Puszcza Nalibocka, 1945 r.
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oraz w kolejnym raporcie: W rejonie Juraciszek zabili 7 osób, w tym redaktora gazety rejonowej Bikmana, starszego lejtnanta i innych. Wiêkszoæ oddzia³ów i grup partyzanckich dzia³aj¹cych na terenach pomiêdzy
Wo³o¿ynem i Juraciszkami zosta³a jesieni¹ 1944 r. i zim¹ 1944/1945 r.
rozbita przez NKWD. Utrzyma³ siê jedynie oddzia³ ppor. Lwa oraz grupy
Oczka i mig³a sformowane z niedobitków 1 Oddzia³u Samoobrony
Czynnej Ziemi Wileñskiej.
Raporty NKWD informowa³y o licznych grupach z³o¿onych z Polaków
i Bia³orusinów, g³ównie katolików, ukrywaj¹cych siê w lasach Puszczy Nalibockiej (pow. Sto³pce) i stawiaj¹cych zbrojny opór. Liczebnoæ tylko jednej z tych grup oceniana by³a, zapewne przesadnie, na 250 osób.
Banda sk³ada siê z 250 ludzi i dzieli siê na 5 grup po 50 ludzi, uzbrojonych w karabiny, automaty, rewolwery [...] wszyscy oni s¹ tutejszymi mieszkañcami, przewa¿nie Polakami i Bia³orusinami, katolikami, uchylaj¹cymi
siê od wezwania do Armii Czerwonej. Te bandgrupy operuj¹ w lenych
masywach w rejonie wsi: Kul, Dawidowszczyzna, Zab³ocie i Borowiki i stawiaj¹ sobie za cel aktywn¹ walkê z w³adz¹ sowieck¹ w drodze likwidowania sowieckiego aparatu partyjnego, wojskowych i pracowników NKWD.
Inne raporty sowieckie wymieniaj¹ dzia³aj¹ce jesieni¹ 1944 r. w powiecie
sto³peckim mniejsze grupy dowodzone przez Garmozê, Pop³awskiego,
Bia³ego Antka, Reuta, Adolfa Gryszyna (by³ego polskiego wojskowego),
Soko³owskiego, Po¿ogê, Borowskiego, £oszakowskiego i innych. Nie by³y
to oddzia³y partyzanckie w pe³nym tego s³owa znaczeniu, lecz lune grupy
ludzi ukrywaj¹cych siê w lasach (nie zawsze nawet uzbrojonych) lub tzw.
placówki, tj. pozosta³oci sieci terenowej Orodka AK Sto³pce krypt. S³up.
Silny orodek polskiego oporu istnia³ w rejonie Koz³owszczyzny (pow.
S³onim). W lasach Puszczy Lipiczañskiej kry³y siê grupy zbrojne Gierusa
i Wasilewskiego, dokonuj¹ce wypadów przeciw sowieckiej administracji
i istrebkom. Podczas operacji NKWD 6-8 lutego 1945 r. oddzia³y NKWD
zabi³y 34 polskich partyzantów i aresztowa³y 109 osób oskar¿onych
o wspieranie podziemia.
Najczêstsz¹ form¹ dzia³añ oddzia³ów polskich by³a samoobrona przed
agentur¹ i najbardziej szkodliwymi funkcjonariuszami sowieckiego aparatu bezpieczeñstwa. Akcji zaczepnych lub odwetowych przeciwko NKWD
lub Armii Czerwonej przeprowadzano stosunkowo niewiele, wiêkszoæ najbardziej krwawych staræ wynika³a z aktywnoci strony sowieckiej. O tym,
jak uzasadnione by³y dzia³ania likwidacyjne prowadzone w ramach samoobrony przez nowogródzkie oddzia³y AK, wiadczyæ mo¿e spis osób skazanych na karê mierci przez Wojskowy S¹d Specjalny przy Zgrupowaniu
Po³udnie, znaleziony przy poleg³ym ppor. Ragnerze.
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1. Za bestialskie przeladowanie obywateli Rzeczypospolitej zosta³
skazany na karê mierci przez rozstrzelanie dn. 20 XI 1944 r. Mik³ucha
Konstanty s. £ukasza ur. w 1927 r. w Rosji, obywatel sowiecki, zamieszka³y w Ogrodnikach gmina ¯o³udek. Wyrok wykonano 25 XI 1944 r.
2. Za wydanie ¿o³nierza nale¿¹cego do Armii Krajowej zosta³ skazany
na karê mierci Stolarczyk Józef s. Antoniego, Bia³orusin, wyznanie prawos³awne, zamieszka³y w Ogrodnikach gmina ¯o³udek. Wyrok wykonano
25 XI 1944 r.
3. Za wydawanie m³odzie¿y w rêce NKWD, zosta³ skazany na karê
mierci Mickiewicz Witold s. Piotra, Bia³orusin, wyznanie prawos³awne,
zamieszka³y we wsi Ogrodniki gmina ¯o³udek. Wyrok wykonano 25 XI
1944 r.
4. W dniu 2 XI 1944 r. zosta³ skazany na karê mierci przez rozstrzelanie mieszkaniec wsi Tobo³a £ukaszewicz Aleksy s. Borysa priedsiedatiel sielsowietu w Tobole za przeladowanie mieszkañców - obywateli
polskich i wydawanie m³odzie¿y. Wyrok wykonano 6 XI 1944 r.
Ostatni p.o. Komendanta Okrêgu AK Nowogródek por. Ludwik Nienartowicz Mazepa obj¹³ tê funkcjê po wyjedzie na zachód rtm. Jana Skorba
Boryny w kwietniu 1945 r. W okresie komendantury ppor. Mazepy organizacja nadal u¿ywa³a w terenie nazwy Armia Krajowa, choæ trzeba
odnotowaæ fakt, i¿ Mazepa w swych rozkazach i wystawianych dokumentach u¿ywa³ te¿ nazwy Komenda Zgrupowañ Samoobrony Rady
Ochrony Ziem Wschodnich. Wi¹za³o siê to z wysuniêt¹ przez niego koncepcj¹ nowej formy organizacyjnej polskiej dzia³alnoci niepodleg³ociowej po rozwi¹zaniu Armii Krajowej, bêd¹c¹ swego rodzaju kontynuacj¹
myli por. Jana Borysewicza Krysi (trwanie na Kresach, zdecydowany
opór wobec Sowietów, wspó³praca z antykomunistami litewskimi i bia³oruskimi). Koncepcja ta, jak równie¿ nowa forma organizacyjna, nie zyska³y
aprobaty Komendy Wileñskiej AK. Wobec zakoñczenia wojny i braku perspektyw na szybk¹ zmianê sytuacji politycznej g³ówne zadanie Mazepy
sprowadzone zosta³o do demonta¿u i likwidacji dzia³aj¹cych jeszcze struktur terenowych i oddzia³ów partyzanckich w Okrêgu Nowogródek. By³o to
zgodne z koncepcj¹ przyjêt¹ przez centralê podziemia poakowskiego 
Delegaturê Si³ Zbrojnych (operacja roz³adowywania lasów). Ewakuacja
za liniê Curzona mia³a obj¹æ wiêkszoæ aktywów organizacyjnych i szerokie krêgi polskiego spo³eczeñstwa Nowogródczyzny (wczeniej wyjazd
bez zgody dowódców traktowano jako dezercjê, jak równie¿ starano siê
zachêcaæ ludnoæ do pozostania na Kresach). Teraz zapad³a oficjalna
zgoda na ewakuacjê. Ka¿dy, kto chcia³, móg³ wyjechaæ do Polski central-
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nej. Przy przerzucie za liniê Curzona korzystano z pomocy wtyczek
i kontaktów AK w agendach Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego.

Dalsza walka  Inspektorat Grodzieñski AK-AKO (19441945)
Jednostronne wytyczenie przez Sowietów nowej, polsko sowieckiej linii granicznej spowodowa³o, i¿ los kresowych organizacji wileñskiej i nowogródzkiej AK podzieli³ tak¿e Inspektorat Grodzieñski  wchodz¹cy
w sk³ad Okrêgu Bia³ostockiego. Strukturê tê tworzy³y trzy obwody: Grodno Prawy i Lewy Niemen oraz Wo³kowysk  obejmuj¹ce swoim zasiêgiem
dwa przedwojenne powiaty województwa bia³ostockiego: Grodno i Wo³kowysk. Wczesn¹ wiosn¹ 1944 r. do Obwodu AK Grodno Prawy Niemen
do³¹czono jeszcze cztery wschodnie gminy powiatu augustowskiego: Sopoækinie, £abno, Ho³ynka i Bala Kocielna, które równie¿ znalaz³y siê na
wschód od tzw. linii Curzona. Inspektorat Grodzieñski AK  nie móg³ wprawdzie równaæ siê sile dwóch wschodnich s¹siadów (wileñskiego i nowogródzkiego)  zw³aszcza w odniesieniu do oddzia³ów zbrojnych, dysponowa³ jednak znacz¹cym zapleczem kadrowym  ponad 5 tysi¹cami cz³onków, ze sporym odsetkiem kadry podoficerskiej i oficerskiej (odpowiednio
1088 i 68). Jego niew¹tpliwym atutem by³a lokalizacja w swoich granicach
drugiego co do wielkoci miasta pó³nocno  wschodniej Polski  Grodna
z jego patriotyczn¹ tradycj¹, wzmocnion¹ bohatersk¹ obron¹ przed armi¹
sowieck¹ 2224 wrzenia 1939 r. oraz fakt, i¿ razem z Wo³kowyskiem
stolice obydwu wspomnianych powiatów by³y przed wojn¹ orodkami
garnizonowymi (w Grodnie stacjonowa³y trzy pu³ki: 76 pp, 81 pp, 29 pal
raz 7 baon pancerny, w Wo³kowysku natomiast 3 pu³k strzelców konnych)
tworz¹cymi potencjalnie bardzo dobre zaplecze dla funkcjonowania konspiracji wojskowej. Niew¹tpliwym obci¹¿eniem sta³o siê natomiast odciêcie od okrêgowej centrali, która jak wynika z zachowanej korespondencji,
nie do koñca zdawa³a sobie sprawê z wyranej odmiennoci losów obwodów grodzieñskich i wo³kowyskiego i zgo³a innej specyfiki ich dzia³ania
w konspiracji pod bezporedni¹ w³adz¹ sowieck¹. Widoczne by³o to zw³aszcza na przyk³adzie rozkazów reguluj¹cych zakres zadañ i intensywnoæ
akcji pionu walki czynnej  identycznych jak w przypadku obwodów po³o¿onych na zachód od tzw. linii Curzona. Podstawowym za³o¿eniem powoduj¹cym brak owego zró¿nicowana by³o przewiadczenie o tymczasowoci nowej linii granicznej i jej mo¿liwej korekcie na rzecz Polski. Pomimo
wiêc, trwaj¹cego od tragicznego fina³u operacji Ostra Brama odp³ywu na
zachód ocala³ych czêci wileñskich i nowogródzkich brygad i batalionów,
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konspiratorzy grodzieñscy i wo³kowyscy mieli nadal trwaæ na swoich posterunkach  manifestuj¹c polskoæ tych terenów. Co wiêcej, wydane przez
pp³k. W³adys³awa Lniarskiego Mcis³awa (komendanta Okrêgu AK Bia³ystok) rozkazy nakazywa³y im udzielanie wspomnianym kresowym oddzia³om wszelkiej pomocy w dotarciu i bezpiecznym przekroczeniu nowej
linii granicznej, bez prawa jednak do³¹czania siê do nich. Tworzy³o to psychologicznie bardzo trudn¹ sytuacjê, zw³aszcza i¿ organizacja akowska
inspektoratu grodzieñskiego poddana zosta³a przez sowiecki aparat bezpieczeñstwa takim samym represjom jak organizacje wileñska i nowogródzka, trac¹c do koñca 1944 r. oko³o 1000 cz³onków (obydwa obwody grodzieñskie liczy³y ju¿ wówczas nie wiêcej ni¿ 2000 zaprzysiê¿onych). Powodowa³o to uruchomienie naturalnego w tej sytuacji procesu ewakuacyjnego, obejmuj¹cego tak cz³onków miejscowej organizacji, jak i ca³¹
niezorganizowan¹ spo³ecznoæ polsk¹. Na przekór tym narastaj¹cym
tendencjom dowództwa wszystkich trzech obwodów ju¿ jesieni¹ 1944 r.
przyst¹pi³y do aktywnej obrony polskiej ludnoci, zwalczaj¹c agenturê
NKWD oraz przedstawicieli terenowego aparatu partyjnego (co ciekawe,
w ci¹gu kilku miesiêcy wykonano wiêcej tego typu akcji  porz¹dkowych
i likwidacyjnych, ni¿ w ca³ym okresie
okupacji niemieckiej). Co warto podkreliæ, wiod¹ca rola w tego typu dzia³aniach przypad³a konspiratorom
z by³ych gmin augustowskich (tworz¹cych 7 i 8 kompanie terenowe w Obwodzie AK Grodno Prawy Niemen), organizacji druskiennickiej (tworz¹c¹
w tym samym obwodzie kompaniê
nr 5) oraz kompanii 4 z placówki Grandzicze.
Koniec masowej dzia³alnoci AK
charakteryzowa³ siê w obydwu obwodach grodzieñskich szczególnie ciê¿k¹ sytuacj¹. W wyniku dzia³añ operacyjnych NKWD w grudniu 1944 r.
aresztowani zostali ich komendanci
(kpt. Lucjan Lubasowski D¹b, oraz
ppor. Pawe³ Kotlarz Brytan), jak równie¿ w przypadku Obwodu AK GrodPpor. Franciszek Ziemkowski Zmiana (pierwszy z prawej), komendant Obwodu AKO Grodno
Prawy Niemen, zamordowany przez NKWD 12 marca 1947 r. w Grodnie.
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no Prawy Niemen tak¿e spora czêæ kadry dowódczej (w rêce NKWD
wpad³ wówczas by³y adiutant inspektora ppor. Kazimierz Ponarad Sokó³, I-szy zastêpca komendanta obwodu ppor. Franciszek Ziemkowski
Zmiana, szefowa Wojskowej S³u¿by Kobiet Antonina Galska Szarotka
i lekarz obwodu ppor. Mieczys³aw Borkowski Kobusz). Rozkaz rozwi¹zuj¹cy AK zasta³ wiêc wspomniane organizacje w stanie pewnego chaosu, któremu starali siê stawiæ czo³a, na ogó³ z powodzeniem, ¿o³nierze
z kadry redniego szczebla  podchor¹¿owie: Marian Siliniewicz Artur
oraz Józef Pyszko Sokó³. Na szczêcie wspomniane wsypy nie rozszerzy³y siê na teren i obwody grodzieñskie oraz wo³kowyski p³ynnie przesz³y
do dalszych dzia³añ ju¿ w ramach nowej organizacji poakowskiej utworzonej na bazie aktywów organizacyjnych Okrêgu Bia³ostockiego AK  Obywatelskiej Armii Krajowej (Inspektorat Grodzieñski nosi³ wówczas kryptonim Rejon G). Co wiêcej, znacz¹co wzros³a tak¿e ich aktywnoæ i to na
wielu polach. Po kilkumiesiêcznej przerwie regularnie zaczê³a ukazywaæ
siê konspiracyjna prasa (gazetki Wiadomoci i Przedwit), komunikaty
radiowe, ulotki, sprawnie funkcjonowa³a sieæ wywiadowcza (dosyæ dok³adnie rozpoznaj¹ca si³y sowieckie na tym obszarze). Powstawaæ zaczê³y
wreszcie sta³e oddzia³y partyzanckie bêd¹ce schronieniem dla ciganych
cz³onków organizacji. Najwiêksze sukcesy na tym ostatnim polu zanotowa³
Obwód Wo³kowysk, na terenie którego dzia³a³y wiosn¹  latem 1945 r.
oddzia³y o kryptonimach: ¯agiew, Reduta, BOA oraz Wicher  licz¹ce w sumie ponad 100 ¿o³nierzy. Potrafi³y one  wykorzystuj¹c czêsto
kamufla¿ (wystêpowa³y w mundurach sowieckich  jako lotne grupy NKWD)
nie tylko skutecznie zwalczaæ sowieck¹ agenturê, ale tak¿e toczyæ walki
z o wiele liczniejszymi grupami operacyjnymi NKWD (walki grupy Reduta pod Porozowem i wiêcic¹ Wielk¹ w lipcu 1945 r.). Walki te interesuj¹co opisuje m.in. partyzant W³adys³aw Uchnalewicz Kret:
Za Porozowem do³¹czy³ siê oddzia³ Tarasewicza Eugeniusza. On by³
w tylnej ochronie i z nim by³ nasz przewodnik w polskim mundurze ludowca [sic  ¿o³nierza ludowego WP]  zdrajca. Gdy doszlimy prawie do
Puszczy Bia³owieskiej zostawi³ oddzia³ Tarasewicza w stodole na nocleg,
a sam poszed³ rozpoznaæ miejscowoæ w stronê granicy, ko³o rzeki Narew, w stronê Cicha Wola  Borki. Chcia³ jeszcze, ¿eby oddzia³ z³o¿y³ orê¿
i dalej ku granicy iæ bez orê¿a, ale Tarasewicz nie zgodzi³ siê na to. Wystawi³ ochronê i czeka³ kolo Nowego Dworu. Reszta oddzia³ów by³a
w pobli¿u Nowosió³ki [ ] i gdy us³yszeli strza³y ze strony Nowego Dworu
to ruszyli na pomoc. Gdzie, stoj¹cy na warcie szeregowy ps. Niewiadomski  Kazik Darda ze wsi Wojtkowicze zauwa¿y³ samochód podje¿d¿aj¹cy pod stodo³ê i gdy samochód w³¹czy³ owietlenie i z krytej ciê¿arówki
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zaczêli wyskakiwaæ bojcy NKWD  on z rêcznego karabinu maszynowego r¹bn¹³ po nich  zosta³o wielu zabitych. Ze stodo³y wyskoczyli ¿o³nierze AK i zawi¹za³ siê bój. W tym czasie podeszli na pomoc ¿o³nierze
z drugich plutonów naszej Reduty. Ale NKWDzistom na pomoc podjecha³o parê samochodów z wojskiem. Zaczêli nas okr¹¿aæ i musielimy wycofywaæ siê do lasu.
Charakter walki prowadzonej przez oddzia³y samoobrony AK-AKO
dobrze oddaje tak¿e relacja Paw³a Lachowskiego ¯urawia, ¿o³nierza
grupy BOA:
To mia³o miejsce w okolicach Miêdzyrzecza w lipcu 1945 r. [...] pewnej
nocy na drodze spotkalimy siê z pewnym facetem, wiêc go zatrzymalimy, a ¿e ja wówczas perfekt rozmawia³em po rusku i do tego by³em ubrany w ruski mundur i przy fura¿erce ta przeklêta gwiazda, wiêc ja go zacz¹³em legitymowaæ. Okazuje siê, ¿e szef szpiclów NKWD. Mówiê  charaszo, a on pyta mnie  wy kto. Ja mówiê, ¿e te¿ NKWD, tylko ta nasza
grupa to jest taka lotna od likwidacji i wyszukiwania polskich bandytów,
a jestemy z kontrwywiadu. Wówczas ten nauczyciel NKWD-ysta zaproponowa³ nam swoj¹ pomoc i poda³ spis swoich szpiclów i ich adresy po
terenie i powiada  jak wam zajdzie potrzeba pomocy to proszê powo³aæ
siê na mnie. Niestety musielimy zakoñczyæ jego nauczanie i szefostwo
nad szpiclami. Pewnego razu udalimy w nocy pod podany adres jednego
z tych donosicieli, a znaj¹c imiê tego donosiciela wo³am go do okna po
imieniu i mówiê mu, ¿e jestem nowym NKWD-yst¹ i ju¿ pracujê z tym
a tym, podaj¹c nazwisko innego donosiciela. Mówiê do niego, a¿eby nie
zapala³ wiat³a w domu, ¿eby siê nie zdradziæ, ¿e jestemy u ciebie. Mówiê mu  otwórz to pogadamy. To ten raz dwa i pakujemy siê wszyscy za
wyj¹tkiem jednego co zosta³ na posterunku przy cha³upie. No i zacz¹³em
dalsz¹ rozmowê, czy co wie o ukrywaj¹cych siê Polakach. Nawet podajê
jednego z ukrywaj¹cych siê nazwisko. No a on opowiada jak tu rozpoczyna swoje dzia³anie jako donosiciel, mówi, ¿e oczycimy ten teren od polskich bandytów. Stefan s³ucha³ i pozostali koledzy naszej rozmowy. Wreszcie Stefan powiada  wystarczy, niech zapala wiat³o. Wiêc ja do niego
mówiê  ano za¿yj swiet. Z³apa³ lampê naftowo do rêki i zapali³ wiat³o
i dopiero spojrza³ na mundury, a lampa brzdêk w r¹k na ziemiê. R¿nie
w portki. Ch³opaki wziêli tak¹ ³awê, która by³a przy cianie na rodek mieszkania, Stefan podaje wyrok  na pierwszy raz 25 nahaj, ale to sam ma
obliczyæ, bo jak siê pomyli to mo¿e byæ wiêcej. K³adziemy go na ³awê
i zaczê³o siê t³uczenie, a ¿ona jego uklêk³a, z³o¿y³a rêce i powiada, o dziêki ci Bo¿e, ¿e nareszcie przys³a³e dobrych ludzi, to mo¿e ci wbij¹ trochê
rozumu do tego g³upiego ³ba.
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W bojach z partyzantami grupy BOA
zginêli w 1945 r. ledczy prokuratury
miejskiej w Wo³kowysku Jarowikow, naczelnik miejskiego oddzia³u NKWD Telenskij, dowódca jednej z grup operacyjnych Alfimow, naczelnik wis³ockiego rejonowego NKWD Zajcew oraz 25
funkcjonariuszy NKWD i milicjantów.
Udane zasadzki, dalekie rajdy a¿ pod
S³onim (m.in. grupy BOA), czy te¿ na
pogranicze poleskie (Oddzia³ Wicher)
wiadczy³y wyranie o sile wo³kowyskiej OAK i bojowym duchu s³u¿¹cych
w niej ¿o³nierzy.
Podobn¹ aktywnoæ prezentowa³y
w 1945 r. równie¿ organizacje grodzieñ- Jan Muszyñski Sêp, dowódca oddzia³u
skie. Nie mog³y one co prawda po- Reduta w Obwodzie AKO Wo³kowysk,
poleg³ w walce z NKWD 3 lipca 1945 r.
szczyciæ siê istnieniem tak licznych sta- pod wiêcic¹ Wielk¹.
³ych oddzia³ów lenych, a tym samym
udanymi walkami z grupami operacyjnymi NKWD, na polu zwalczania
agentury radzi³y sobie jednak bardzo dobrze  g³ównie za spraw¹ sprawnie dzia³aj¹cych kedywów poszczególnych kompanii terenowych  licz¹cych zwykle od kilku do kilkunastu ludzi. Bywa³y takie okresy (np. w maju
1945 r.), zw³aszcza w czêci pó³nocno  wschodniej powiatu grodzieñskiego (kompanie 5, 7, 8), kiedy patrole bojowe wychodzi³y na akcje prawie dzieñ w dzieñ (a raczej noc w noc). W wyniku wspomnianych dzia³añ,
polegli m.in.: zastêpca komendanta kontrrwazwiedki 87 pu³ku pogranicznego NKWD Aleksandrow oraz dwóch prokuratorów z Grodna.
O walkach prowadzonych przez ¿o³nierzy patroli samoobrony grodzieñskiej mówi relacja W³adys³awa Eksterowicza Wichra:
On by³ prawdziwym szpiclem [Józef £.]. Chodzi³ po terenie i wypytywa³, wiêc na niego ju¿ by³o wskazanie  wyrok wykonaæ. Przychodzi ³¹cznik i mówi jest £. I drugi kowal w MTS w Wasilewickim maj¹tku. Wiêc je¿eli
oni s¹, to trzeba na nich poczekaæ. Znalelimy na koloniach wasilewickich stodo³ê, ko³o której musieli przechodziæ. Ja i Sêp i Ga³¹zka czekamy. Widzê, id¹, tego £. bierzemy od razu, a tego kowala pucilimy ca³o,
a ten wróci³ do MTS i zadzwoni³ do pograniczników, a my tego £. wziêlimy na badania. Noc ksiê¿ycowa w polu Witek W. da³ mu w zêby pistoletem i mówi gadaj: o kogo siê pytaj¹, kogo szukaj¹, jakie masz zadanie.
[ ] Wyrok wykonano. Idziemy dalej. Poszlimy do domku, gdzie w³anie
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pónej zgin¹³ Ga³¹zka i czycimy broñ  bo to by³y roztopy 22 marca
1945 r. [ ] Psy zaczê³y szczekaæ. Ja by³em ubrany w taki p³aszcz niemieckich cyklistów  d³ugi gumowany. On mnie ¿ycie uratowa³. Wychodzê
za domek i patrzê jakie cienie, z drugiej strony widzê trzy jakie osoby, to
ja od razu do tych, co byli miêdzy brzózkami za domem z PPS posia³em
i teraz ju¿ wszyscy wiedz¹. A ja patrzê, ¿e tu mi trzech zachodzi od ty³u,
wiêc ja odwróci³em siê do tych. Witek dosta³ zapalaj¹cym pociskiem,
a Ga³¹zka zosta³ ranny w kolano. Czy go póniej dobili, czy te¿ sam
odebra³ sobie ¿ycie  nie wiem. No i zabrali Bolka [Lewszyka Ga³¹zkê] 
bardzo inteligentny  nauczyciel. Miesi¹c go trzymali ob³o¿onego lodem,
¿e mo¿e kto go rozpozna. Rodzice jego przyszli - zobaczyli i nie zdradzili
siê, ¿e s¹ rodzicami. Na koniec zakopali go w stajni. W koñcu kwietnia
mymy uchwalili, ¿e nie mo¿na pozwoliæ, ¿eby on tam le¿a³. Obstawili[my] dru¿ynami wszystkie placówki NKWD i poszlimy go wykopaæ. Nikogo nie ruszyli  oni chyba czuli  ci NKWD-zici. Odkopalimy go, obmylimy i pochowalimy w Teolinie. Wszyscy oddalimy mu salut z broni.
Jedynym sta³ym oddzia³em partyzanckim konspiracji grodzieñskiej dzia³aj¹cym w tym okresie na pograniczu grodzieñsko  litewskim by³a przekszta³cona z kompanijnego Kedywu 5 kompanii 15-osobowa dru¿yna lena dowodzona przez st. strz. Piotra Szymanowskiego Ossowskiego.
Jan £opaciñski Skowroñski, ¿o³nierz tego oddzia³u, tak wspomina warunki walki prowadzonej przez ow¹ grupê:
[ ] Bunkier ten ulokowalimy na terenie 3-go plutonu Przewa³ka,
3 km od Przewa³ki i 11 km od Druskiennik. Wybra³em miejsce na tego
rodzaju kryjówkê wed³ug swego pomys³u, w starym lesie z gêstym poszyciem, w którym przep³ywa³ p³ytki strumyk a woda w nim nigdy nie zamarza³a. Przez zarola prowadzi³a nik³a cie¿ka do strumyka i dalej. Sto
metrów, mo¿e trochê wiêcej od tej cie¿ki w górê strumyka znajdowa³ siê
nasz bunkier. Na cie¿ce przy strumyku poustawialimy beczki do robienia bimbru. W ten sposób pozorowalimy, ¿e kto tu robi bimber. Tym
aparatem maskowalimy dojcie do naszego bunkra. Zim¹, kiedy ziemia
zostawa³a przysypana niegiem, to tylko tym strumykiem dochodzilimy
do bunkra. Ze strumyka do bunkra z pó³tora metra pod górê sz³o siê na
nogach, a potem przez otwór wykopany pod starym roz³o¿ystym wierkiem, tak jak lisy wchodz¹ do nory  tak my wchodzilimy do swojego
bunkra. £atwo by³o zrobiæ w ten sposób wejcie do bunkra, gdy¿ wierk
nie posiada g³ównego korzenia prosto do ziemi, a tylko boczne korzenie
prowadz¹ce na boki. Zaraz od otworu prowadzi³ ma³y korytarz do g³ównego bunkra, w którym zawsze sta³ wartownik obserwuj¹c na zewn¹trz. Sam
otwór zamaskowalimy z trzech stron starymi spi³owanymi wierkami, które
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swoimi ga³êziami zakrywa³y wejcie do bunkra pod wierkiem. Prócz tego
g³ównego wejcia (otworu) zrobilimy dodatkowe wejcie (czy te¿ wyjcie
awaryjne), którego na co dzieñ nie u¿ywalimy. ciany wewn¹trz wy³o¿ylimy bia³¹ brzoz¹, wzd³u¿ cian zrobilimy d³ugie prycze, a w k¹cie postawilimy ma³y piecyk do przygotowywania jedzenia. Rozpalalimy w tym
piecyku tylko w nocy. Komin  rura  by³ wyjmowany na dzieñ, a otwór
zatykalimy szmatami. Zim¹ [1944/45] by³o nas tam przeciêtnie 25 osób.
[ ] Oprócz wy¿ej wymienionego oddzia³u [ppor. Jura] w koñcu 1944 i na
pocz¹tku 1945 r. przechodzi³o do Polski jeszcze kilka innych oddzia³ów
AK. Po kilkudniowym odpoczynku w naszym bunkrze i po uzyskaniu szczegó³owych informacji co do trasy przemarszu do granicy, odchodzi³y z naszym przewodnikiem do nastêpnego punktu kontaktowego.
Pocz¹tkowe ukrywanie siê Akowców przed przeladowaniem NKWD,
a tak¿e przed nocnymi ³apankami w koñcu 1944 r. i dalej, da³o pocz¹tek
nowym oddzia³om partyzanckim, tym razem przeciw sowietom. W ten sposób samo sowieckie NKWD zmusi³o Akowców do ucieczki do lasu i tworzenia oddzia³ów partyzanckich  dla samoobrony. [ ]
Wiosn¹ 1945 r. po opuszczeniu oddzia³u przez W³adys³awa Suchodolskiego, nowym dowódc¹ zosta³ kpr. Piotr Szymanowski ps. Ossowski.
Z nastaniem ciep³a wiosn¹ 1945 r. do oddzia³u przyjmowano coraz wiêcej
ludzi. Dalsze utrzymywanie siê w tym bunkrze sprawia³o trudnoci i niewygodê, tym bardziej ¿e by³o na dworze ciep³o i przyjemnie. Oddzia³ wyszed³ w lasy, zmieniaj¹c coraz miejsce postoju. Praca w oddziale i stosunki miêdzyludzkie uk³ada³y siê pomylnie. W oddziale systematycznie prowadzono szkolenie ¿o³nierzy. By³y nawet pierwsze awanse, nadawane
przez dowodz¹cego Bia³ostockim Okrêgiem AK p³k. W³adys³awa Liniarskiego ps. Mcis³aw.
W zasiêgu dzia³alnoci oddzia³u na terenie odwiedzanym przez oddzia³ ¿adne sowieckie urzêdy, sielsowiety (gminy), poczty  nie urzêdowa³y. W sklepach sowieckich to co nadawa³o siê dla wojska (partyzantki)
by³o rekwirowane, rolnicy ¿adnych op³at nie p³acili, do prac nieodp³atnych
ludzi z tamtych stron nie brano. NKWD by³o bezradne. Pomoc dla NKWD
udzieli³o wojsko [Armia Czerwona], armia marsza³ka Rokossowskiego
powracaj¹ca z Niemiec, któr¹ skierowano do przeczesywania lasów, zaczynaj¹c od powiatu suwalskiego, poprzez augustowski a¿ po grodzieñski. Tereny opanowane przez Akowsk¹ partyzantkê, wedle ich mniemania
zagro¿one przez AK, by³y gruntownie przeczesywane. W lesie ¿o³nierz
sowiecki szed³ obok ¿o³nierza. Tak tyraliery sowieckie przechodzi³y przez
wszystkie tamtejsze lasy. Po prostu nie by³o mo¿liwoci, by skryæ siê
w lesie i zostaæ niezauwa¿onym, a szczególnie ukryæ siê w wiêkszej gru-
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pie. W takiej sytuacji oddzia³ Piotra
Szymanowskiego ps. Ossowski
zosta³ otoczony 14 lipca 1945 r.
w lesie ko³o wsi Jeziorki. Schwytanych zosta³o wtedy 16 ludzi, a reszcie ¿o³nierzy uda³o siê wyjæ szczêliwie z tego okr¹¿enia.
Bilans dzia³añ pionu walki czynnej wszystkich wspomnianych obwodów w pierwszym roku drugiej
okupacji sowieckiej to z pewnoci¹
blisko 100 zastrzelonych agentów,
funkcjonariuszy milicji i NKWD. To
kilkanacie rozbitych sielsowietów,
a w konsekwencji to powa¿nie zak³ócony proces przyspieszonej soJan £opaciñski Skowroñski, ¿o³nierz samo- wietyzacji tych terenów. To kilkakrotobrony Obwodu Grodno Prawy Niemen w od- ne odbicie aresztowanych z konwodziale Ossowskiego, wiêzieñ ³agrów Worjów. Pomimo tych niew¹tpliwych
kuty  na zdjêciu z numerem obozowym.
osi¹gniêæ, uzyskanych  o czym
warto pamiêtaæ  w skrajnie trudnych warunkach, organizacje grodzieñskie i wo³kowyska nie by³y w stanie skutecznie przeciwstawiæ siê zasadniczemu dla swojego dalszego istnienia problemowi  tzn. narastaj¹cej
z tygodnia na tydzieñ tzw. akcji repatriacyjnej spo³ecznoci polskiej, w coraz wiêkszym stopniu obejmuj¹cej te¿ cz³onków konspiracji niepodleg³ociowej. Co wiêcej, konspiratorzy grodzieñscy i wo³kowyscy w dalszym
ci¹gu wspomagali uchodz¹ce na zachód oddzia³y wileñsko-nowogródzkie (w lecie 1945 r. przeprowadzili w sumie trzy kilkudziesiêcioosobowe
oddzia³y: ppor. Czes³awa Stecewicza mia³ego, sier¿. W³adys³awa Janczewskiego Lalusia i wachm. Aleksandra Wojnicza ¯uka). Pomimo tych
negatywnych tendencji, do lata 1945 r. stanowisko dowództwa AKO
w kwestii polskoci tych terenów dalej pozostawa³o niezmienne (tj. traktowa³o ono Grodzieñszczyznê i Wo³kowysk jako obszary tymczasowo znajduj¹ce siê pod jurysdykcj¹ sowieck¹), a Inspektorat Grodzieñski AKO
w przeciwieñstwie do innych kresowych organizacji ewakuowanych ju¿
na zachód nadal stanowi³ pe³noprawn¹ jednostkê organizacyjn¹ w strukturze Bia³ostockiego Okrêgu AKO - DSZ.
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Operacja Zachód
Sytuacja mieszkañców Wileñszczyzny i Nowogródczyzny, w tym ¿o³nierzy AK, zmieni³a siê w lutym 1945 roku. Wobec rozwi¹zania Armii Krajowej, a nastêpnie og³oszenia postanowieñ ja³tañskich, poakowski orodek dowódczy (Delegatura Si³ Zbrojnych) uzna³, ¿e struktury konspiracyjne powinny ulec likwidacji. Realizacja tego zadania, przy chêci zapewnienia bezpieczeñstwa ¿o³nierzom AK, by³a jednak niemo¿liwa na terenach
wcielonych ju¿ wówczas oficjalnie do Zwi¹zku Sowieckiego. Jednoczenie dalsze pozostawanie na tych terenach polskiej ludnoci grozi³o jej
wyniszczeniem. Podziemie wezwa³o wiêc do ewakuacji na tereny Polski
centralnej przy wykorzystaniu istniej¹cych struktur przesiedleñczych kontrolowanych przez komunistów (Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny).
¯o³nierze, którzy mogli wyjechaæ bezpiecznie, mieli ewakuowaæ siê
drog¹ oficjaln¹, reszcie starano siê zapewniæ wyprodukowane przez wileñsk¹ komórkê legalizacji dokumenty. Przyj¹æ mo¿na, i¿ z tej pomocy
skorzysta³o na terenie Okrêgów Wilno i Nowogródek ponad 3000 osób
(tyle dokumentów przygotowanych przez komórkê legalizacji wileñskiej
bowiem wydano). Czêæ partyzantów mia³a przebiæ siê z broni¹ w rêku
przez nowo utworzon¹ granicê na teren Bia³ostocczyzny, gdzie byli podejmowani przez specjalnie utworzone komórki podchwytowe staraj¹ce siê
zalegalizowaæ ich pobyt na terenie Polski ludowej. Transportami ewakuacyjnymi przerzucono te¿ czêæ sprzêtu oraz kasê Okrêgu. Do lata 1945
roku ewakuacja w zasadniczym trzonie zosta³a zakoñczona.
Demonta¿ polskich struktur konspiracyjnych na Kresach pó³nocnowschodnich odbywa³ siê w warunkach ostrej walki z NKWD. Sowieckie
organa s³u¿b specjalnych przez ca³y czas prowadzi³y operacje czekistowsko-wojskowe poprzedzone rozpracowaniem agenturalnym. Jednoczenie prowadzono dzia³ania nastawione na terror masowy, maj¹ce z³amaæ
postawê ludnoci cywilnej. Np. tylko w dniach 15 marca i 12 kwietnia 1945 r.
podczas wielkich operacji przeprowadzonych w obwodach grodzieñskim
i mo³odeczañskim BSRS i gminach Ejszyszki i Dziewiniszki LSRS jednostki 6 i 10 Dywizji Strzeleckiej NKWD zastrzeli³y 109 i aresztowa³y 5245
osób (w Obwodzie Mo³odeczno  4462, w Obwodzie Grodno  g³ównie
w rejonie Lidzkim - 2783 osób). Z raportu sowieckiego z tych dzia³añ wynika, ¿e podczas tej operacji nie wyst¹pi³y powa¿niejsze próby zbrojnego
oporu, jest wiêc oczywiste, ¿e skierowana by³a ona g³ównie przeciw lud-
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noci cywilnej okupowanych terenów (straty NKWD wynios³y zaledwie
6 zabitych i 10 rannych).
Akcja likwidacji aktywów organizacyjnych Nowogródzkiego Okrêgu AK
prowadzona przez komendanta Mazepê objê³a g³ównie teren orodków
Lida, Szczuczyn i Iwje-Juraciszki. Dotar³a te¿ do powiatów po³udniowych.
Wiadomo, ¿e w zorganizowany sposób prowadzono j¹ w Niewieskiem,
Baranowickiem i Orodku Hart. Nie da siê dok³adnie okreliæ, ilu ¿o³nierzy AK skorzysta³o z mo¿liwoci ewakuacji do Polski centralnej. Z pewnoci¹ by³o ich ponad tysi¹c.
Trzeba dodaæ, ¿e operacja roz³adowywania lasów i ewakuacji si³
Okrêgów Wilno i Nowogródek, prowadzona przez dowództwo AK, zosta³a
wykorzystana przez NKWD do podjêcia próby objêcia kontroli nad tym
procesem. Chodzi tu o tzw. amnestiê proklamowan¹ przez NKWD. Warto
w tym kontekcie przytoczyæ meldunek jednego z oficerów Nowogródzkiego Okrêgu AK (pseud. Gozdawa) z³o¿ony Komendzie Okrêgu AKAKO Bia³ystok.
Meldunek z Okrêgu Kom[endanta] Wilka. W koñcu lutego br. zosta³
wypuszczony z wiêzienia w Wilnie insp[ektor] Jarema, adiutant oraz szofer
Kom[endanta] Wilka. Zadaniem ich jest demobilizacja oddz[ia³ów] partyz[anckich] na terenie Okrêgu Wileñsko-Nowogródzkiego. Po zakoñczeniu tej akcji ma byæ wypuszczona Ka³uga oraz sztab z Kom[endantem]
Wilkiem. Insp[ektor] Jarema przeprowadza tê akcjê z rozkazu Kom[endanta] Wilka. Do po³owy kwietnia przesz³y do armii Berlinga niemal
wszystkie oddz[ia³y] partyzanckie wileñskie, miêdzy innymi przeszed³ ppor.
Korsarz ze swym oddzia³em +/- 60 ludzi. Nowogródzkie oddzia³y partyz[anckie] terenu nie opuszczaj¹. S¹ b[ardzo] nieliczne, po +/- 10 ludzi.
Dzia³alnoæ konsp[iracyjna] na terenie Okrêgu Wileñskiego ma byæ zlikwidowana do koñca maja. Pozostaj¹ tylko sztaby Delegatury Rz¹du i organizacji wojsk[owej].
Meldunek ten bagatelizuje nieco rozmiary partyzantki nowogródzkiej,
trafnie wychwytuje jednak fakt, ¿e z amnestii skorzysta³y g³ównie oddzia³y wileñskie, za uchyli³y siê od niej oddzia³y nowogródzkie. Dzi wiadomo, ¿e amnestia i mo¿liwoæ wcielenia do armii Berlinga by³y jedynie
posuniêciem taktycznym NKWD, maj¹cym doprowadziæ do z³amania polskiego podziemia poprzez dekonspiracjê jego kadr, które i tak przeznaczone by³y do eksterminacji. Od 8 marca do 1 maja 1945 r. zalegalizowa³o
siê w ramach amnestii 309 partyzantów oddzia³ów wileñskich (w tym
1 oficer i 47 podoficerów). Operacja amnestyjna by³a kontynuowana przez
NKWD do lata 1945 r. i skutkowa³a ujawnieniem siê kilku kolejnych oddzia³ów wileñskich.
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Oddzia³ sier¿. W³adys³awa Janczewskiego Lalusia z Nowogródzkiego Okrêgu AK na krótko przed przejciem granicy w lipcu 1945 r.

Demobilizacja oddzia³ów partyzanckich Okrêgu Nowogródek, zarz¹dzona
jeszcze przez rtm. Borynê, realizowana by³a przez ppor. Mazepê. Trwa³a od maja do padziernika 1945 r. Rozformowane zosta³y m.in. oddzia³y
Piêtki, Puchacza-Wrzosa, Porêby, Filara, Myliwego w Lidzkiem,
Lwa, Oczka i mig³a w Orodku Iwje-Juraciszki, Nagana, Skiby, ¯bika, Waldemara i Brzeziny w Niewieskiem oraz Baranowickiem. Ich
¿o³nierze w wiêkszoci wyjechali do Polski centralnej w transportach repatriacyjnych, pos³uguj¹c siê fa³szywymi dokumentami dostarczonymi przez
organizacjê. Nie powiod³o siê natomiast zdemobilizowanie i przerzucenie
za liniê Curzona oddzia³ów Iskry (tu¿ przed przerzutem zosta³ rozbity przez
NKWD) oraz Niedwiedzia (w wyniku prowokacji NKWD). W obu przypadkach przygotowania do wyjazdu by³y powa¿nie zaawansowane.
Oddzia³y Lalusia i mia³ego, czêæ grupy Niedwiedzia z powiatu
lidzkiego oraz grupa ¯uka z powiatu szczuczyñskiego przesz³y za liniê
Curzona z broni¹ w rêku (zosta³y zdemobilizowane na terenie Bia³ostockiego Okrêgu AKO-WiN).
Sam komendant Mazepa opuci³ teren Nowogródzkiego Okrêgu AK
w pocz¹tkach sierpnia 1945 r. Przerzucanie ludzi do Polski centralnej prowadzone by³o jeszcze przez kilka miesiêcy po jego wyjedzie. Ostatnie
wiadomoci o organizowaniu przerzutów ¿o³nierzy Nowogrodzkiego Okrêgu AK pochodz¹ z listopada 1945 r.
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Ze wzglêdu na usytuowanie przy granicy szczególna rola przypad³a
w owej olbrzymiej akcji ewakuacyjnej Inspektoratowi Grodzieñskiemu AK
- AKO. Dla tej struktury konspiracyjnej istotn¹ dat¹ by³ czerwiec 1945 r.
Podporz¹dkowanie samodzielnego dot¹d Bia³ostockiego Okrêgu AK-AKO
Delegaturze Si³ Zbrojnych na Kraj spowodowa³o, i¿ lansowana dot¹d przez
jej dowództwo koncepcja utrzymywania masowej wojskowej konspiracji
za kordonem uleg³a zdecydowanej weryfikacji. Stoj¹cy na czele DSZ pp³k
Jan Rzepecki by³ zwolennikiem zaprzestania dzia³alnoci zbrojnej i przekszta³cenia owej konspiracji w kadrow¹ organizacjê spo³eczno-obywatelsk¹. Próby narzucenia takiego modelu funkcjonowania ca³ej organizacji
bia³ostockiej nie powiod³y siê, ale w przypadku Inspektoratu Grodzieñskiego w sposób zasadniczy zawa¿y³y na jego dalszych losach. Zachowa³ on wprawdzie swoje miejsce w strukturze Okrêgu Bia³ostockiego DSZ,
a nastêpnie WiN (bêd¹c a¿ do 1947 r. jedyn¹ struktur¹ Zrzeszenia obejmuj¹c¹ tereny na wschód od linii Curzona), sta³ siê jednak w wyniku wspomnianych przemian jednostk¹ w znacznym stopniu sztuczn¹. Na mocy
rozkazu inspektora grodzieñskiego mjr. W³adys³awa Szymborskiego B¹ka
z 30 czerwca 1945 r. komendanci trzech obwodów inspektoratu (ppor.
Franciszek Ziemkowski Zmiana, ppor. Józef Pyszko Sokó³ oraz por.
W³adys³aw Piekarski Pik) zobowi¹zani zostali do zorganizowania przerzutu do Polski centralnej zagro¿onych aresztowaniami cz³onków organizacji. W praktyce decyzja ta oznacza³a masowy exodus na zachód wszystkich kategorii konspiratorów zg³aszaj¹cych chêæ opuszczenia swoich
macierzystych terenów. Skala tej operacji zwi¹zanej z regu³y, co trzeba
podkreliæ, z przebijaniem siê uzbrojonych grup i oddzia³ów przez coraz
lepiej strze¿on¹ przez Sowietów liniê graniczn¹ przeros³a wszelkie wyjciowe za³o¿enia dowództwa bia³ostockiego DSZ-WiN, które jak pokaza³y najbli¿sze miesi¹ce nie by³o na ni¹ przygotowane zarówno od strony
logistycznej, jak i finansowej (pieni¹dze przeznaczone na odprawy, w sumie oko³o 1000 dolarów, skoñczy³y siê ju¿ po kilku tygodniach i wystarczy³y tylko dla czêci kadry kierowniczej).
Efekty akcji ewakuacyjnej przeprowadzonej w Inspektoracie AK-AKO
Grodno tylko w ci¹gu dwóch miesiêcy, we wrzeniu i padzierniku 1945
roku, podaje w swym raporcie inspektor mjr W³adys³aw Szymborski
B¹k:
Obw[ód] nr 9. W miesi¹cu wrzeniu z broni¹ przekroczy³o l[iniê] Curzona 34 ludzi  broñ ukryta w pobli¿u l[inii] Curzona. Dla ludzi tych wyp³acono zapomogê 100 d[olarów] p[apierowych]. W pocz¹tkach padziernika
br. przesz³o 27 ludzi z broni¹ i 16 ludzi przyjecha³o legalnie  zapomogi
nie wyp³acono, jednak czêæ tych ludzi oczekuje na zapomogê.
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Obw[ód] nr 10. W miesi¹cu wrzeniu br. przesz³o z broni¹ w rêku 17
ludzi, broñ ukryta, legalnie przyjecha³o 21 osób, którym wyp³acono zapomogê w kwocie150 dp.
W miesi¹cu padzierniku br. przesz³o z broni¹ w rêku 27 ludzi  broñ
ukryto, wymienionym wyp³acono jednorazow¹ zapomogê 100 d[olarów]
p[apierowych].
Obw[ód] nr 11. W miesi¹cu wrzeniu br. przekroczy³o granicê 300 ludzi
z broni¹ w rêku  broñ ukryta. Dla wymienionych wyp³acono zapomogê
100 d[olarów] p[apierowych]. W miesi¹cu padzierniku przekroczy³o granicê 60 ludzi z broni¹ - broñ ukryto. Zapomogi wymienionym nie wyp³acono z powodu braku funduszu, ludzie ci oczekuj¹ na wyp³acenie zapomogi,
dla których proszê o przydzia³.
10 padziernika 1945 r. Inspektor Grodzieñski mjr B¹k tak informowa³ komendanta Bia³ostockiego Okrêgu AKO o efektach akcji ewakuacyjnej:
Meldujê, ¿e komendy obwodów 9, 10, 11 opuci³y swoje tereny i znajduj¹ siê w kraju. Przewodnicy obwodów zameldowali mi, ¿e oddzia³y ich
zdemobilizowane, broñ i sprzêt zabezpieczona, ludzie zagro¿eni zostali
przerzuceni na p³d. L[inii] Curzona. Na miejscu w obwodach pozosta³y
komórki propagandowo-wywiadowcze. [ ].
O warunkach w jakich polskie oddzia³y przekracza³y granicê wiele
mówi relacja Wies³awa Hrynaszkiewicza Wêgorza:
[ ] Dopiero 21 marca [1946 r.] co drgnê³o w powietrzu: temperatura
skoczy³a w górê, nadci¹gnê³y chmury. Nastêpnego dnia zacz¹³ padaæ rzêsisty deszcz, noc by³a ciemna, wymarzony czas na skok przez granicê.
Trudnoæ sprawia³o jedynie b³oto, bo chlupa³o pod nogami i ciê¿ko by³o
iæ przez pola. Kieruj¹c siê kompasem dotarlimy bez przeszkód do granicy. By³o ju¿ oko³o stu piêædziesiêciu metrów do granicy, w oddali widzielimy wiat³a wsi Ponarlica, ju¿ po polskiej stronie. Naraz us³yszelimy strza³,
ciemnoci rozwietli³a rakieta i w jednej chwili znalelimy siê pod krzy¿owym ogniem. Zaleglimy. Zorientowa³em siê, ¿e strzela do nas oko³o piêciu pograniczników, trzech z lewa skos i dwóch od strony granicy, blokuj¹c
ty samym drogê do Polski. Co chwila rakiety owietla³y teren, uniemo¿liwiaj¹c poruszanie siê. Bylimy w szczerym polu. Otworzylimy ogieñ
w obydwie strony. Zmusilimy tych z naprzeciwka do odst¹pienia  droga
do Polski by³a wolna. Obok mnie le¿a³ ch³opak. Nie rusza³ siê, gdy podnielimy siê podbieg³em do niego, odwróci³em go na plecy  nie ¿y³. Nie
zna³em jego nazwiska, pseudonimu nie pamiêtam. Czas nagli³, ruszylimy do przodu. Po osi¹gniêciu pierwszych domostw wsi Ponarlica okaza³o siê, ¿e mamy jeszcze dwóch rannych. Staszek Synbu³a dosta³ w bok,
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rana niegrona. Gorzej sprawa mia³a siê z drugim, dosta³ w poladek.
Wprawdzie dobieg³ z nami do wsi, ale o dalszym marszu nie mog³o byæ
mowy, mocno krwawi³, musieli go postrzeliæ pociskiem rozrywaj¹cym. [ ]
Okaza³o siê tak¿e, ¿e brak w grupie ch³opaka i dziewczynki. Wróci³em
nad granicê z Kul¹, szperalimy oko³o 15 minut, nawo³uj¹c zagubionych,
niestety bez skutku. Musielimy wracaæ i zwijaæ siê czym prêdzej, bo ca³a
granica ju¿ wrza³a. Sowieci rakietami zwo³ywali siê do pocigu.
Operacjê ewakuacyjn¹ za liniê Curzona opisuje te¿ Aleksander G³ogocki vel Alfons Haponik G³óg w relacji z³o¿onej w marcu 1998 r.:
73-osobowa grupa przekroczy³a granicê 17 wrzenia 1945 r. oko³o
godziny 23. Do granicy prowadzi³ grupê brat Wichra, który szed³ obok
mnie z prawej strony. Jakie 500 metrów przed granic¹ po¿egna³ mnie,
prosz¹c, abymy utrzymali spokój, aby on móg³ ju¿ byæ w mieszkaniu.
I tak siê sta³o. By³a miêdzy nami umowa, ¿e przed granic¹ oddamy po kilka
strza³ów z broni jak¹ mielimy (7 automatów) i ruszymy biegiem do granicy. Tu¿ przy granicy, po polskiej stronie czeka³o na nas trzech ch³opców
z Gruszek, którzy zg³osili siê do mnie i powiedzieli, ¿e nas zaprowadz¹ na
wysepkê wród bagien. 18 wrzenia oko³o godziny 10 przyszli ci ch³opcy
z Gruszek i wyprowadzili nas z bagna na skrzy¿owanie dróg i ja tam rozda³em dokumenty repatriacyjne i ludzie rozeszli siê w ró¿ne strony.
Za kordonem pozosta³y jedynie kad³ubowe orodki dowodzenia. Ich
zakres zadañ uleg³ jednak znacznemu ograniczeniu, g³ównie do sfery propagandowo-informacyjnej, za ich rola
sprowadza³a siê do funkcji ekspozytur komend obwodowych grodzieñskiej i wo³kowyskiej (równie kad³ubowych), które ju¿ jesieni¹ 1945 r. znalaz³y siê w ca³oci na Bia³ostocczynie. Powsta³y w ten sposób dualistyczny uk³ad, z jednej strony realnie
dzia³aj¹cych na Grodzieñszczynie i w Wo³kowyskiem resztek konspiracji poakowskiej, z drugiej za funkcjonuj¹cych jako
eksterytorialne komend inspektoratu oraz
obwodów, w ci¹gu kilku kolejnych miesiêcy uleg³ nieodwracalnemu ugruntowaniu,
tak z powodu uszczelnienia przez Sowietów tzw. linii Curzona, jak i masowych
aresztowañ dokonywanych przez NKWD
Alfons Haponik vel Aleksander G³ogocki G³óg, szef samoobrony Obwodu AKO Grodno
Prawy Niemen.
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w pasie przygranicznym. Na skutek utraty komunikacji, wyrastaj¹ce z tego
samego pnia dwa wspomniane byty konspiracyjne zaczê³y odt¹d funkcjonowaæ zupe³nie od siebie niezale¿nie. Inspektor Grodzieñski, ulokowany
na konspiracyjnej kwaterze za ja³tañsk¹ granic¹ w powiecie Sokó³ka,
meldowa³ w raporcie z 10 lutego 1946 r. o sytuacji za kordonem:
[...]. Nastroje. [...] Warunki pracy konspiracyjnej s¹ bardzo ciê¿kie. Zbyt
du¿o NKGB, NKWD wie o pracy konspiracyjnej w terenie. Wielu ludzi podejrzanych o pracê konsp[iracyjn¹] jest pod siln¹ obserwacj¹ NKWD i miejscowych konfidentów. Ka¿dy ich ruch jest ledzony. Kurierki s¹ zatrzymywane na drogach i poddawane cis³ej rewizji osobistej. W dniu 12.I. kurierka ob. Jaskó³ka zosta³a zatrzymana przez patrol NKWD i dok³adnie
zrewidowana. [...] W terenie NKWD posiada du¿o konfidentów. Tak samo
sprawa przedstawia siê w miecie. Wyjazd Polaków do kraju z miasta
i prowincji odbywa siê w m[iesi¹cu]cu sprawozdawczym w rozmiarach wiêkszych ni¿ w miesi¹cu grudniu ub.r. Ogó³em wyjecha³o do kraju ok. 2000
osób. 15 stycznia br. zakoñczy³y siê zapisy na wyjazd do kraju. Przypuszczalnie zapisa³o siê 50 % Polaków. W niektórych wsiach polskich zapisali
siê wszyscy Polacy (np. wie Piela gm. Indura). S¹ te¿ wsie, gdzie znikomy procent zapisa³o siê na wyjazd (zagro¿eni), jak np. w Zaniewiczach,
£aniewiczach gm. Indura, Staniewiczach gm. Ejsmonty Wielkie i innych.
Wiêkszoæ zapisanych Polaków nie ma zamiaru jechaæ, lub wyjazd swój
odk³ada (ewent[ualnie]) na ostatni termin, gdyby zaistnia³a taka koniecznoæ. Wielu zapisa³o siê, aby siê nie staæ obywatelami Zwi¹zku Sowieckiego, aby unikn¹æ mo¿liwego wywozu na Syberiê. W niektórych wsiach,
zw³aszcza szlacheckich, na terenie gm. Indura. £unna, Ejsmonty Wielkie
i innych zapisa³o siê stosunkowo ma³o (kilka  kilkanacie osób). Miêdzy
tamtejsz¹ szlacht¹ kr¹¿¹ nastêpuj¹ce powiedzenia: Nie zapiszemy siê,
nie bêdziemy opuszczali ziemi polskiej, ziemi naszych ojców. Tak jak
w czasach przesz³o 100-letnej niewoli nie stracilimy ducha, utrzymalimy
polskoæ, tak dzi na tych ziemiach bêdziemy ostoj¹ polskoci i Polski
(Zaniewicze, £uniewicze, Maciejewicze i inne). Mo¿e by siê wiêcej Polaków zapisa³o, po prostu, aby unikn¹æ ewentualnego wywiezienia na Syberiê.
[...] £¹cznoæ z obwodami za lini¹ Curzona istnieje przy pomocy patroli
bojowych. Patrol wys³any na teren Grodna w dn. 3.I. wróci³ powiêkszony
(wysz³o 1 + 6, wróci³o 1 + 18). Patrol wys³any 5.I. na teren Wo³kowyska,
w sk³adzie 1 + 4, wróci³ w sk³adzie 1 + 32. Po przejciu powrotnym linii
Curzona, sowieci i polacy urz¹dzili za nim pocig samochodami, kawaleri¹
i psami. Patrol nie zauwa¿y³ pocigu i zamelinowa³ broñ, a za³adowa³ siê na
drugiej stacji od granicy, do poci¹gu. Poci¹g zatrzyma³o w drodze NKWD
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Ppor. Kazimierz Murowicki Narcyz. Wraz
z wspó³pracownikami przygotowa³ przerzut do
Polski centralnej na fa³szywych papierach
oko³o 300 ¿o³nierzy AK z Orodków Niewie¿,
Baranowicze i Hancewicze-Niedwiedzica.

i UB przeprowadzi³o rewizjê i aresztowa³o 25 podejrzanych. Dowódca
patrolu z 7 ludmi przerwa³ siê
przez ob³awê. Aresztowanych wywieziono do wiêzienia za liniê Curzona, do wiêzienia w [miejscowoci]
Brzostowica Wielka, gdzie przeprowadzaj¹ badania. Melinê z broni¹
sowieci odnaleli i zabrali z niej 32
kb., 32 pistolety i amunicjê.
Wkrótce jednak okaza³o siê, ¿e
nie wszyscy grodzieñscy akowcy
opucili swój teren i ¿e w zorganizowany sposób, pod komend¹
ppor. Mieczys³awa Niedziñskiego
Mena, kontynuuj¹ opór. Podobna
sytuacja istnia³a tak¿e w powiecie
wo³kowyskim.

Trwaj¹ce od maja 1945 r. do
marca 1946 r. przerzuty wileñskich,
nowogródzkich i grodzieñskich
akowców okaza³y siê najwiêksz¹ tego typu planow¹ operacj¹ bojow¹
w historii ca³ej konspiracji powojennej. Godn¹ ze wszech miar przypomnienia, z uwagi na jej ostateczny sukces. Objê³y one w sumie ponad
tysi¹c ¿o³nierzy AK przeprowadzonych z broni¹ w rêku przez granicê
i znacznie wiêksz¹ liczbê wys³an¹ na sfa³szowanych papierach w transportach repatriacyjnych. Wystawiaj¹ te¿ wietne wiadectwo zarówno wileñskiej legalizacji, jak te¿ organizatorom przerzutów wywodz¹cym siê
z Inspektoratu Grodzieñskiego AK. By³ to jednak smutny powód do satysfakcji  bior¹c pod uwagê konsekwencjê owej operacji dla masowej, planowo kierowanej walki o polskoæ Kresów, dla której to walki stanowi³a
ona bezsprzecznie ostatni akord.

Samoobrona Ziemi Grodzieñskiej
Ewakuacja na zachód znacznej czêci grodzieñskich aktywów organizacyjnych b. AK-OAK w 1945 r. zamknê³a definitywnie okres masowego
oporu polskiej konspiracji niepodleg³ociowej na Grodzieñszczynie prze-

61
ciwko Sowietom. Jednak nie koñczy³a etapu jej zorganizowanej walki, która
trwa³a jeszcze przez blisko trzy lata. By³ to okres szczególnie heroicznych
zmagañ, toczonych przez nieliczne ju¿ pododdzia³y w ca³kowitym osamotnieniu (bez wsparcia dzia³aj¹cego równolegle Inspektoratu Grodzieñskiego WiN oraz organizacji bia³ostockiej), bez szansy na zwyciêstwo,
z koniecznoci obrony miejscowej polskiej ludnoci, z potrzeby dawania
wiadectwa zwi¹zku Grodzieñszczyzny z Polsk¹. To zapomniane dzieje
Samoobrony Ziemi Grodzieñskiej, organizacji zwi¹zanej nierozerwalnie
z postaci¹ jej twórcy i komendanta  por. Mieczys³awa Niedziñskiego
Mena, Rena, Niemna, Morskiego. Konspiratora wywodz¹cego siê
z tego terenu (z Druskiennik), maj¹cego za sob¹ czteroletni sta¿ organizacyjny, w tym dziesiêciomiesiêczny w Okrêgu Nowogródzkim, w szeregach kolejno: III, I, a ostatecznie VII batalionu 77 pp. AK, gdzie dos³u¿y³
siê stopnia podporucznika. Uczestniczy³ wówczas w szeregu powa¿nych
operacji bojowych i walk (w 1943 r. walki pod Mociewiczami i Burnosami,
w 1944 r. w Uniechowszczynie, Sucharach i pod Nowym Dworem). Niew¹tpliwie blisko rok spêdzony w partyzantce nowogródzkiej by³ dla Mena
i jego podkomendnych wywodz¹cych siê z konspiracji grodzieñskiej okresem bardzo intensywnej edukacji bojowej, która zaprocentowa³a w latach
póniejszych. Prawdopodobnie ju¿ w koñcu lata 1944 r. pojawi³ siê on
z powrotem na Grodzieñszczynie (zmieni³ wówczas pseudonim na Ren,
a nastêpnie  Niemen). W ramach reorganizacji przeprowadzonej w padzierniku 1944 r. przez komendanta Obwodu AK Grodno Prawy Niemen
kpt. Lucjana Lubasowskiego Dêba, obj¹³ stanowisko dowódcy 5 kompanii terenowej obejmuj¹cej placówki Druskienniki i Marcinkañce. Dowiadczenia z okresu walk w szeregach nowogródzkiej AK sprawi³y, i¿ w dzia³aniach swych Men od pocz¹tku bardzo silnie akcentowa³ koniecznoæ
prowadzenia walki czynnej przeciw sowieckiemu okupantowi. Ju¿ jesieni¹ 1944 r. zarz¹dzi³ przygotowanie sta³ej zamaskowanej bazy partyzanckiej. W marcu 1945 r. w ramach dowodzonej przez niego 5 kompanii utworzona zosta³a sta³a dru¿yna lena dowodzona przez Piotra Szymanowskiego Ossowskiego, licz¹ca kilkunastu ¿o³nierzy. W meldunku z 10 kwietnia 1945 r. Men raportowa³ o tym komendantowi obwodu: Meldujê pos³usznie, ¿e oddzia³ek partyzancki na terenie mojej kompanii istnieje
w sile 1+14. Pocz¹tkowo by³ s³aby liczebnie, lecz stale siê powiêksza. Ta
dru¿yna partyzancka wykonywa równie¿ na moim terenie zadania kedywu. D[owód]ca dru¿yny st. strz. Ossowski, ostatnio awansowany. Jest to
dzielny m³odzieniec wymienicie znaj¹cy miejscowy teren.
Wiosn¹ 1945 r. ppor. Men obj¹³ stanowisko II zastêpcy komendanta
obwodu (bezporednio podlega³y mu te¿ dwie kompanie terenowe  5
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Rozkaz odznaczeniowy dotycz¹cy Mieczys³awa Niedziñskiego Mena.

i 6). Da³ siê poznaæ wówczas jako zdecydowany zwolennik kontynuowania walki o polskoæ Grodzieñszczyzny. Nikogo te¿ nie zdziwi³ fakt, i¿
w momencie ewakuacji organizacji na zachód, jako jedyny z komendy obwodu zdecydowa³ siê na pozostanie na wschód od linii Curzona. We wrzeniu 1945 r. wyznaczony zosta³ na stanowisko zastêpcy prezesa Obwodu
WiN Grodno. O nominacji tej najprawdopodobniej nigdy siê jednak nie
dowiedzia³. Od momentu wyjazdu na zachód wiêkszoci cz³onków komendy obwodu, co nast¹pi³o w lecie 1945 r., pozostawa³ w stanie ca³kowitej izolacji od macierzystej  bia³ostockiej organizacji (wys³any w marcu
1946 r. z zadaniem nawi¹zania z ni¹ kontaktu Stanis³aw Synbu³a Wieloryb, z uwagi na zdekonspirowanie przez NKWD wszystkich znanych mu
punktów kontaktowych po wschodniej stronie granicy, wróci³ z niczym).
Ppor. Men szybko skupi³ wokó³ siebie wiêkszoæ pozosta³ych jeszcze na terenie jego dzia³ania aktywnych cz³onków polskiej konspiracji niepodleg³ociowej, licz¹cych w sumie 600700 osób. Na ich bazie stworzy³
now¹ organizacjê  Samoobronê Ziemi Grodzieñskiej (w dokumentacji
sowieckiej jest ona konsekwentnie okrelana jako Obwód nr 10  taki kryptonim nosi³ Obwód OAK Grodno Prawy Niemen w okresie wiosna  lato
1945 r.). Pocz¹tek owych samodzielnych dzia³añ by³ jednak niezwykle
trudny. Ju¿ na pocz¹tku dzia³alnoci organizacja Mena straci³a bowiem
swój podstawowy oddzia³ bojowy, czyli grupê Ossowskiego, rozbit¹ przez
Sowietów na prze³omie lipca i sierpnia 1945 r. Pomimo tych strat, jesieni¹
1945 r. rozpoczêto formowanie nowego oddzia³u dowodzonego przez zastêpcê ppor. Mena  Józefa Mik³aszewicza Falê oraz szefa wywiadu
Stanis³awa Zautrê Juranda. W owym czasie nie prowadzi³ on aktywnych
dzia³añ dywersyjnych, bêd¹c nastawiony g³ównie na przetrwanie ci¹g³ych
ob³aw w rejonie nadniemeñskim. Wiosn¹ 1946 r. Men rozbudowa³ oddzia³ do poziomu dwóch plutonów, obejmuj¹c swoimi dzia³aniami znaczny obszar pó³nocno-wschodnich gmin by³ego powiatu grodzieñskiego oraz
Litwy Kowieñskiej: od Kadysz, Sonicz, Ho³³owieñczyc przez Ho¿¹, Prze-
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Jeden z oddzia³ów ppor. Mieczys³awa Niedziñskiego Mena walcz¹cych na Grodzieñszczynie do 1948 r.

³om, Bugiedê, Szabany, wiêtojañsk, Przewa³kê, Druskienniki, Rotnicê,
a¿ po Porzecze, Wierzchpole, Zapurwie, Jeziorki, H³uszniewo, Now¹ Rudê
i Skidel. Oddzia³ dzieli³ siê wówczas na trzy pododdzia³y dowodzone pocz¹tkowo przez: Bronis³awa Maziuka Rdzê, Wac³awa Zieliñskiego vel ¯yliñskiego Borówkê oraz Bronis³awa Kisielewskiego Krukowskiego. Dodatkowo na pograniczu polsko-litewskim funkcjonowa³ jeszcze jeden kilkuosobowy oddzia³ podporz¹dkowany Menowi dowodzony przez Bronis³awa Maciukiewicza Bawarskiego. Wszystkie wspomniane grupy dysponowa³y rozbudowan¹ sieci¹ dobrze wyposa¿onych bunkrów, wystarczaj¹c¹
do zapewnienia schronienia wszystkim partyzantom, a tak¿e stosunkowo
liczn¹ (kilkusetosobow¹) siatk¹ terenow¹ (Sowieci oceniali si³y organizacji
na ponad 1000 osób). Z racji ogromnej dysproporcji si³ (tylko w Grodnie
garnizon NKWD liczy³ kilka tysiêcy ¿o³nierzy i funkcjonariuszy), oddzia³ nie
by³ w stanie prowadziæ aktywnych dzia³añ przeciwko policyjno  wojskowym
si³om sowieckim. Przez ponad dwa lata wykonywa³ jednak akcje z zakresu
samoobrony, likwiduj¹c w okresie 19451948 (wed³ug dokumentów sowieckich) ponad 100 funkcjonariuszy i agentów NKWD. Bywa³y takie okresy jak np. w maju 1946, zimie 1947/1948, czy te¿ w kwietniu 1948 r.  kiedy
akcje nastêpowa³y dzieñ po dniu, podobnie jak to mia³o miejsce w 1945 r.
Jan Jurkanis Grom, jeden z ¿o³nierzy oddzia³ów lenych Samoobrony Ziemi Grodzieñskiej, tak wspomina ten etap walki:
W maju 1946 r., gdy ja zosta³em do³¹czony to by³o [w oddziale] 50
osób, a reszta po dru¿ynach. Byli trzej dru¿ynowi i czwarty sztab. Byli
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uzbrojeni bardzo dobrze. By³a broñ automatyczna niemiecka, czeska, sowiecka. [...] Pod Chom¹tami by³ bój z NKWD, zgin¹³ przy rkm-ie ps. Zr¹b,
¿y³, mocno raniony, godzinê czasu. Pochowalimy [go] w lesie niedaleko
wsi Podbia³e. By³o nas oko³o 60 AK-owców. NKWD nie goni³o za nami,
dostali dobrze, to by³ rok 1946. Pod Wierzpolem te¿ by³a potyczka, zabili
Czarnego  nazwisko wiok³o, ps. Szczapa ranny ze wsi Sobolany,
Maksel ze wsi Szczeszczewlany, Maziuk ps. Rdza, Borówka  nazwisko Zieliñski i du¿o innych.
Osi¹gniêcia Samoobrony Ziemi Grodzieñskiej z zakresu ochrony ludnoci polskiej, pomimo ekstremalnie trudnych warunków, dorównywa³y
bezsprzecznie dokonaniom obwodów bia³ostockiego WiN-u znajduj¹cych
siê po zachodniej stronie tzw. linii Curzona. Doceniaj¹c skalê zagro¿enia
jakie powodowa³a dla w³adz dzia³alnoæ konspiracji Mena, sowiecka
bezpieka zim¹ 1946/47 utworzy³a specjaln¹ grupê operacyjn¹ odpowiedzialn¹ za jej likwidacjê (na jej czele sta³ pp³k ¯ukowskij). Dysponowa³a
ona wsparciem kilku batalionów tzw. istriebków (ponad 1000 osób), licznymi grupami operacyjnymi NKWD (licz¹cymi ponad 2000 ¿o³nierzy) oraz
szeroko rozga³êzion¹ sieci¹ agenturaln¹ (w latach 19441947 w ob³asti
grodzieñskiej NKWD zmusi³o do wspó³pracy 19881 osób). Bezporednim
impulsem do zintensyfikowanej akcji si³ sowieckich by³a zapewne akcja
pododdzia³u Fali z 7 grudnia 1947 r. w Starej Rudzie, podczas której
zastrzelonych zosta³o przez partyzantów piêciu wspó³pracowników sowieckiej bezpieki. Dnia 18 stycznia 1948 r. miejscowa agentura naprowadzi³a
grupê operacyjn¹ NKWD na bunkier pododdzia³u Józefa Mik³aszewicza Fali w Kazimierówce. Podczas walki, jaka siê wówczas wywi¹za³a zgin¹³ jeden z partyzantów  NN Twardy (w rêce Sowietów wpad³ ranny August Jackowski Ska³a). Pozosta³ym uda³o siê
jednak oderwaæ od nieprzyjaciela, niestety na krótko. Niebawem,
dziêki zeznaniom Ska³y tropi¹ca partyzantów Fali grupa operacyjna ponownie zlokalizowa³a
ich miejsce pobytu w rejonie miejscowoci Kamieniste (kolo Ho¿ej).
Dosz³o do starcia, podczas któreJeden z podkomendnych ppor. Mena. Na zago partyzanci ponieli kolejn¹ strawsze pozostanie ¿o³nierzem nieznanym.
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tê  poleg³, os³aniaj¹c odwrót kolegów, Hipolit Mo¿d¿er Przytulski (dowiadczony partyzant, jeszcze z czasów okupacji niemieckiej). Z uwagi
na trudnoci w utrzymaniu siê w terenie oddzia³ Fali podzieli³ siê wówczas na dwie mniejsze grupy dowodzone bezporednio przez Józefa Mik³aszewicza oraz Eugeniusza Malczewskiego Czortka. Wydanie pododdzia³u Fali przez konfidentów sowieckich z Kazimierówki nie pozosta³o
bez konsekwencji. Jeszcze w styczniu 1948 r. z rozkazu Mena dowodz¹cy samodzielnym pododdzia³em Franciszek Talewicz Komar wróci³
do Kazimierówki, gdzie wykona³ wyroki na piêciu wspó³pracownikach sowieckiej bezpieki. Kilka tygodni póniej (27 lutego 1948 r.) sam sta³ siê
jednak ofiar¹ kontrakcji ze strony NKWD. W wyniku dzia³añ agentury, jego
8-osobowy pododdzia³ osaczony zosta³ w bunkrze w miejscowoci Bugieda, a wszyscy partyzanci schwytani. Dzieñ póniej w Chom¹tach Sowieci
odnieli kolejny sukces  odkryli bowiem bunkier, w którym przybywa³a
grupa Franciszka Markisza Niedwiedzia (tak¿e i on wpad³ w rêce sowieckiej bezpieki).
Tak zapamiêta³ ostatnie dni patrolu Niedwiedzia bratanek dowódcy
walcz¹cy pod pseudonimem Wicher:
Du¿e ob³awy  to sz³o wojsko z psami. Obejmowali ca³e wsie i lasy.
I sz³o tak 300 ¿o³nierzy. Jak na wie nachodzili to s³omê k³uli bagnetami.
Na wiêkszoæ wsi by³y ob³awy, nawet na bia³oruskie. To siê zaczê³o
w listopadzie [1946] i trwa³o ca³a zimê. [ ] Mój stryj by³ u Morskiego
dru¿ynowym. Jak wojsko ruskie nadchodzi³o to warta zobaczy³a i stoczyli
walkê. Wszyscy wyskoczyli  stryj nie. Stryj spa³. Jak ruskie przyszli to nie
wchodzili do bunkra tylko wrzucili granat. Granat wybuch³ , jednak jego nie
zrani³.
Tak¿e i tym razem ppor. Men postanowi³ odpowiedzieæ czynnie na
dzia³ania przeciwnika. Wiosn¹ 1948 r. wyda³ Fali rozkaz przeprowadzenia akcji likwidacyjnej szpicli i aktywistów partii komunistycznej. Oddzia³
Fali, licz¹cy wówczas 15 partyzantów, rozpocz¹³ akcjê w pó³nocnej czêci powiatu grodzieñskiego i kierowa³ siê w stronê Grodna. W czasie tego
rajdu przeprowadzi³ 16 likwidacji osób uznanych za szczególnie szkodliwe dla miejscowego spo³eczeñstwa. Na pocz¹tku maja 1948 r. dotar³ na
bezlene obszary znajduj¹ce siê na przedpolu samego miasta. Tam te¿
(na kolonii £opienki) wyledzi³a go agentura sowiecka. Partyzanci, znajduj¹cy siê w bezlenym terenie, zostali okr¹¿eni przez olbrzymie si³y sowieckie. W wyniku walki, jaka siê wówczas wywi¹za³a, polegli: ppor. Men,
sier¿. Fala, Jan Borejsza mia³y, Eugeniusz Malczewski Czortek,
Wac³aw Górski M³ody, Wac³aw Rusynowicz ¯elazo, Stanis³aw Zalewski Spo³em, Józef Aniszczyk Weso³y i Tadeusz Rapiejko Kalina (¿yw-
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Partyzanci z oddzia³u ppor. Mena.

cem schwytani zostali wówczas: Kazimierz £apniewski ledczy, Antoni
wiok³o Serdeczny i Mieczys³aw Waszkielewicz Chmiel. Z okr¹¿enia
uda³o siê przebiæ trzem partyzantom: Balonowi, Czarnemu i Topolowi.
Tak o ostatniej walce komendanta Mena i jego podkomendnych
z oddzia³u Fali pisze jeden z ¿o³nierzy grodzieñskiej organizacji AK Jan
£opaciñski Skowroñski:
W kwietniu 1948 r. pod dowództwem kpt.[sic  ppor.]  Niedziñskiego
ps. Niemen [ostatni pseudonim Mena] przeprowadzono jedn¹ z wiêkszych akcji likwidacyjnych szpicli. Zebrawszy wiêkszoæ oddzia³ów lenych
i rozstawiwszy szerokim pasem po obu stronach Niemna, jak gdyby tyralier¹, w wyznaczonym jednym czasie, od granicy polsko-litewskiej ruszyli
w górê Niemna, w kierunku Grodna, likwiduj¹c po drodze wszystkich znanych szpicli, w tych wioskach, w których siê znajdowali. Tak przebyli drogê ponad 15 kilometrów, tj. do wsi Ho¿a, w ci¹gu jednej nocy. [ ] 5 maja
1948 r. oddzia³ pod dowództwem Niedziñskiego przyszed³ na dniówkê do
wsi D¹browa, oko³o 5 km od Grodna, gdzie siê zamaskowali w liczbie 16
ludzi. Tam rozszyfrowa³ ich szpicel i da³ cynk sowietom do Grodna. Ze
wzglêdu na bliskoæ Grodna, nadjecha³a szybko samochodami masa wojsk
sowieckich i okr¹¿y³a wie z daleka, posuwaj¹c siê tyralier¹ . AK-wcy w tej
sytuacji próbowali siê broniæ, a raczej przebiæ przez okr¹¿enie, ale przy
takiej masie wojska, a w dodatku na odkrytym terenie [ ] ca³a obrona
by³a bezskuteczna. Ostatni dowódca obwodu Grodno, kapitan Mieczys³aw Niedziñski ps. Niemen trafiony w g³owê zgin¹³ na miejscu i wiêkszoæ ¿o³nierzy zosta³a tam zabita. [ ] Bolszewicy chcieli siê upewniæ,
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czy rzeczywicie zabito dowódcê 5-ej kompanii w Druskiennikach, a ostatnio dowódcê Obwodu Grodno, kapitana Mieczys³awa Niedziñskiego ps.
Niemen. W dniu 5-go maja 1948 r. wo¿ono zabitego Niedziñskiego po
wszystkich wioskach woko³o w celu rozpoznania g³ównego bandyty
w grodzieñskim, a na koñcu przywieziono go do Druskiennik, gdzie rzucono na rynku miejskim, aby ludzie mogli rozpoznaæ i kto mo¿e przyzna siê
do niego. Le¿a³ na tym rynku, a¿ zaczê³o czuæ od niego, wtedy zabrano te
zw³oki i wywieziono w nieznanym kierunku. Nikt nie wie, gdzie zosta³o
rzucone [ ] Za Mieczys³awa Niedziñskiego ps. Men, Ren, Niemen
nie by³o kogo aresztowaæ, bo wczeniej jego ca³¹ rodzinê Niemcy aresztowali i rozstrzelali.
Sporód grup podleg³ych Menowi w terenie utrzymywa³ siê ci¹gle
pododdzia³ Bawarskiego, grupa Stanis³awa Burby Skoczka oraz Józefa Stasiewicza Samotnego (dokumentacja sowiecka wymienia jeszcze
patrol Olgierda Zarzyckiego Orkana). Grupy te utrzymywa³y ze sob¹ kontakty, nie mia³y jednak wspólnego dowództwa. Wspó³pracowa³y te¿, zw³aszcza pododdzia³y Skoczka i Bawarskiego, z partyzantk¹ litewsk¹. Stosunki by³y dobre - wspomina³ jeden z partyzantów Witold Chitruszko Jaskó³ka.
Powiadamiali nas o ob³awach, czyli przeczesywaniu lasów przez
NKWD, zapraszali nas na swoje miejsca postoju. Ostatni raz mielimy
spotkanie z grup¹ Danielisa w 1948 r. By³ te¿ Bawarski. Uzgodnione
by³o has³o, bo chodzilimy po ich terenach [ ] Bralimy te¿ udzia³ w spotkaniu z partyzantka litewsk¹ w celu omówienia wspólnego dzia³ania przeciwko szpiclom i litewsko  ruskim istriebkom, którzy urz¹dzali na nas ob³awy i zasadzki, a przy tej okazji na kolonii we wsi Podlikpaj trafilimy na
huczne litewskie wesele, na którym do rana potañczylimy.
Najwczeniej, bo 23 marca 1949 r. NKWD uda³o siê zlokalizowaæ bunkier grupy Bronis³awa Maciukiewicza Bawarskiego znajduj¹cy siê w wypalonym kwartale lasu pomiêdzy wsiami: Zapurwie i £ot  Jezioro. Wrzucony do rodka bunkra granat zabi³ na miejscu dowódcê, pozosta³ych siedmiu cz³onków grupy  rannych  wpad³o w rêce sowieckiej bezpieki (wszyscy otrzymali wyroki po 25 lat ³agru). Kolejny pododdzia³ wywodz¹cy siê
z Samoobrony Ziemi Grodzieñskiej dowodzony przez Józefa Stasiewicza
Samotnego przetrwa³ d³u¿ej o niespe³na rok. 17 stycznia 1950 r. w rejonie miejscowoci Krasne otoczy³a go grupa operacyjna NKWD. Wydarzenia te tak wspomina³ jeden ze schwytanych wówczas partyzantów:
Zdradzi³ nas osobisty ³¹cznik o nazwisku Andruszkiewicz ze wsi Krasne. Dnia 17 stycznia 1950 r. o wicie wyda³ nas naprowadzaj¹c masê
wojska sowieckiego. [ ] W takiej sytuacji powsta³o od razu zamieszanie.
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Dowódca widz¹c sytuacjê bez wyjcia w kilku s³owach przeprowadzi³ naradê, a w miêdzyczasie z zimn¹ krwi¹ zd¹¿y³ spaliæ wszystkie dokumenty
oraz pozwalaj¹c na wyjcie i poddanie siê sowietom, kto tego sobie ¿yczy.
Partyzanci wychodzili z baraku na zewn¹trz z podniesionymi rêkami,
a sowieci strzelali po tych rêkach z automatów. W ten sposób zostali ranni
¿o³nierze, Ry i ¯bik, których to potem skazano w s¹dzie na karê mierci
i stracono. [ ] Z baraku wysz³o piêciu partyzantów, a trzech pope³ni³o
samobójstwo. Dowódca oddzia³u Samotny  Kowad³o strzeli³ sobie
w usta z pistoletu, a Iskra z £uszniewa strzeli³ sobie pod brodê z pistoletu, natomiast Benak rozerwa³ siê granatem. Trzech pozosta³ych partyzantów: Têcza, Maziuk Pi³sudski i jego syn Ry oraz przebywaj¹ca
w oddziale pani Ocis³awska zas¹dzeni zostali w Grodnie na 25 lat katorgi.
Ostateczne zamkniêcie historii oddzia³ów partyzanckich zorganizowanych w 1945 r. przez por. Mieczys³awa Niedziñskiego Mena nast¹pi³o
w maju 1952 r. wraz z likwidacj¹ licz¹cej ju¿ tylko kilka osób grupy Stanis³awa Burby Skoczka. Wszystkich cz³onków oddzia³ku, czterech ludzi
na miejscu rozstrzelano [w tym Skoczka]  wspomina jeden z AK-owców
Jan £opaciñski Skowroñski, natomiast dowódcê oddzia³u Burbê ps. Skoczek zabrano i przywieziono do Grodna. W Grodnie na placu Stefana
Batorego, który sowieci przemianowali na Sowieckaja P³oszczadz, przywi¹zano go do s³upa. Rozebrano go prawie do naga [ ] Przechodz¹cy
bolszewicy charkali i opluwali [jego] cia³o [ ]. Ten barbarzyñski czyn mia³
zademonstrowaæ miejscowej ludnoci si³ê i spryt NKWD, która ujê³a i rozstrzela³a ostatniego bandytê [sic - partyzanta] AK w Ziemi Grodzieñskiej.
Równolegle trwa³o tak¿e wy³apywanie ukrywaj¹cych siê pojedynczo
¿o³nierzy AK (zwanych z rosyjska odinoczkami). W 1950 r. pomiêdzy wsiami
Barbarycze i Ho¿a Sowietom uda³o siê zlokalizowaæ bunkier Franciszka
Lebiedzia, w Bugiedzie  Jana Szamatowicza Lewkowicza, w czerwcu
1951 r. w Wierzchpolu  Albina Jasiukiewicza Or³a.
Poakowska Samoobrona Ziemi Grodzieñskiej by³a najwiêkszym i najsilniejszym, ale nie jedynym polskim niepodleg³ociowym bytem organizacyjnym na Grodzieñszczynie. Z akt spraw s¹dowych garstki tych, co
prze¿yli, dowiadujemy siê o organizowaniu zbrojnych prób przejcia granicy do Polski centralnej, o likwidowaniu znienawidzonych urzêdników
sowieckich i konfidentów, o konspiracyjnym organizowaniu siê polskiej
m³odzie¿y. S¹ to kwestie, które nadal czekaj¹ na swych badaczy. Wspomnimy tylko o jednej z takich konspiracyjnych inicjatyw. Gdy w maju 1948 r.
dogasa³y ostatnie strza³y partyzantów Samoobrony Ziemi Grodzieñskiej,
w zachodniej czêci powiatu Grodno  w Odelsku  zawi¹zywa³a siê nowa
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organizacja. W zasadzie nale¿a³oby sklasyfikowaæ j¹ jako konspiracjê m³odzie¿ow¹, podobn¹ do tej, która tak licznie funkcjonowa³a w rz¹dzonej
przez komunistów Polsce. Odelsk to miasteczko po³o¿one tu¿ przy granicy, zamieszka³e w 1945 r. w 99,5% przez Polaków. Miejscowa ludnoæ nie
chcia³a siê pogodziæ z faktem oderwania ich ojcowizny od Polski. W 1945 r.
mieszkañcy podpisali zbiorow¹ petycjê, w której domagali siê pozostawienia Odelska w Polsce (akcja zosta³a spacyfikowana przez NKWD, organizatora zbierania podpisów  Ignacego Mazura  skazano na 10 lat
³agru). Wiosn¹ 1948 r. kilkudziesiêciu m³odych ludzi z Odelska zawi¹za³o
grupê konspiracyjn¹. Na swego przywódcê wybrali Alberta £okicia. Gromadzili broñ i uczyli siê ni¹ pos³ugiwaæ. Jedn¹ z pierwszych akcji tej organizacji by³o wywieszenie polskich flag noc¹ 2/3 maja 1948 r. na siedzibie
sowieckiej administracji w Odelsku oraz na innych rz¹dowych budynkach.
W zasadzie unikano akcji zbrojnych, natomiast wymierzano kary cielesne
osobom kolaboruj¹cym z okupantem. W jednym przypadku zlikwidowano
cz³owieka zagra¿aj¹cego bezpieczeñstwu organizacji (zabito Jana Niedzielina). W warunkach panuj¹cej wówczas wszechobecnej penetracji
policyjnej NKWD wpadka konspiratorów by³a jednak tylko kwesti¹ czasu. Zagro¿eni dekonspiracj¹ m³odzi ludzie, wyj¹wszy broñ z kryjówek,
zebrali siê w lesie strubskim z zamiarem zbrojnego przekroczenia granicy
(by³o ich ponad 20). Zawiód³ jednak przewodnik i zamiar ich nie powiód³
siê. Wkrótce potem organizacja zosta³ rozbita przez aresztowania a jej
cz³onkowie dostali wyroki po 25 lat ³agrów.

Samoobrona Wo³kowyska
Historia polskiej powojennej konspiracji niepodleg³ociowej w powiecie wo³kowyskim nie potoczy³a siê w tak p³ynny sposób, jak to mia³o miejsce w Grodnie. Zabrak³o tu pocz¹tkowo lidera w naturalny sposób przejmuj¹cego dowództwo nad pozosta³ymi ci¹gle na wschód od linii Curzona
poakowskimi aktywami. Dodatkowo sytuacjê skomplikowa³o rozbicie przez
NKWD ju¿ w listopadzie 1945 r. pozostawionego tam kad³ubowego orodka dowodzenia kierowanego przez szefa propagandy NN Wygê.
W powiecie dosz³o wówczas przejciowo do wytworzenia stanu swoistej organizacyjnej pustki, mimo dalszej obecnoci na tym obszarze kilkusetosobowej grupy by³ych cz³onków AK-AKO oraz wielu ukrywaj¹cych siê
indywidualnie ¿o³nierzy z oddzia³ów i patroli dywersyjnych tak licznie operuj¹cych tu w lecie 1945 r. To w³anie z tej ostatniej grupy wysz³a na pocz¹tku 1946 r. inicjatywa powo³ania w miejsce by³ego Obwodu AK-AKO
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nr 9 nowej organizacji poakowskiej  Samoobrony Wo³kowyskiej (jej cz³onkowie uwa¿ali siê jednak nadal za ¿o³nierzy AK i tak te¿ byli traktowani
przez Sowietów) maj¹cej za zadanie ochronê przed represjami sowieckiego aparatu bezpieczeñstwa konspiratorów, ich rodzin oraz polskiej
spo³ecznoci niezorganizowanej. Za twórcê tego pomys³u uznaæ nale¿y
partyzanta z dzia³aj¹cego w 1945 r. oddzia³u Reduta Bronis³awa Chwieduka Cietrzewia. Po konsultacji z Marianem Zaj¹cem Bahniewiczem
postanowi³ on zwróciæ siê o pomoc i radê do proboszcza parafii Krzemienica ksiêdza Antoniego Bañkowskiego Eliasza. Wybór nie by³ przypadkowy, bowiem obok pos³ugi kap³añskiej w okresie okupacji niemieckiej
pe³ni³ on funkcjê kapelana Obwodu AK Wo³kowysk.
Jest prawie pewne, ¿e to w³anie ksi¹dz Antoni Bañkowski Eliasz
nada³ wspomnianej inicjatywie niepodleg³ociowej okrelone ramy strukturalne oraz rozdzieli³ pomiêdzy jej cz³onków konkretne funkcje i zadania,
staj¹c siê jej nieformalnym bardziej patronem ni¿ dowódc¹.
Samoobrona Wo³kowyska nie by³a organizacj¹ zbyt liczn¹. Jej strukturê terenow¹ tworzy³y w sumie cztery plutony obejmuj¹ce gminy: Krzemienica, Izabelin, Ro, Piaski, Mosty i Zelwa (w sumie zapewne nie wiêcej ni¿
200 osób). Dysponowa³a ona te¿ zawsze jednym, sta³ym 2030 osobowym oddzia³em bojowym, którego podstawowym zadaniem by³o zapewnienie schronienia poszukiwanym ¿o³nierzom podziemia (st¹d te¿ du¿y
nacisk na przygotowania bunkrów, koniecznych do przetrwania zw³aszcza okresu zimowego).
Tak wspomina pocz¹tki wznowionej pracy organizacyjnej Marian Zaj¹c Bahniewicz w licie do Tomasza £abuszewskiego:
Tworzenie plutonów rozpoczêto pod koniec 1945 r. Pierwszy pluton
dowodzony przez Bronis³awa Wieliczkê Odrow¹¿a  rejon Pob³ocie 
Rogonica. Pluton dowodzony przez Pankiewicza W³adys³awa Jaskó³ka. Pluton dowodzony przez Izydora Kupryjañczyka £ustê  rejon Rogonica  Zab³ocie. Pluton czwarty dowodzony przez Kopacza  rejon
Kopacze, Strugnica, Plebanowce.
Tak za wspomina ten okres Bronis³aw Chwieduk Cietrzew w relacji
z kwietnia 1997 r.
Rok 1946. Wszystko rozpierzch³o siê. Dowódca Ordon znikn¹³ bez
ladu, z obwodem ³¹cznoæ zerwana, krótko mówi¹c  wszystko zamar³o,
tylko rozbitki chowaj¹ siê na w³asna rêkê  tzn. partyzanci. [ ] Poprosi³em Bahniewicza a¿eby poszed³ do Eliasza i by ten ustnie powiedzia³ 
co mamy robiæ. Naprawdê by³em zachwycony, kiedy us³ysza³em z ust Bahniewicza, ¿e czas nagli i ¿eby pozbieraæ rozbitków, utworzyæ grupkê
i objaniæ im, ¿eby jaki niepotrzebnych akcji nie robili, tylko stali w obro-
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nie swego ¿ycia. [ ] Grupa niewielka, sk³ad grupy 28 ¿o³nierzy. A zima
na nosie, co mamy robiæ. Zwróci³em
siê do Bahniewicza Zaj¹ca Mariana,
a¿eby w osiedlach robiæ bunkry, gdzie
by mogli przechowaæ [siê] partyzanci
zim¹ i w razie ob³awy mogli przesiedzieæ bezpiecznie. Moj¹ propozycjê
przyj¹³ tak¿e Eliasz. Domówilimy
siê, ¿eby nijakich rozkazów nie pisaæ,
a przekazywaæ ustnie, poniewa¿ czekici rozstawili oddzia³y karne i mogli
zabraæ cz³owieka z pismem. Zima 46/
47 by³a zabezpieczona w bunkry i oddzia³ swobodnie chowa³ siê u gospodarzy.
Oddzia³ ów prowadzi³ tak¿e planowe akcje porz¹dkowe (zwalczania
bandytyzmu) oraz z zakresu samoMarian Zaj¹c Bahniewicz.
obrony (zwalczania agentury oraz
szczególnie szkodliwych dla polskiej spo³ecznoci przedstawicieli w³adz
lokalnych), odró¿niaj¹ce go zasadniczo od wielu typowych wówczas grup
przetrwania. Jego kolejnymi dowódcami byli Antoni Szot Burza, Józef
Karnacewicz Kwiat, Micha³ Cisowski Go³¹b oraz sam Bronis³aw Chwieduk Cietrzew. Operowa³ on przede wszystkim w rejonie miejscowoci:
Pob³ocie, Rogonica, Derkacze, a¿ po Las Zamkowy na pó³noc od Wo³kowyska. Organizacja dysponowa³a tak¿e wydzielonym pionem wywiadowczym, którym kierowa³ Bahniewicz. Jednym z jego najcenniejszych
informatorów by³ podoficer Armii Czerwonej Miko³aj Iwanow  oficjalnie
pe³ni¹cy w miasteczku Zelwa funkcjê dowódcy tzw. istriebków  oddzia³u
przeznaczonego do zwalczania polskiej partyzantki.
Tak pisze na ten temat Bahniewicz w swej relacji:
Wywiad i kontrwywiad poleci³em [zorganizowaæ] podoficerowi wojsk
radzieckich Miko³ajowi Iwanowowi s. Paw³a, pseudonimu ju¿ nie pamiêtam. By³ on równie¿ dowódc¹ striebków w Zelwie. Zadanie swoje Iwanow
wykonywa³ bardzo dobrze. W czerwcu 1946 r. by³ podany na dowódcê
oddzia³u Szot Antoni Burza. Po pierwszej odprawie w miejscowoci Derkacze, któr¹ prowadzi³ Szot Antoni Burza, Chwieduk Bronis³aw Cietrzew
i Misiak, ¿o³nierze rozeszli siê po swoich placówkach. W nocy wie Derkacze okr¹¿y³y wojska NKWD, wiêc Szot Antoni Burza i Chwieduk Broni-
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s³aw Cietrzew pod os³on¹ nocy
przebijali siê przez piercieñ wojsk
NKWD. Chwieduk Bronis³aw wyszed³ z okr¹¿enia ca³o, a Szot Antoni by³ ciê¿ko ranny i dosta³ siê do
niewoli. Od czerwca 1946 r. dowódc¹ oddzia³u by³ Chwieduk Bronis³aw, a zastêpc¹ Karnacewicz
Józef Kwiat. W styczniu 1947 r.
Chwieduk odwo³any by³ z [funkcji]
dowódcy oddzia³u i powierzono 
instruktora, bo w styczniu 1947 r.
mielimy zaprzysiê¿onych cztery
plutony m³odych ¿o³nierzy, a najlepszym kandydatem z dowiadczeniem by³ Chwieduk Bronis³aw
Cietrzew.
Cech¹ charakterystyczn¹ Samoobrony Wo³kowyskiej by³a jej
zdolnoæ do ci¹g³ej reaktywacji,
pomimo kolejnych strat i aresztoSztandar przygotowany w 1948 r. przez gruwañ. Zawsze znajdowali siê kolejpê kresowych konspiratorów.
ni ochotnicy, którzy zape³niali puste miejsca po poleg³ych wspó³towarzyszach broni. Pozwoli³o jej to, pomimo kilku kryzysów, przetrwaæ a¿ dwa lata, co bior¹c pod uwagê niewielkie
dowiadczenia jej organizatorów w dowodzeniu organizacj¹ nale¿y uznaæ
za znacz¹cy sukces. Kres jej dzia³alnoci przynios³o dopiero rozbicie przez
NKWD 13 wrzenia 1948 r. w Stanilewiczach oddzia³u Cietrzewia (rok
wczeniej w rêce NKWD wpadli: Bahniewicz oraz Eliasz). Cietrzew
zosta³ skazany na 25 lat ³agrów i odsiedzia³ w GU£AG-u prawie ca³y
wyrok - wyszed³ na wolnoæ w 1971 r.
I znów przywo³ajmy wspomnienia Bahniewicza:
Kwiat opuci³ swój oddzia³ i odwiedzi³ swoj¹ dziewczynê w miejscowoci Derkacze. Do domu wszed³, ale wyjæ ju¿ nie wyszed³, bo by³ okr¹¿ony wojskami NKWD. Po aresztowaniu Kwiata by³ aresztowany Bortnik
Jan Makowski. Po aresztowaniu Kwiata i Makowskiego rozpoczê³y
siê aresztowania. Dowódca sztabu Eliasz by³ aresztowany z pocz¹tkiem
maja. Ja zosta³em aresztowany 27 maja 1947 r., z ³¹cznoci Jezierska
Albina, Wiszniewska, Jan Bia³y, Karnacewicz Stanis³aw i wielu innych.
W czerwcu 1947 r. by³ aresztowany szef naszego wywiadu Iwanow Miko-
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³aj. W sierpniu 1947 r. na ³awie
oskar¿onych nas zasiad³o oko³o
20 osób: Józef Karnacewicz
Kwiat, Piotr Hryniewiecki D¹b,
Antoni Wieliczko Lew, Bortnik
Jan Makowski, Marian Zaj¹c
Bahniewicz i inni. Wszyscy wy¿ej wymienieni byli ¿o³nierzami
w oddziale i zostali skazani na 25
lat ³agrów, pozostali na 10.
Nie zamknê³y one jednak definitywnie historii polskiego oporu
w powiecie wo³kowyskim. Ponownie niepodleg³ociow¹ pracê organizacyjn¹ podj¹³ tu Alfons Kopacz
Wróbel, by³y partyzant z oddzia³u Reduta. Jego zastêpc¹ zosta³
Antoni Oleszkiewicz Iwan. Zorganizowali oni trudn¹ do okrelenia pod wzglêdem liczebnoci siatAntoni Oleszkiewicz Iwan. Poleg³ w 1952 r.
kê terenow¹, stanowi¹c¹ zaplecze w walce z NKWD.
dla dwóch, okresowo trzech patroli
samoobrony o charakterze partyzanckim (wg relacji jednej z ³¹czniczek,
siatka ta mia³a liczyæ oko³o 200 osób  daj¹cych wywiad, zaopatrzenie
i kwatery kryj¹cym siê z broni¹ w rêku lenym). Wspomniane patrole
partyzanckie liczy³y ju¿ jednak tylko po kilku ¿o³nierzy. Prowadzi³y dzia³ania z zakresu najbardziej koniecznej samoobrony, zdobywa³y niezbêdne
zaopatrzenie. Szeregi ostatnich patroli wo³kowyskiej samoobrony nieuchronnie jednak zmniejsza³y siê. W lipcu 1951 r. w Pob³ociu Sowieci ujêli
B. Sosnowskiego, a w 1952 r. w Krysiewiczach J. Marko Dêba. Tak¿e
w 1952 r. dope³ni³ siê los Antoniego Oleszkiewicza Iwana  osaczony
przez ob³awê NKWD w Pacewiczach broni³ siê do koñca i poleg³.
Ostatni wo³kowyski patrol, dowodzony osobicie przez Wróbla, zosta³ okr¹¿ony i rozbity przez grupê operacyjn¹ NKWD w czerwcu 1953 r.
w Samarowiczach. Tak relacjonuje ten dramatyczny epizod Stanis³aw
Lebied Alchowicz:
Grupa Alfonsa Kopacza zosta³a zlikwidowana dok³adnie 1718 marca 1953 r. [sic] . W bunkier w Samarowiczach by³ wrzucony granat. Zgin¹³
wtenczas Alfons Kopacz pseudo Micha i jeszcze dwóch akowców. Je-
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den to by³ Wincenty Makarewicz, a drugiego nie pamiêtam, ale te¿ nazwisko by³o Makarewicz. To by³a najwiêksza ob³awa w Samarowiczach. By³o
ponad 60 ciê¿arówek z ¿o³nierzami NKWD, a zw³oki pozostawili ko³o szko³y
na widowisko, le¿a³y ca³¹ dobê, dopiero dali rodzinie póniej pochowaæ,
a rodziców tych dwóch Makarewiczów te¿ aresztowali.
Nawet jednak po tym sukcesie w³adze sowieckie nie mog³y czuæ siê na
tym terenie ca³kiem bezpieczne. Nadal bowiem, dziêki sta³emu wsparciu
miejscowej ludnoci polskiej, ukrywa³o siê tam z broni¹ szereg by³ych
partyzantów. Postaci¹ symboliczn¹ z krêgu tych tzw. odinoczków by³ Stanis³aw Mowlik Jeleñ, który przez 12 lat (a¿ do 1957 r.), pomimo wysokiej
nagrody za swoj¹ g³owê (ponoæ wynosi³a ona 30 tysiêcy rubli), skutecznie
wymyka³ siê ob³awom. Dopiero wyjazd do PRL rodziny, w której gospodarstwie mia³ swój bunkier sk³oni³ go do ujawnienia siê w Grodnie. Zjawi³
siê tam podobno z walizk¹ pe³n¹ broni i podaniem na wyjazd do Polski, na
co o dziwo otrzyma³ zgodê. By³ to jednak przypadek odosobniony, prawie
wszyscy dowódcy polowi Grodzieñszczyzny i powiatu wo³kowyskiego polegli w walce lub zostali zamordowani, za na kary od 10 do 25 lat ³agrów
skazanych zosta³o blisko 700 osób. Taka by³a cena patriotyzmu i przywi¹zania do polskoci spo³ecznoci by³ych powiatów Grodno i Wo³kowysk.
Dokonania Samoobrony Wo³kowyskiej nie by³y tak spektakularne jak
siostrzanej Samoobrony Ziemi Grodzieñskiej. Warto jednak pamiêtaæ, i¿
tworzyli j¹ z potrzeby obrony przed sowieckimi represjami szeregowi partyzanci, którzy braki kwalifikacji ¿o³nierskich nadrabiali powiêceniem
i zaanga¿owaniem. W sumie wed³ug danych sowieckich nale¿¹ce do niej
grupy dywersyjne wykona³y oko³o 35 akcji bojowych, likwiduj¹c 52 agentów sowieckiego aparatu bezpieczeñstwa oraz przedstawicieli sowieckiej
administracji.

Obwód 49/67  oddzia³y komendanta Olecha
Po wyjedzie w ramach akcji repatriacyjnej ppor. Mazepy i wiêkszoci ocala³ej jeszcze kadry dowódczej nowogródzkiej organizacji AK, Komenda Okrêgu AK Nowogródek przesta³a istnieæ. Od tej chwili nie mo¿na
mówiæ ju¿ o dzia³alnoci Nowogródzkiego Okrêgu AK, lecz jedynie o dzia³alnoci struktur poakowskich. We wszystkich powiatach dawnego województwa nowogródzkiego pozosta³y doæ liczne ogniwa sieci konspiracyjnej AK, tzw. placówki, oraz szereg oddzia³ów i grup partyzanckich. Ich
dzia³alnoæ w Szczuczyñskiem i Lidzkiem by³a koordynowana w ramach
Obwodu 49/67, natomiast na pozosta³ych obszarach Nowogródczyzny
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mia³a, jak siê wydaje, charakter lokalnej samoobrony, czêsto bez wzajemnego powi¹zania, a nawet kontaktów.
Ludzie bior¹cy udzia³ w dzia³alnoci konspiracyjnej i zbrojnej w latach
1945-1953, mimo ¿e Armia Krajowa zosta³a rozwi¹zana, a Komenda Okrêgu zakoñczy³a dzia³alnoæ, uwa¿ali siê za ¿o³nierzy AK. Jeszcze w koñcu
lat czterdziestych u¿ywali tej nazwy. Byli wród nich tacy, którzy wiadomie zdecydowali siê pozostaæ na Nowogródczynie i broniæ swej ojcowizny przed sowieckim bezprawiem, inni nie mieli mo¿liwoci skorzystania
z tzw. repatriacji. Uczestnicy ówczesnej dzia³alnoci niepodleg³ociowej
na Nowogródczynie wywodzili siê z patriotycznie nastawionej ludnoci
wiejskiej, która próbowa³a broniæ siê przed narzucanym jej si³¹ nieludzkim
ustrojem komunistycznym, d¹¿¹cym do ca³kowitego wyniszczenia Polaków na zagarniêtych ziemiach. Ci dzielni, proci ludzie, mimo wszystko
chcieli wierzyæ, ¿e sytuacja polityczna siê zmieni, ¿e wybuchnie trzecia
wojna wiatowa, po której wróci tu Polska. Przedstawiciele inteligencji,
wolnych zawodów, ziemiañstwa, o ile nie zdo³ali wyjechaæ w ramach tzw.
repatriacji do Polski centralnej, zostali aresztowani i wywiezieni do sowieckich obozów koncentracyjnych. Postacie takie jak ppor. Anatol Radziwonik Olech, wiejski nauczyciel, który zdecydowa³ siê dobrowolnie pozostaæ ze swymi podkomendnymi na straconym posterunku, by³y absolutnymi wyj¹tkami. Na Nowogródczynie pozosta³a ludnoæ wiejska, ch³opi i drobna szlachta zagrodowa, zbyt liczna, by sowiecki aparat terroru
móg³ od razu siê z ni¹ rozprawiæ. Z tej grupy ludnoci wywodzili siê ostatni
obroñcy polskich Kresów.
Propaganda sowiecka, a dzi bêd¹ca jej kontynuacj¹ propaganda bia³oruska i rosyjska, usi³owa³a i nadal usi³uje przedstawiaæ ostatnich ¿o³nierzy polskiego podziemia na Nowogródczynie jako z³oczyñców i przestêpców. W rosyjskiej i bia³oruskiej literaturze tematu ginie na ogó³ fakt, ¿e
by³a to polska dzia³alnoæ niepodleg³ociowa oraz ¿e do czynnej samoobrony zmusza³a ludnoæ polsk¹ wyniszczaj¹ca polityka w³adz sowieckich. Powojenna dzia³alnoæ polskiego podziemia na Kresach (w Bia³oruskiej i Litewskiej SRS) by³a w prostej linii kontynuacj¹ walki o niepodleg³oæ Polski zapocz¹tkowanej jeszcze w latach okupacji niemieckiej, walki w obronie kresowej ludnoci polskiej.
Józef Berdowski Ma³y Ziuk, jeden z organizatorów sieci terenowej
Obwodu 49/67 w Szczuczyñskiem, stwierdza w swej relacji, ¿e ppor. Anatol Radziwonik Olech wydaj¹c mu rozkaz ponownego podjêcia dzia³alnoci podziemnej, wyranie powiedzia³, ¿e bêd¹ od nowa organizowaæ
wojsko polskie w konspiracji. Uczestnicy polskiej konspiracji mieli pe³n¹
wiadomoæ, ¿e nie s¹ ¿adn¹ band¹, jak g³osi³a propaganda sowiecka,
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lecz ¿o³nierzami polskimi, partyzantami, ¿e walcz¹ z nieludzkim i zbrodniczym systemem o s³uszn¹ sprawê  ca³oæ i niepodleg³oæ swej ojczyzny,
wolnoæ cz³owieka i wiarê przodków. Walka, jak¹ podejmowali by³a te¿
samoobron¹ kresowego spo³eczeñstwa. Jej formy by³y niekiedy drastyczne czy nawet okrutne, ale te¿ i walka prowadzona by³a z najokrutniejszym
przeciwnikiem, jakim by³ aparat policyjno-administracyjny pañstwa totalitarnego, Zwi¹zku Sowieckiego.
Najsilniejszym orodkiem polskiego oporu dzia³aj¹cym niemal do koñca lat czterdziestych by³ Obwód 49/67, obejmuj¹cy teren dawnych powiatów szczuczyñskiego i lidzkiego, wchodz¹cy teraz w wiêkszoci
w sk³ad obwodu grodzieñskiego BSRR. Obwód dowodzony by³ przez
ppor. Anatola Radziwonika Olecha, Mruka, Ojca, Starego. Zastêpc¹ komendanta Olecha by³ sier¿. Pawe³ Klikowicz Irena, za po jego
mierci w maju 1947 r. ppor. Witold Maleñczyk Cygan. Funkcjê adiutanta Komendanta Obwodu pe³ni³ (po mierci NN Twardowskiego) plut.
Zygmunt Olechnowicz Zygma. Warto w choæ paru s³owach scharakte-

Obozowisko ¿o³nierzy Olecha. Stoj¹ od lewej: NN, NN Malina (zgin¹³ w walce z NKWD
w 1947 r.), Zygmunt Olechnowicz Zygma, Wac³aw Szwarobowicz Kiepura, NN Potêga
(poleg³ w walce z NKWD 12 maja 1949 r. pod Raczkowszczyzn¹).; w dolnym rzêdzie od
lewej: NN Poleszuk (dezerter z Armii Czerwonej), ppor. Olech, NN Jastrz¹b (poleg³
w walce z NKWD w 1948 r. ko³o Wasiliszek), Witold Wróblewski Dziêcio³. Uroczysko Horiaczy Bór, wrzesieñ 1947 r.
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ryzowaæ tych najwybitniejszych, ostatnich organizatorów polskiego oporu na Kresach.
Ppor. Anatol Radziwonik Olech, dowiadczony dowódca jeszcze
z partyzantki lat okupacji niemieckiej, by³ postaci¹ oddzia³uj¹c¹ na otoczenie, posiada³ wybitn¹ charyzmê. Okaza³ siê nie tylko wietnym dowódc¹
partyzanckim, ale i doskona³ym organizatorem. Potrafi³ skupiæ wokó³ siebie mieszkañców ziemi szczuczyñskiej oraz lidzkiej i zbudowaæ zaplecze,
przez kilka lat, w niezwykle ciê¿kich warunkach, sprawnie pracuj¹ce dla
oddzia³ów partyzanckich podlegaj¹cych jego komendzie. We wrzeniu
1945 r. mjr cc Stanis³aw Sêdziak Warta, ju¿ jako jeden z liderów Zrzeszenia WiN, z³o¿y³ wniosek o odznaczenie Olecha Krzy¿em Walecznych.
Sier¿. Pawe³ Klikiewicz Irena równie¿ by³ dowiadczonym konspiratorem, który w latach 19431944 pe³ni³ funkcjê oficera do zadañ specjalnych w Komendzie Orodka £¹ka. Pracê sw¹ musia³ wykonywaæ bardzo dobrze, gdy¿ w rozkazach KO Nowogródek z lat 19431944 r. kilkakrotnie wymieniano go w punkcie pochwa³y i awanse. Ppor. Witold
Maleñczyk Cygan, syn osadnika wojskowego ze Starodworców, wywieziony do Rosji podczas pierwszej okupacji sowieckiej, s³u¿y³ w armii Berlinga. Gdy w 1945 r. przyjecha³ odwiedziæ rodzinê, NKWD usi³owa³o go
aresztowaæ. Zastrzeli³ wówczas 2 funkcjonariuszy NKWD i zbieg³ do partyzantki. Zygmunt Olechnowicz Zygma wraz ze starszym bratem Czes³awem s³u¿y³ w latach okupacji niemieckiej w IV batalionie 77 pp AK.
Stan liczebny Obwodu 49/67 oceniany by³ przez NKWD w 1945 r. na
oko³o 800 ludzi, w wiêkszoci pozostaj¹cych w konspiracji. Zapewne organizacja zbudowana przez komendanta Olecha by³a jednak jeszcze
liczniejsza, ni¿ s¹dzili Sowieci. Wspó³czesny historyk i publicysta z Bia³orusi, Andrzej Poczobut, szacuje si³y podleg³e Olechowi na tysi¹c ludzi,
za jego zaplecze, tj wszystkich wspó³pracuj¹cych choæ niezaprzysiê¿onych  na kilka tysiêcy. Podkomendni Olecha byli zorganizowani w liczne placówki terenowe, rozsiane w wioskach zamieszka³ych g³ównie przez
ludnoæ polsk¹, licz¹ce od 10 do 50 cz³onków. Znaczna czêæ ¿o³nierzy
Obwodu 49/67 posiada³a broñ i w razie potrzeby mog³a byæ mobilizowana
do akcji zwi¹zanych z samoobron¹. Charakterystycznym zjawiskiem
w dzia³alnoci Obwodu 49/67 by³ liczny udzia³ w konspiracji ludzi, którzy
w okresie okupacji niemieckiej byli za m³odzi, by s³u¿yæ w AK. M³odzie¿ ta
uzupe³nia³a luki w szeregach organizacji, staj¹c do s³u¿by obok weteranów nale¿¹cych do AK jeszcze w czasie wojny.
Oprócz wspomnianych placówek konspiracyjnych na terenie Obwodu
49/67 dzia³a³o kilka oddzia³ów partyzanckich, bêd¹cych schronieniem dla
ludzi spalonych i poszukiwanych przez NKWD. Wykonywa³y one zada-
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Partyzanci z oddzia³u ppor. Olecha. Stoj¹ od lewej: Zygmunt Olechnowicz Zygma, Bronis³aw Makaro Przybysz i NN Snopek; siedz¹ od lewej: Witold Wróblewski Dziêcio³, ppor.
Anatol Radziwonik Olech i Wac³aw Szwaborowicz Kiepura. Przybysz i Kiepura zginêli
wraz z Olechem w walce z NKWD 12 maja 1949 r. pod Raczkowszczyzn¹.

nia z zakresu samoobrony. Po rozpadzie oddzia³u Niedwiedzia, ppor.
Olech na nowo zorganizowa³ lotny oddzia³ partyzancki, pocz¹tkowo, zim¹
1945 na 1946 r., licz¹cy oko³o 20 ludzi. Z czasem partyzantka Obwodu 49/
67 znów siê rozros³a do tego stopnia, ¿e Olech podzieli³ podleg³e sobie
si³y na kilka samodzielnie operuj¹cych pododdzia³ów. Jeden z nich stanowi³ jego przyboczn¹ grupê dyspozycyjn¹, z któr¹ porusza³ siê po ca³ym
Obwodzie 49/67. W latach 19461949 podlega³y mu ponadto cztery wiêksze grupy partyzanckie (wszystkie okrelane przez ród³a sowieckie jako
oddzia³ Olecha). Dowodzili nimi: sier¿. Pawe³ Klikiewicz Irena (rejon
Szczuczyna), ppor. Witold Maleñczyk Cygan (rejon Wasiliszek), Wac³aw
Szwarobowicz Kiepura i Peter Fic Francuz potocznie zwany Peterem,
Alzatczyk s³u¿¹cy w AK (rejon Nowy Dwór-Ostryna). Ponadto placówki
dysponowa³y sta³ymi lub doranie mobilizowanymi mniejszymi patrolami.
M.in. patrol taki znajdowa³ siê w dyspozycji dowódcy plutonu terenowego
Brzozowce-Nowy Dwór, kpr. Józefa Berdowskiego Ma³ego Ziuka. Kolejnym patrolem dowodzi³ Stanis³aw Apanowicz Kulis (by³y partyzant III/77
pp AK). Pod Lid¹ i na wschód od niej operowa³ kilkunastoosobowy patrol
Leona £apota Magika, który nie zdemobilizowa³ swej dru¿yny w listopa-
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dzie 1946 r. i kontynuowa³ dzia³alnoæ zbrojn¹, w rejonie Werenowa patrol
Narkuna i grupka Rusakiewicza Bociana (10 osób), ko³o Wasiliszek
grupa Biruka, ko³o Ejszyszek grupa Bitnera, za pod Szczuczynem kilkuosobowa grupka Naumca. Na zachód od Lidy dzia³a³ ostatni dowódca
placówki nr 311  Feliks Kozaryn Grek.
Ca³oæ si³ partyzanckich podlegaj¹cych ppor. Olechowi liczy³a w latach 19461948 oko³o 120 ¿o³nierzy. Dzia³ali oni w grupach od kilku do
20 ludzi i zbierali siê w ca³oæ jedynie na zarz¹dzanych okresowo koncentracjach. Olech na co dzieñ porusza³ siê z kilkunastoosobowym oddzia³em przybocznym, niekiedy do³¹cza³ wraz z nim do poszczególnych pododdzia³ów. Podkomendni Olecha byli bardzo dobrze uzbrojeni, przewa¿nie w broñ maszynow¹. Wystêpowali w mundurach Wojska Polskiego lub,
dla zmylenia przeciwnika, w mundurach sowieckich (co widaæ na nielicznych zachowanych fotografiach).
Oddzia³ Olecha dysponowa³ licznymi schronami  ziemiankami (tzw.
bunkry), ulokowanymi w lasach lub zabudowaniach gospodarskich, czasem dos³ownie pod nosem garnizonów NKWD. M.in. w Dworczanach pod
Wasiliszkami w gospodarstwie
Józefa Bogus³awskiego Bolka
zbudowano schron mog¹cy pomieciæ kilkanacie osób (czêsto zatrzymywa³ siê tam sam
Olech ze sw¹ grup¹ przyboczn¹). Posiada³ te¿ kilka baz  obozowisk  urz¹dzonych w lasach.
Partyzanci przebywali tam w ziemiankach i sza³asach, w g³ównej bazie na uroczysku Horiaczy
Bór (Spalony Las) prócz ziemianek i sza³asów wzniesiono
krzy¿, pod którym u³o¿ony zosta³
symbol Bia³ego Or³a. Tak wspomina³ wygl¹d tego obozowiska
jeden z podkomendnych Olecha, Witold Wróblewski Dziêcio³:
Mielimy takie jedno ulubione i wzglêdnie bezpieczne miejsce  polanê Horiaczy Bor. By³o Krzy¿ w obozowisku oddzia³u Olecha. Uroczyto trudno dostêpne uroczysko, sko Horiaczy Bór. Wrzesieñ 1947 r.
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po³o¿one w g³êbi rozleg³ych, nadniemeñskich borów. Tutaj w³anie udawa³o siê utrzymaæ porz¹dek dnia jak w prawdziwym garnizonie. Dzieñ
rozpoczyna³a pobudka, wkrótce stawalimy w szeregach, z broni¹ w rêku
do modlitwy porannej pod krzy¿em na polanie. W dalszej kolejnoci zajmowalimy siê czyszczeniem broni. Czêsto po obiedzie odbywa³y siê
æwiczenia taktyczne. [...] Przez ca³y czas pe³nilimy s³u¿bê wartownicz¹.
¯o³nierze na posterunkach zmieniali siê co dwie godziny. Komendant
sprawdza³, czy partyzanci pe³ni¹ tê s³u¿bê z wystarczaj¹c¹ czujnoci¹.
By³ te¿ czas na odpoczynek. [...] Zawsze wymagano od nas odpowiedniej
dyscypliny, zachowania spokoju i nadziei w najbardziej krytycznej sytuacji. Ka¿dy dzieñ koñczy³a wspólna modlitwa wieczorna na polanie przed
krzy¿em.
Komendant Olech uruchomi³ te¿, na ile by³o to mo¿liwe, dzia³alnoæ
propagandow¹. W oddziale wydawano gazetkê zatytu³owan¹ wite
(pierwszy numer, przepisany rêcznie, liczy³ kilkanacie egzemplarzy, kolejne  wydawane na powielaczu  po kilkadziesi¹t i wiêcej. Artyku³y pisa³
sam ppor. Olech i niektórzy funkcyjni ¿o³nierze oddzia³u, m.in. Dziêcio³.
W miarê potrzeb wydawano tak¿e okolicznociowe ulotki adresowane do
ludnoci i przedstawicieli w³adz sowieckich. Przyk³adowo w lutym 1945 r.,
na terenie kompanii Wygon (Wawiórka), kolportowane by³y ulotki w zwi¹zku z zarz¹dzonymi przez w³adze sowieckie wyborami do Rady Najwy¿szej ZSRR, wzywaj¹ce do ich bojkotu. Ponadto sporz¹dzano okolicznociowe ulotki i proklamacje, pozostawiane w terenie m.in. po wykonanych
akcjach (starano siê informowaæ, dlaczego w stosunku do szczególnie
szkodliwych, nieludzkich pracowników sowieckiego aparatu okupacyjnego podejmowane s¹ akcje odwetowe). Celem polskiej akcji informacyjnej
by³o jednak przede wszystkim podtrzymywanie na duchu mieszkañców
powiatów szczuczyñskiego i lidzkiego. Wiadomoci z wolnego wiata zdobywano z nas³uchu radiowego polskojêzycznych rozg³oni. Upowszechniano je wród cz³onków organizacji i ludnoci za porednictwem wspomnianej gazetki wite.
Dowodzony przez Olecha Obwód Szczuczyn  Lida nie mia³ ¿adnego kontaktu z centralami dowódczymi polskiego podziemia (WiN) w Polsce, ani nawet z niedalekim Bia³ostockim Okrêgiem WiN. Granica polskosowiecka zosta³a po 1945 r. bardzo dok³adnie uszczelniona i nie by³o ju¿
mo¿liwoci przechodzenia jej. Nie dysponowa³ te¿ ³¹cznoci¹ radiow¹.
Utrzymywa³ natomiast kontakty z lunymi polskimi oddzia³ami partyzanckimi, g³ównie z pow. Lida, nawi¹zuj¹cymi do tradycji AK, dowodzonymi
przez Jana Bukatko i Micha³a Durysa. Mia³ te¿ ³¹cznoæ z komendantem
poakowskich struktur konspiracyjnych i oddzia³ów partyzanckich w powiecie
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grodzieñskim, ppor. Mieczys³awem Niedziñskim Menem, a tak¿e z poakowskimi strukturami w powiecie wo³kowyskim (m.in. z oddzia³em partyzanckim Boles³awa Chweduka Cietrzewia).
W szeregach konspiracji i partyzantki dowodzonej przez Olecha panowa³ prawdziwie obywatelski duch, wywodz¹cy siê z tradycji Armii Krajowej. S³u¿yli tu obok siebie przedwojenni obywatele Rzeczypospolitej bez
wzglêdu na wyznawan¹ wiarê  najliczniejsi katolicy i mniej liczni prawos³awni (prawos³awnym by³ m.in. dowódca jednego z patroli  Leon £apot
Magik, dowiadczony partyzant z IV batalionu 77 pp AK, jeszcze z czasów okupacji niemieckiej). W oddzia³ach Olecha walczyli tak¿e antykomunici nie bêd¹cy Polakami - pojedynczy ochotnicy narodowoci ukraiñskiej lub rosyjskiej. Jeden z nich, lejtnant armii sowieckiej NN Zielony
(Ukrainiec), wykaza³ siê du¿¹ odwag¹ osobist¹ w walkach z NKWD.
Charakterystycznym zjawiskiem wystêpuj¹cym w strukturach Obwodu
Szczuczyn-Lida by³o w³¹czanie przez Olecha do pracy na rzecz konspiracji niektórych pracowników i funkcjonariuszy sowieckich w³adz administracyjnych najni¿szego szczebla (priedsiedatieli i sekretarzy niektórych
sielsowietów, pe³nomocników wiejskich itp., m.in. w Wasiliszkach, Wawiórce
i Niecieczy). Jedni nie byli zwolennikami komunizmu, inni s³uchali poleceñ
Olecha w obawie przed kar¹, jak¹ mog³a wymierzyæ im partyzantka. Choæ
ich motywacje by³y z³o¿one, jest jasne jednak, ¿e staj¹c po stronie polskich niepodleg³ociowców opowiadali siê oni za wolnoci¹ a przeciw systemowi sowieckiemu, bêd¹cemu jej zaprzeczeniem. Byli wród nich ludzie narodowoci bia³oruskiej i rosyjskiej. Wed³ug niektórych relacji Olech
mia³ swe wtyczki ponoæ nawet w grodzieñskiej milicji i prokuraturze. Ich
us³ugi by³y szczególnie cenne w zakresie wywiadu i legalizacji. Choæ lata
okupacji niemieckiej na kresach pó³nocno-wschodnich spotêgowa³y konflikty narodowociowe wród zamieszkuj¹cych je spo³ecznoci, umiejêtnie rozgrywane przez Sowietów, to jednak ostatni polscy niepodleg³ociowcy okazali siê zdolni do odrzucenia tego balastu przesz³oci . Ju¿ sama
wspomniana otwarta formu³a w tworzeniu organizacji pokazywa³a, ¿e
nie byli, jak twierdzi³a propaganda bolszewicka, zalepionymi polskimi
nacjonalistami. Oddzia³y Olecha styka³y siê z antykomunistyczn¹ partyzantk¹ litewsk¹, zachowuj¹c z ni¹ poprawne stosunki. Polskie obozowisko w uroczysku Horiaczy Bór sta³o siê nawet okresowym schronieniem
dla jednego z takich oddzia³ów.
Dzia³alnoæ organizacji Olecha mia³a dwa wymiary. W perspektywie
spodziewanego konfliktu wolnego wiata z blokiem sowieckim  polska
zbrojna obecnoæ na Kresach wydawa³a siê dla przysz³oci tych ziem mieæ
zasadnicze znaczenie. Sam Olech podkrela³ w rozmowach z podko-
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mendnymi, ¿e s¹ oni wojskiem polskim w konspiracji i w momencie prze³omowym oni bêd¹ przywracaæ tu Polskê. Z drugiej strony partyzantka
prowadzona przez Olecha mia³a i realizowa³a zadania i cele dorane.
By³a samoobron¹ miejscowego spo³eczeñstwa przeciw terrorowi NKWD,
nadu¿yciom i bezprawiu przedstawicieli w³adz sowieckich. Szczególnie
surowo zwalczano pracowników administracji, okrutnie odnosz¹cych siê
do ludnoci oraz agenturê NKWD. Tak o akcjach oddzia³u mówi³ kpr. Józef Berdowski Ma³y Ziuk:
To by³y dzia³ania bardzo skuteczne [akcje Olecha przeciwko sowieckiej administracji i NKWD]. Bo jak przyjecha³ nastêpca takiego rozwalonego sowieckiego funkcjonariusza czy pracownika, to ludzie nieraz potrafili
mu powiedzieæ: Ty czekaj. Bêdziesz taki jak on, to i ciebie czeka to samo.
[...] Mymy zawsze starali siê rozkolportowaæ informacjê, dlaczego takich
sowietów zabilimy, w³anie tych  a nie innych. ¯eby by³o wiadomo, ¿e
my nie polujemy na ka¿dego sowieta przypadkowego, tylko karzemy konkretnych ludzi za konkretne sprawy. Dlatego ich zabijalimy, ¿e oni ju¿
nawet te sowieckie prawa, tak surowe dla ludnoci  ³amali. Inni ¿o³nierze
sowieccy, inni urzêdnicy sowieccy przyje¿d¿ali do wsi, to ich nie atakowano, tylko w³anie takich nadgorliwych. Zawsze to wyjanialimy. Rozwieszalimy ulotki, nawet rêcznie pisane, w których to wyjanialimy. [...] Chcia-

Partyzanci z oddzia³u ppor. Olecha. W drugim rzêdzie: drugi od prawej siedzi sier¿. Pawe³
Klimkiewicz Irena (poleg³ w walce z NKWD 17 maja 1947 r.), obok niego z lewej ppor.
Olech.
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³em powiedzieæ, ¿e niestety czasami akcje nasze by³y bardzo surowe.
Trzeba [by³o] mocno ukaraæ, czasem dla przyk³adu, i dla zastraszenia.
Ale innej rady nie by³o. Albo walka, albo nic. Bylimy w warunkach bardzo
trudnych, by³o nas niewielu. Terror ze strony w³adz sowieckich by³ szalony
[...] Dziêki naszej samoobronie to siê jako ³agodzi³o.
Surowe kary stosowane przez podziemie w stosunku do donosicieli,
agentów NKWD oraz nadgorliwych funkcjonariuszy sowieckiej administracji
sprawia³y, ¿e w³adze sowieckie niemal do koñca dzia³alnoci organizacji
Olecha nie by³y w stanie zapanowaæ nad terenem by³ych powiatów szczuczyñskiego i lidzkiego. Szef NKWD obwodu grodzieñskiego w jednym ze
swych raportów pisa³ do sekretarza Obwodowego Komitetu KP(b)Bia³orusi w Grodnie, Prytyckiego: Cz³onkowie bandy «Olecha» od 1945 r. do
czerwca 1946 r. dokonali na terytorium rejonów wo³kowyskiego, lidzkiego,
¿o³udzkiego, szczuczyñskiego, wasiliskiego i raduñskiego 115 aktów terrorystycznych, które dotknê³y miejscow¹ ludnoæ [donosicieli, agentów
i sowieckich wspó³pracowników] oraz aktyw [sowiecki].
Pomimo skrajnie trudnych warunków (Olech i jego ¿o³nierze mieli przeciwko sobie ogromny aparat NKWD) organizacja polska w szczuczyñskiem
i lidzkiem przez pierwsze cztery lata po wojnie, dziêki poparciu ludnoci,
trzyma³a siê ca³kiem niele. Andrzej Poczobut ocenia, ¿e [...] jeszcze
w 1948 r. na terenie rejonów lidzkiego i szczuczyñskiego (ob³asti grodzieñskiej) faktycznie panowa³a dwuw³adza. W dzieñ rz¹dzili komunici, w nocy
 partyzanci.
Innym, wa¿nym dla ludnoci, aspektem dzia³añ oddzia³u Olecha, by³o
zwalczanie sowieckiej administracji, obci¹¿aj¹cej ch³opów nadmiernymi,
czêsto niewykonalnymi wiadczeniami rzeczowymi i kontyngentami. Oddzia³y niszczy³y dokumentacjê w sielsowietach, mleczarniach i instytucjach
gospodarczych zwi¹zanych z egzekwowaniem dostaw obowi¹zkowych.
Palono spisy i wykazy, zabierano piecz¹tki i blankiety urzêdowe, dziêki
którym organizacja podziemna mog³a póniej wystawiaæ ludnoci fa³szywe zawiadczenia o wywi¹zaniu siê z dostaw. Przy okazji takich akcji czêsto rozstrzeliwano nadgorliwych funkcjonariuszy sowieckiej administracji.
Nieraz, jeszcze w 1949 roku, udawa³em siê na probê ludnoci na
takie akcje. Jeszcze w zimie 1949 r. rozbi³em ze swoim plutonem mleczarniê [pod Ostryn¹]. Zbi³em wszystkie urz¹dzenia, mechanizmy, zniszczy³em ca³¹ ksiêgowoæ. Z tym, ¿e zabra³em czyste kwitariusze i swoim ludziom siê wpisywa³o. Bo bardzo by³o ludziom daleko, nieraz dziesiêæ kilometrów, mleko dostarczaæ, a trudno by³o zorganizowaæ transport. Nieraz
ludzie piechot¹ nosili. Jak donieli, to by³o ju¿ w drodze ubite na mas³o.
I wobec tego prosili nas: kochani, zniszczcie to, bo nas zamorduj¹ tym
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mlekiem. Zniszczcie [...] Poszed³em i zniszczy³em, ju¿ w 1949 roku,
w styczniu.
Dzia³alnoæ komendanta Olecha i jego podkomendnych cieszy³a siê
autentycznym poparciem mieszkañców Ziemi Szczuczyñskiej i Lidzkiej,
którzy nie akceptowali systemu sowieckiego i pragnêli powrotu Polski.
O stosunku ludnoci do polskich partyzantów wiadczy okolicznoæ, i¿
mogli prowadziæ sw¹ walkê nieprzerwanie przez piêæ lat okupacji sowieckiej. Ponownie oddajmy g³os Dziêcio³owi:
[...] w okolicach Grodna, Szczuczyna, Nowego Dworu, Lidy czy Nowogródka nadal mieszka³o wielu Polaków. Wci¹¿ napotyka³o siê tam
w wiêkszoci polskie miasteczka, wioski, zacianki, przysió³ki. Prócz katolików Polaków  ¿yli w nich prawos³awni, uwa¿aj¹cy siebie za Bia³orusinów, Polaków lub tutejszych. Kiedy wstêpowalimy do jakiej chaty, nie
pytalimy, czy gospodarz jest Polakiem, Bia³orusinem czy tutejszym, czy
rodzina jest katolicka czy prawos³awna. By³o to dla nas obojêtne. Wszyscy mieszkañcy byli gocinni  i przyjmowali nas  jak to siê mówi  czym
chata bogata. System sowiecki by³ tak absurdalny i zbrodniczy, ¿e nikt
z nas nie wierzy³ w jego trwa³oæ. Bylimy przekonani, ¿e prêdzej czy
póniej runie ca³y porz¹dek komunistyczny w Europie, a ziemie kresowe
powróc¹ do wolnej i niepodleg³ej Polski. Co wiêcej, wierzy³a w to znaczna
czêæ ludnoci  katolickiej i prawos³awnej. Ciê¿kie prze¿ycia wojenne
oraz nowe przejawy sowieckiej przemocy jeszcze bardziej utrwala³y tê
nadziejê.
Dzia³ania represyjne wobec ludnoci i operacje przeciwko partyzantce, prowadzone przez NKWD, przerzedza³y placówki terenowe, jednak
do wiosny 1949 r. nie by³y w stanie zlikwidowaæ ich i z³amaæ polskiego
oporu. Dnia 2 stycznia 1946 r. grupa operacyjna 34 zmotoryzowanego
pu³ku strzeleckiego NKWD, cigaj¹c patrol Kazimierza Kowalskiego Czarnego i Tamulewicza Wichra, który w Po¿ymie (rej. Werenów) zastrzeli³
3 osoby wspó³pracuj¹ce z Sowietami, aresztowa³a kilka osób pod zarzutem przynale¿noci do AK. 6 stycznia 1946 r. NKWD aresztowa³o we wsiach
Kimiesze, Pomide i Rackuny (rej. Raduñ) 6 cz³onków AK, w tym dowódcê plutonu Wiktora Walukiewicza vel Kumickiego. Operacja ta by³a kontynuowana 10 czerwca 1946 r.  resztowano 11 osób. Tego samego dnia
grupa operacyjna Lidzkiego Oddzia³u Miejskiego NKWD i 34 zmot. pu³ku
strzeleckiego NKWD przeczesa³a Dajnowo, Jewsiewicze i Morgi, aresztuj¹c 5 ¿o³nierzy Obwodu 49/67 (dzia³ania te by³y wynikiem pracy 3 informatorów Lidzkiego NKWD pozyskanych na tym terenie). 18 stycznia 1946 r.
grupa operacyjna NKWD z Radunia aresztowa³a (m.in. w Nowosadach
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i Naczy) 29 osób oskar¿onych o przynale¿noæ do AK i wspó³pracê z grup¹
mia³ego, który przesz³o pó³ roku wczeniej odszed³ za liniê Curzona.
Aresztowania na terenie kompanii Wawiórka Wygon, rozpoczête
w styczniu 1946 r., powraca³y jeszcze dwukrotnie falami w lipcu i wrzeniu
tego roku. 19 stycznia 1946 r. na podstawie informacji donosiciela o kryptonimie Swój, grupa operacyjna Lidzkiego NKWD aresztowa³a 12 osób.
W ci¹gu ca³ego 1946 r. NKWD aresztowa³o na terenie kompanii Wygon
45 osób oskar¿onych o przynale¿noæ lub wspó³pracê z AK. Wród ujêtych byli m.in. dowódca kompanii Józef Poczobut Wilk, NN Koliber 
dowódca dru¿yny z Mancewicz i Józef Walukiewicz  wspó³pracuj¹cy
z partyzantami sekretarz sielsowietu w Wawiórce. NKWD zdoby³o w czasie operacji 4 rkm, 8 pm, 15 kb i oko³o 1000 sztuk amunicji, a tak¿e polskie
materia³y propagandowe.
Tylko w okresie od 3 lutego do 3 marca 1946 r. pododdzia³y 34 zmotoryzowanego i 262 strzeleckiego pu³ków NKWD podczas pacyfikacji terenu Obwodu Grodzieñskiego (pow. Szczuczyn i Lida) zastrzeli³y 9 partyzantów i aresztowa³y kilkaset osób.
Wiosn¹ i latem 1946 r. operacje NKWD, maj¹ce miejsce w Lidzkiem,
wymierzone by³y g³ównie przeciw Olechowi. W wyniku pracy agenturalno-ledczej grupy operacyjne NKWD zabi³y lub aresztowa³y tu 14 czynnych uczestników polskiej konspiracji oraz 17 osób wspó³pracuj¹cych
(skonfiskowano 3 rkm i 7 pm). Wród zabitych by³ Walerian Jakiewicz
z zacianka Jakiewicze. Aresztowano m.in. A. Kapcewicza Puchacza 
dowódcê dru¿yny z Dajnowa, Aleksandra Bujnickiego z Tobo³y (Bia³orusina)  priedsiedatiela sielsowietu w Niecieczy oraz Nataliê Iwanowa (Rosjankê)  sekretarza tego¿ sielsowietu. Bujnicki i Iwanowa zostali oskar¿eni o to, ¿e od maja 1946 r. wspó³pracowali z Olechem, wykonuj¹c jego
polecenia. Aresztowano te¿ ksiêdza Koniewskiego z Niecieczy, ciesz¹cego
siê du¿ym autorytetem u ludnoci (zosta³ oskar¿ony o wspó³pracê z AK).
W padzierniku 1946 r. agent o kryptonimie Kimon przekaza³ NKWD
informacjê o istnieniu placówki AK we wsi Widówka (rej. Wasiliszki). Na
podstawie jego donosu, w pierwszych dniach listopada 1946 r. NKWD
aresztowa³o 5 cz³onków AK, w tym komendanta placówki Kazimierza Jastrzêbskiego ¯uka. Pón¹ jesieni¹ 1946 r. i w pocz¹tkach 1947 r. NKWD
przeprowadzi³o szereg operacji w rejonie Lidy, likwiduj¹c pozosta³oci placówki 311. W walce z broni¹ w rêku polegli Feliks Kozaryn Grek i Albin
Trzeciak, za 7 ¿o³nierzy AK i 8 osób oskar¿onych o wspó³pracê z organizacj¹ zosta³o aresztowanych. Grupy operacyjne NKWD z Lidy mia³y tak¿e w koñcu 1946 r. zlikwidowaæ placówkê AK w Zieniewiczach licz¹c¹ 17
osób, placówkê mialczañsk¹ licz¹c¹ 15 osób a tak¿e grupê partyzanck¹
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dowodzon¹ przez Rusakiewicza Bociana spod Werenowa. Ta ostatnia
informacja by³a jednak nie prawdziwa. Jeszcze ponad rok póniej, w lutym
1948 r. szef NKWD rejonu werenowskiego Chalawko uskar¿a³ siê, ¿e Bocian nadal wymyka siê ob³awom: U nas w rejonie dzia³a banda Rusakiewicza i przychodzi do naszego rejonu banda z rejonu lidzkiego. Dlaczego
wci¹¿ nie jest rozbita banda Rusakiewicza? Osiemnacie razy wyrywa³ siê
on nam w ci¹gu zorganizowanych przez resort operacji. To siê odby³o dlatego, ¿e nasi oficerowie operacyjni s¹ m³odzi i ma³o dowiadczeni.
Nie jestemy dzi w stanie zweryfikowaæ i przedstawiæ wszystkich akcji przeprowadzonych przez oddzia³y podlegaj¹ce Olechowi, wstêpnie
mo¿na szacowaæ, ¿e by³o ich oko³o 200. Podane poni¿ej akcje to jedynie
przyk³ady dzia³añ zbrojnych partyzantki Obwodu 49/67. W listopadzie 1945 r.
dru¿yna Magika, wznawiaj¹c dzia³alnoæ po demobilizacji podstawowych
si³ oddzia³u, zlikwidowa³a 4 terenowych dzia³aczy komunistycznych i konfidentów. W potyczkach NKWD poleg³o dwóch ¿o³nierzy tego pododdzia³u (NN Waligóra i NN Frak). W styczniu 1946 r. ppor. Cygan przeprowadzi³ przed posterunkiem milicji w Wasiliszkach brawurowy zamach na
funkcjonariusza NKWD Filipowicza (cz³owiek ten zosta³ przechowany przez
Polaków w okresie okupacji niemieckiej, zna³ doskonale miejscowe stosunki i przyczynia³ siê do aresztowañ wród ludnoci). W tej samej miejscowoci patrol w sk³adzie NN Zielony i NN Snopek wykona³ udany zamach na
szefa wasiliskiego garnizonu NKWD Mieczys³awa Bojarskiego.
14 stycznia 1946 r. we wsi Bancewicze (15 km od Lidy) partyzanci
zastrzelili 4 osoby wspó³pracuj¹ce z w³adzami sowieckimi. Niespe³na trzy
tygodnie póniej, 2 lutego, leni znów zawitali do Bancewicz - tym razem
zlikwidowali 3 osoby. W lutym 1946 r. partyzanci spalili spisy wiadczeñ
rzeczowych w Ogrodnikach (rej. Lida). 16 lutego 1946 r. w Gambutach
(rej. Lida) zastrzelono 2 funkcjonariuszy NKWD w Lidzie. 3 marca 1946 r.
spalono sielsowiet w Zapolu. 9 kwietnia od kul partyzantów zginê³o piêciu
komunistów w Ramuczach (rej. Werenowo), 19 kwietnia spalona zosta³a
baza sielchoznaba w Bogopolu. 15 maja 1946 r. we wsi Poduce (rej.
Iwje) postrzelono szefa propagandy rejonowego komitetu partii  Kuriadina, 15 maja rozbito magazyn w Pirogañcach (rej. Werenowo), 20 maja
rozbito magazyn i mleczarniê w Robotnikach a 29 maja magazyn w Dajdeliszkach. 6 czerwca 1946 r. rozbito magazyn w Gieranonach, 12 czerwca w Cho³owiczach zabito rejonowego sekretarza Komsomo³u  Szkorba
a 16 czerwca 1946 r. pod ¯o³udkiem zabito 2 kolejnych komunistów.
18 lipca 1946 r. partyzancki patrol zastrzeli³ deputata sielsowietu w Jew³aszach, za 16 sierpnia 1946 r. pododdzia³ Ireny zlikwidowa³ w Szostakowcach pod Wasiliszkami priedsiedatiela i rejonowego agronoma  od-
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Jeden z pododdzia³ów ppor. Olecha. W drugim rzêdzie: trzeci z prawej siedzi Olech, obok
niego z lewej Zygmunt Olechnowicz Zygma; w czwartym rzêdzie: pierwszy z prawej Peter
Fic Francuz (poleg³ w walce z NKWD w marcu 1949 r.). Zima 1948 r.

powiedzialnych za wyniszczanie polskiej wsi. 23 wrzenia 1946 r. patrol
oddzia³u Olecha zabra³ zaopatrzenie ze spó³dzielni w Wielkiej Wsi pod
Szczuczynem. 26 wrzenia 1946 r. od kul polskich partyzantów pad³
w Trokielach funkcjonariusz lidzkiego NKWD, a cztery dni póniej w Kondraciszkach funkcjonariusz NKWD Petrusewicz. 6 listopada 1946 r. partyzanci Olecha pojawili siê w Dajnowie i zastrzelili preiedsiedatiela oraz
sekretarza sielsowietu.
Zim¹ 1946/1947 ubezpieczenie kwateruj¹cych w okolicach Wawiórki
grup Francuza i Ireny ujê³o i zlikwidowa³o funkcjonariusza NKWD.
W dniu 23 stycznia 1947 r. zlikwidowano kierownika wydzia³u wojskowego
partii komunistycznej rejonu wasiliskiego  Greckiego, a 12 lutego 1947 r.
patrol oddzia³u Olecha zastrzeli³ w Iszczo³nianach 9 osób oskar¿onych
o wspó³pracê z w³adzami sowieckimi. 15 kwietnia 1947 r. w Brzozowcach
oddzia³ Olecha zlikwidowa³ 2 funkcjonariuszy NKWD, a w maju tego roku
w Piaskowcach sowieckiego wspó³pracownika Jasiukajtisa.
W dniu 17 maja 1947 r. oddzia³ Olecha, kwateruj¹cy w Starodworcach, zosta³ zaatakowany przez grupê operacyjn¹ NKWD. Partyzanci zdo³ali przebiæ siê, jednak w czasie odwrotu zosta³ ciê¿ko ranny w obie nogi
sier¿. Pawe³ Klikiewicz Irena. Nie mog¹c wycofaæ siê wraz z oddzia³em,
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zgin¹³ z w³asnej rêki. Latem 1947 r. trzyosobowy patrol dowodzony przez
Witolda Wróblewskiego Dziêcio³a rozbi³ bank w Nowym Dworze (zdobyto 15 tysiêcy rubli).
Du¿e nasilenie wyst¹pieñ zbrojnych oddzia³ów podlegaj¹cych Olechowi przypada na drug¹ po³owê 1948 r. Podjê³y one wówczas zakrojon¹ na
szerok¹ skalê akcjê przeciw kolektywizacji, realizowanej przez administracjê sowieck¹. Zniszczono kilkanacie organizuj¹cych siê ko³chozów, likwiduj¹c jednoczenie najbardziej szkodliwych aktywistów sowieckich.
Najwiêcej tego rodzaju akcji wykonano w Szczuczyñskiem, nieco mniej
w Lidzkiem. Dzia³ania te zahamowa³y pierwsz¹ fazê kolektywizacji na terenie objêtym strukturami Obwodu 49/67. Dopiero po ca³kowitym zlikwidowaniu zorganizowanej polskiej partyzantki uda³o siê w³adzom sowieckim zapêdziæ ludnoæ do ko³chozów, zmuszaj¹c j¹ do tego rujnuj¹cymi
podatkami i obowi¹zkowymi dostawami.
10 wrzenia 1948 r. grupa Cygana rozbi³a urz¹d pocztowy (bank)
w Wawiórce, zdobywaj¹c 24 000 rubli. Zastrzelono urzêdnika Ministerstwa Finansów, Tarasowa. 7 wrzenia 1948 r. grupa Francuza zlikwidowa³a nowo utworzony ko³choz im. Woroszy³owa (rej. Nowy Dwór). Wykonano wyroki mierci na szczególnie szkodliwych aktywistach sowieckich:
delegacie sielsowietu z Nowego Dworu Chomiczu, priedsiedatielu ko³chozu
Buñce i znienawidzonej przez miejscow¹ ludnoæ nauczycielce Purwinej.
21 wrzenia 1948 r. grupa Cygana zlikwidowa³a we wsi Krzywosió³ki
(Kudzierki) 10 osób oskar¿onych o donosicielstwo, a grupa Ma³ego Ziuka 2 sowieckich informatorów w Starodworcach. 27 wrzenia 1948 r. zastrzelono sowieckiego informatora w Serafinach (rej. Lida).
W padzierniku 1948 r. ppor. Olech zarz¹dzi³ koncentracjê podleg³ych
sobie grup partyzanckich i patroli placówek w Puszczy Nackiej, na któr¹
stawi³o siê oko³o 100 ¿o³nierzy. Wykonano wówczas wyroki mierci na
dwóch cz³onkach organizacji, którzy dopucili siê napadów rabunkowych
wobec ludnoci.
Noc¹ 10/11 listopada 1948 r. grupa Cygana spali³a wielki wzorcowy
ko³choz im. Stalina w Kulbaczynie, niszcz¹c budynki, obory z inwentarzem i sterty ze zbiorami. Równoczenie rozbito piêtnastoosobowy posterunek wojskowy ochraniaj¹cy obiekt.
15 grudnia 1948 r. w Papierni (rej. Lida) zlikwidowano oficera NKWD
Iwana Strelnikowa, a 14 lutego 1949 r. oficera NKWD Iwana Noskowa. 20
stycznia 1949 r. patrol Ma³ego Ziuka zniszczy³ mleczarniê kontyngentow¹ pod Ostryn¹ i zlikwidowa³ funkcjonariusza administracji le odnosz¹cego siê do ludnoci.
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Brak jest daty akcji wykonanej w 1948 r., polegaj¹cej na ujêciu 2 urzêdników sowieckich okrelanych przez ludnoæ jako instruktorzy przys³ani
z Moskwy, odznaczaj¹cych siê wybitnie bezlitosnym stosunkiem do ch³opów. Powieszono ich na s³upach telegraficznych przy drodze wiod¹cej do
Szczuczyna  na postrach dla innych nadgorliwych pracowników aparatu
sowieckiego. Nie znamy te¿ dat akcji na ko³chozy w Ho³dowie, Gudach
i Wielkim Siole (w tej ostatniej uprowadzono i zlikwidowano informatora
NKWD, by³ego oficera Armii Czerwonej Chrabina).
Komendant Olech ze swym oddzia³em w koñcowym okresie dzia³alnoci coraz czêciej obozowa³ w lasach, nie zachodz¹c do wsi i chutorów,
chc¹c w ten sposób uchroniæ ludnoæ od represji sowieckich. W okresie
zimowo  wiosennym wi¹za³o siê to z pogorszeniem warunków bytowych
ostatnich partyzantów ziemi nowogródzkiej (zimno, brak odzie¿y na zmianê, braki w zaopatrzeniu w ¿ywnoæ).
Zim¹ 1949 r. si³y bezpieczeñstwa ZSRS przyst¹pi³y do ostatecznej rozprawy z oddzia³ami Olecha. Rozpoczê³a siê seria ob³aw i operacji, poprzedzonych prac¹ agentów. U¿yto do nich olbrzymich si³ NKWD. Rejony,
w których agentura lokalizowa³a obecnoæ grup partyzanckich, otaczane
by³y kilkakrotnymi piercieniami ¿o³nierzy NKWD i dok³adnie penetrowane. Szanse na przebicie siê z takich okr¹¿eñ by³y minimalne.
W dniu 10 lutego 1949 r. grupa operacyjna szczuczyñskiego NKWD,
dowodzona przez kpt. Kudrawcewa, ujê³a Ma³ego Ziuka (zosta³ ciê¿ko
ranny podczas próby ucieczki). 19/20 marca 1949 r. w zasadzkê zorganizowan¹ przez NKWD we wsi Lebiodki (rej. Wasiliszki) wpad³ ppor. Cygan, gin¹c w czasie walki (w rêce Sowietów dosta³ siê wówczas Franciszek Krupowicz Smok). Równie¿ w marcu 1949 r. NKWD zniszczy³a grupê
Francuza kwateruj¹c¹ w lenej ziemiance w rejonie Nowego Dworu.
Poleg³ Francuz i oko³o dziesiêciu jego podkomendnych.
24 kwietnia 1949 r. grupa operacyjna NKWD przeprowadzi³a operacjê
przeciw oddzia³owi Olecha kwateruj¹cemu w lesie nad Lebiod¹ w pobli¿u wsi Stankiewicze (której mieszkañcy wspomagali partyzantów). Olech,
maj¹cy wówczas ze sob¹ 17 ¿o³nierzy, zdo³a³ wyrwaæ siê z okr¹¿enia,
trac¹c jednego poleg³ego  Wac³awa Szturmê Doktora ze wsi Wo³oka.
Ranny zosta³ Witold Wróblewski Dziêcio³, któremu uda³o siê wycofaæ
wraz z oddzia³em. 12 maja 1949 r. kolejna operacja sowiecka, do której
u¿yto znacznych si³, w tym jednostek ci¹gniêtych z Miñska Bia³oruskiego, spowodowa³a okr¹¿enie oddzia³u Olecha obozuj¹cego nad Niewisz¹ pod wsi¹ Raczkowszczyzna. Tym razem oddzia³ zosta³ rozbity i zlikwidowany. Podczas desperackiej próby przebicia siê przez trzy kolejne
piercienie ob³awy blokuj¹ce teren operacji poleg³o szeciu partyzantów,
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a wród nich komendant Olech. W rêce Sowietów wpadli ranni Zygmunt
Olechnowicz Zygma, Witold Wróblewski Dziêcio³ i jedna z ³¹czniczek.
Ujêci partyzanci zostali skazani na 25 lat ³agru. Zygma po zwolnieniu
z ³agru w 1964 r. przepad³ bez ladu  wiadomo by³o, ¿e zamierza³ wracaæ do rodziny w Polsce. Dopiero niedawno wyjani³o siê, ¿e sowieckie
w³adze nie pozwoli³y mu na to i spowodowa³y zamkniêcie go w szpitalu
psychiatrycznym w Kazachstanie, gdzie zmar³ na pocz¹tku lat 90-tych ubieg³ego stulecia (rodzina poszukiwa³a go przez d³ugie lata)! Choæ kilku partyzantów zdo³a³o wyrwaæ siê z ob³awy, sukces NKWD by³ ca³kowity  polskiemu podziemiu zadano definitywny cios, pozbawiaj¹c go orodka dowódczego. Ani oddzia³ partyzancki, ani dowództwo obwodu nie zosta³y
ju¿ odbudowane.
Operacjom przeciw oddzia³om partyzanckim Olecha towarzyszy³y
masowe aresztowania w polskich wioskach podejrzanych o nastawienie
antysowieckie i wspomaganie polskiej partyzantki. Sowieckie s³u¿by specjalne aresztowa³y 279 ¿o³nierzy konspiracji Obwodu 49/67, których oskar¿ono o terroryzm, rabunki i pomoc partyzantom. Przyk³adowo w Stankiewiczach aresztowano wówczas
30 osób, które zosta³y oskar¿one
o udzielanie pomocy Olechowi.
Rozbita zosta³a tamtejsza placówka AK, a jej komendant R. Kulesza
Andrzej wpad³ w rêce NKWD.

Zygmunt Olechnowicz Zygma, adiutant komendanta Olecha.

Natalia Rybak, badaczka z Bia³orusi, wymienia tak¿e dzia³aj¹ce na
Nowogródczynie, zlikwidowane
w koñcu lat czterdziestych polskie
grupy zbrojne Antoniego £ojki Ba³aja w (rej. ¯o³udek) i Stanis³awa
Tankiewicza (rej. Wasiliszki, Sobakiñce). Byæ mo¿e one tak¿e by³y pozosta³oci¹ po strukturach podlegaj¹cych komendantowi Olechowi.
Dzia³ania podejmowane przez
sowieckie si³y bezpieczeñstwa doprowadzi³y w ci¹gu 1949 r. do z³amania zorganizowanego polskiego
oporu w Szczuczyñskiem i Lidzkiem. Komenda Obwodu 49/67 nie
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zosta³a ju¿ odbudowana, wiêkszoæ placówek rozbi³y aresztowania,
a oddzia³y partyzanckie Obwodu zosta³y zniszczone w czasie walk. Niemniej polski opór tli³ siê tutaj jeszcze przez kilka lat  nadal dzia³a³y kilku,
a nawet kilkunastoosobowe grupki partyzanckie, wybijane przez kolejne
ob³awy i operacje NKWD  lecz nie mia³ ju¿ zorganizowanego charakteru.
Z czasem symbolem oporu byli ju¿ tylko pojedynczy partyzanci, ukrywaj¹cy siê w Szczuczyñskiem i Lidzkiem przez kilka dalszych lat.

Oddzia³y Durysa i Bukatki (19461948)
We wschodniej czêci Obwodu 49/67, w Lidzkiem, od 1946 r. operowa³
oddzia³ partyzancki zorganizowany przez osadnika wojskowego, akowca
Micha³a Durysa. Jego zastêpc¹ by³ W³adys³aw Pujdak B³yskawica, póniej za Jan Bukatko. Stan oddzia³u nie przekracza³ na ogó³ 20 ¿o³nierzy.
Posiada³ on silne zaplecze w postaci pozosta³oci placówek terenowych
AK. Wed³ug róde³ sowieckich oddzia³ Durysa mia³ w latach 19461947
wykonaæ 25 akcji na instytucje sowieckie i osoby wspó³pracuj¹ce z NKWD.
29 kwietnia 1946 r. w Mieleszkowszczynie oddzia³ Durysa zabi³ 5 osób
oskar¿onych o wspó³pracê z w³adzami sowieckimi. 8 lipca 1946 r. we wsi
Dojlidki trzyosobowy patrol oddzia³u dowodzony przez Durysa zlikwidowa³ rejonowego pe³nomocnika ministerstwa zaopatrzenia. 26 sierpnia 1946
r. partyzanci zastrzelili 4 i ranili 1 wspó³pracownika sowieckiego w Dajnowie. 1 wrzenia 1946 r. oddzia³ Durysa zabra³ zaopatrzenie ze spó³dzielni
w Dworzyszczu. 18 wrzenia 1946 r. grupy Durysa i Bukatki zabi³y w Gudach (8 km od Lidy) 4 Sowietów. 20 wrzenia 1946 r. Bukatko na czele
11 partyzantów pojawi³ siê w Kulpach (15 km od Lidy) i zastrzeli³ 3 osoby
wspó³pracuj¹ce z w³adzami sowieckimi. Noc¹ 22/23 wrzenia 1946 r. oddzia³ Durysa zlikwidowa³ 7 sowieckich wspó³pracowników na terenie gminy Nieciecz. Podczas starcia we wsi Ostrowla od kul partyzantów pad³o
8 ¿o³nierzy sowieckich.
W celu rozpracowania grupy Durysa latem 1946 r. lidzkie NKWD zwerbowa³o 2 agentów sporód ukrywaj¹cych siê ¿o³nierzy AK (otrzymali oni
kryptonimy Trokielski i Orze³). Agenci owi donieli 17 listopada 1946 r.,
¿e zastêpca Durysa, W³odzimierz Pujdak B³yskawica, ukrywa siê w chutorze ko³o Niecieczy w domu Bronis³awy Jakuæ. Na podstawie tych informacji grupa operacyjna NKWD otoczy³a w dniu 22 listopada 1946 r. wskazane miejsce. B³yskawica poleg³ w walce podczas próby przebicia siê.
NKWD aresztowa³o 5 osób, w tym Bronis³awê Jakuæ.
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W koñcu listopada 1946 r. w rejonie Dokudowa pojawi³a siê czteroosobowa grupa zbrojna dowodzona przez Stanis³awa Korostika, która przywêdrowa³a tu spod Dokszyc (rejon Po³ock). Grupa ta wykona³a kilkanacie akcji na sowieckie urzêdy, pracowników si³ bezpieczeñstwa i administracji. Ju¿ na Nowogródczynie, w dniu 10 listopada 1946 r., opanowa³a
osadê Lipniszki, gdzie rozbi³a urz¹d pocztowy i rozstrzela³a priedsiedatiela sielsowietu Kurdiakowa. Grupa Korostika zamierza³a przy³¹czyæ siê do
oddzia³u Durysa. W tym celu szuka³a kontaktów w terenie. Niestety, natrafi³a na by³ego cz³onka AK, bêd¹cego agentem NKWD, Or³a, który na jej
trop naprowadzi³ lidzkie NKWD. W dniu 29 listopada 1946 r. zosta³a otoczona przez grupê operacyjn¹ NKWD w chutorze Ogrodniki, w domu Julii
Rak. Wszyscy czterej partyzanci grupy Korostika polegli w walce. Tego
samego dnia Durys ze swymi ludmi, nic nie wiedz¹c o losach przybyszów ze wschodu, wkroczy³ do Dokudowa, gdzie rozbi³ sowiecki magazyn i zabra³ potrzebne partyzantom zaopatrzenie i gotówkê o ³¹cznej wartoci 20 tys. rubli.
W dniu 30 stycznia 1947 r. konfidenci G³az i £una donieli do lidzkiego NKWD, ¿e Durys wraz z patrolem pojawili siê we wsi Berkucie. Jeszcze tego samego dnia przyby³a tam grupa operacyjna NKWD. Durys wraz
z trzema ¿o³nierzami zdo³a³ siê przebiæ. Polegli Micha³ Chodko Kuba
(by³y komendant placówki AK w Dubrowni) oraz Aleksander Król.
NKWD z Lidy dopad³o wreszcie Durysa w dniu 13 lipca 1947 r., gdy
zatrzyma³ siê z czêci¹ swej grupy na postój w Wielkim Siole. W stoczonej
wówczas walce oddzia³ zosta³ rozbity, a Micha³ Durys poleg³. Z niedobitków oddzia³u Durysa rekrutowa³a siê kilkuosobowa grupka partyzancka
Edwarda Sapie¿ki, dzia³aj¹ca przez pewien czas samodzielnie w Lidzkiem.
Jan Bukatko, niezbyt zadowolony z niektórych poczynañ tej grupy, zdecydowa³ siê na wziêcie jej pod kontrolê i w³¹czenie do swego oddzia³u.
Trudno jest precyzyjnie ustaliæ moment, od którego grupa Bukatki zaistnia³a jako samodzielny oddzia³ partyzancki. W pewnym sensie by³a kontynuacj¹ oddzia³u Durysa. Jej dowódca, Jan Bukatko, pracowa³ przez
pewien czas jako priedsiedatiel sielsowietu w Krupowie (byæ mo¿e jako
wtyczka polskiego podziemia). Zagro¿ony aresztowaniem, zbieg³ do
partyzantki i do³¹czy³ do oddzia³u Durysa. Po mierci B³yskawicy zosta³
zastêpc¹ dowódcy, prawdopodobnie Micha³ Durys powierzy³ mu te¿ komendê nad czêci¹ oddzia³u. W ka¿dym razie ju¿ w pocz¹tkach 1947 r.
Bukatko, który przyj¹³ pseudonim Lew, operowa³ z w³asn¹ grup¹ partyzanck¹. Jego oddzia³ liczy³ przeciêtnie kilkunastu ludzi. Okresowo powiêkszany by³ o ludzi z siatki terenowej. Zastêpc¹ Bukatki zosta³ kpr. Wac³aw
Jocz ¯bik (w okresie okupacji niemieckiej dowódca 8 dru¿yny 3 plutonu
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4 kompanii 11/77 pp AK). Oddzia³ Bukatki operowa³ na znacznym obszarze rozci¹gaj¹cym siê w rejonie Radunia, Wasiliszek, Lidy, ¯yrmun  a¿
po Berdówkê. Dzia³alnoæ grupy polega³a g³ównie na prowadzeniu samoobrony  likwidowano szkodliwych dla ludnoci funkcjonariuszy NKWD
i administracji, donosicieli, agentów. Zwalczano te¿ przypadki bandytyzmu. L¿ejsze wykroczenia tego rodzaju karano ch³ost¹, w powa¿niejszych
stosowano najwy¿szy wymiar kary.
Wed³ug róde³ sowieckich oddzia³ Bukatki dokona³ 20 akcji wobec sowieckich aktywistów, funkcjonariuszy i wspó³pracowników NKWD. £¹cznie mia³ zlikwidowaæ 35 osób, w tym 4 priedsiedatieli sielsowietów. Oddzia³ spali³ te¿ 4 sielsowiety. W marcu 1947 r. Bukatko i Jocz poszli za
Dzitwê do jednego z zaprzyjanionych ksiê¿y na spowied wielkanocn¹.
Gdy zatrzymali siê w Wilbikach, do gospodarstwa w którym kwaterowali,
przyby³a grupa NKWD z zamiarem dokonania aresztowañ. Wywi¹za³a siê
walka, w której partyzanci zabili 3 funkcjonariuszy NKWD, w tym kpt. Silezniakowa. Wiosn¹ 1947 r. w Worniszkach zlikwidowano nadgorliwego funkcjonariusza NKWD. Podczas starcia z sowieck¹ ob³aw¹ w rejonie Jancewicz partyzanci ujêli i rozbroili enkawudzistê, którego pucili wolno.
Jesieni¹ 1947 r. oddzia³ wpad³ w zasadzkê pod Wierch Lid¹. Zdo³a³
oderwaæ siê od przeciwnika, poleg³ jednak partyzant Jan Po³ubiñski. Mniej
wiêcej w tym czasie poleg³ Jan Kuligowski (osaczony przez NKWD, zastrzeli³ siê). W dniu 26 lutego 1948 r. ob³awa NKWD zaskoczy³a oddzia³
Bukatki w Wilbikach. I tym razem partyzanci zdo³ali wyrwaæ siê z okr¹¿enia. Sowieckie tyraliery ogarnê³y ujê³y jedynie wycofuj¹cego siê osobno
Wac³awa Jocza ¯bika.
W dniu 28 marca 1948 r. (w Wielkanoc) oddzia³ Bukatki w wyniku donosu zosta³ otoczony przez batalion NKWD we wsi Domejki, gdzie kwaterowa³ w domu Konstantego Szeszko. Dosz³o do zaciêtej walki, w czasie
której oddzia³ zosta³ rozbity. Gospodarstwo Szeszki sp³onê³o podpalone
przez Sowietów. Zginê³y ¿ona i córka gospodarza, u¿yte przez enkawudzistów jako ¿ywe tarcze. Wród poleg³ych partyzantów byli Jan Bukatko, Walerian Smolak i Wac³aw Królik. Ciê¿ko ranny Edward Sapie¿ko, po
nieudanej próbie dostrzelenia siê, wpad³ w rêce NKWD (skazany zosta³
na 25 lat ³agrów, zosta³ zwolniony dopiero w 1968 r., mieszka³ póniej
w Lidzie, gdzie zmar³ kilka lat temu).
Niedobitki z oddzia³u Bukatki dalej trwa³y w terenie. Jedna z takich
grup, w sk³adzie której znalaz³ siê Stanis³aw Ptak z Wilbików, dzia³a³a
jeszcze przez piêæ lat. Grupka ta niszczy³a sielsowiety i rozbija³a sowieckie instytucje handlowe, zdobywaj¹c w ten sposób zaopatrzenie. Ptak zosta³
ujêty przez NKWD dopiero w 1952 r. i skazany na 25 lat ³agrów.
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O tym, jak tragiczne by³y losy ¿o³nierzy nowogródzkiej AK, którzy do
koñca trwali na kresowych posterunkach, wiadcz¹ wspomnienia i relacje
tych nielicznych, którzy prze¿yli. Warto przytoczyæ tu fragmenty ¿yciorysu
jednego z ¿o³nierzy placówki 311 i 3 kompanii VI batalionu 77 pp AK,
a nastêpnie partyzanta oddzia³ów Durysa i Bukatki, Edwarda Sapie¿ki.
Powiedz¹ one wiêcej ni¿ niejeden suchy dokument:
Ojciec mój, syn Antoniego i Rozalii, by³ legionist¹, a od 1922 r. zawodowym, sta³odziennym kolejarzem. W 1939 r. skoñczy³em 4 kl[asy] w szkole
nr 3 w Lidzie. W 1943 r. spe³ni³o siê mnie 14 lat. Niemcy dali mnie paszport
i urz¹dzili na robotê w TOT. Pracowa³em na budowie, pomocnikiem u cielów. 22 kwietnia 1944 r. na placówce 311 w Bieñkiewiczach organizowa³a siê 3 kompania VI [batalionu] 77 pp AK. Przed szeregiem stali ojciec
z ma³oletnim synem i sk³adali przysiêgê do por. «Szczura» Lalewskiego.
Mój pseudonim by³ «Edward», a ojca mego [pseudonim] «Jod³a». 1 lipca
1944 r. nasze zgrupowanie pod dowództwem kap[itana] «Pala», Dedelisa, rozbroi³o Niemców i BAK w miasteczku Traby. 7 lipca 1944 r. [kompania] bra³a udzia³ w operacji «Ostra Brama» w Wilnie. [...] 18 lipca 1944 r. 
oko³o Miedników okr¹¿yli nas sowiety. Dali ultimatum: «Zdawajcie!» Dowódca pu³ku, major «Kotwicz» da³ rozkaz: »Ma³ymi grupami, przerywaæ
siê!» Brat mój Józef ps[eudonim] «Burza III», «Groszek» Romuald Grañski, ja, «Szperacz» i «Butelka» Franek Grañski, szczêliwie przerwali siê
z okr¹¿enia. Za dwie nocy przyszli pod Lidê. A ojca ju¿ zastalimy w domu.
Mieszkali my w czworaku w folwarku w Rekciach. Ojciec koniem swoim
pracowa³ na roli, a ja sta³em na atasie [stra¿y]. Uwidzê sowietów, siadam
na konia i uciekam do lasu, ¿eby nie zabrali, albo nie obmienili. W okolicy
Zaleskich istnia³a radiostacja. Posy³ali nas czêsto na jej obespieczenie.
Poprosili mego ojca: «¯eby rozwióz³ prowiant». Rozwióz³. Na jutro jego
aresztowa³o NKWD. S¹dzili jego na 10 lat. A w 1948 r. zmar³ w obozie
w Nowosady [Nowosadach] na Bia³orusi. Poprosili mnie: «¯ebym przeszed³ po placówce i przepisa³, kto u kogo mieszka». Na jutro ³azili rakiem
po moich ladach [NKWD]. Musia³em oddaliæ siê do lasu, w bunkier. Znalaz³em siê w grupie ojca Micha³a Durysa. Stary Mazur, legionista [osadnik
wojskowy]. Rozbili nas 13 czerwca 1947 r. w Wielkim Siole. Zabili .p.
Ojca [Durysa], a mnie ranionemu w prawy bok uda³o siê ukryæ w lesie.
Wyleczyli mnie dobre ludzie i zaprowadzili do grupy ojca Bukatko. 28 marca
1948 r. napadli na nas ca³ym batalionem we wsi Domejki. Zabili ojca Jana
Bukatko, Smolaka Waleriana, Wac³awa Królika. Mnie ranionego w g³owê
przywieli w bardzo ciê¿kim stanie, bez przytomnoci w szoku, do wiêzienia. Wyleczy³ mnie Bóg, wróci³ pamiêæ, da³ cierpliwoæ. 27 lipca 1948 r.
Grodzieñski Wojenny trybuna³ W/M WD s¹dzi³ [mnie] po parfagrafie 63-1;
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70,76 na 25 lat IT£. 6 lat odbywa³em wyrok w Komi ASRR p/o Inta, p/s
388, 14 lat w Mordowskiej ASRR p/o Jawas p/s 385. [...] 28 marca 1968 r.
zwolnili mnie. Przyjecha³em do Lidy.

Dzia³alnoæ struktur poakowskich we wschodniej
i po³udniowej czêci Nowogródczyzny (19461950)
Po demobilizacji oddzia³ów partyzanckich w drugiej po³owie 1945 r.
oraz wyjedzie wielu ¿o³nierzy AK w transportach repatriacyjnych do Polski centralnej, dzia³alnoæ organizacyjna AK na terenie dawnego Orodka
Iwje-Juraciszki oraz w rejonie Wo³o¿yna i Iwieñca zamar³a na jaki czas.
Jednak terror ze strony NKWD i postêpowanie administracyjnych w³adz
sowieckich zmusi³y ludnoæ do ponownego organizowania struktur konspiracyjnych i wznowienia samoobrony. Tak wspomina tê sytuacjê kpr.
Józef Uss mig³o, który w padzierniku 1945 r. rozwi¹za³ sw¹ grupê
partyzanck¹, a jej uczestników wys³a³ w transportach repatriacyjnych do
Polski centralnej, sam za okresowo zaprzesta³ czynnej dzia³alnoci.
W³adze terytorialne i milicja, gdy zorientowali siê, ¿e nic im nie grozi,
zaczêli siê panoszyæ i goniæ [ludzi] do ko³chozów. ¯eby temu zapobiec,
w marcu 1946 r. wspólnie z «Kretem» zorganizowalimy placówki.
Wed³ug dostêpnych danych podjê³y wówczas ponown¹ dzia³alnoæ konspiracyjn¹ placówki: Doniewicze  komendant Józef Spurgiasz Kret,
Wikszniany - komendant Mitul M³ot, £azduny  komendant W³odzimierz
Sumak Wilczek, Piesiewicze - komendant Boles³aw Jurgiel Jeleñ, Ga³unowicze  komendant NN Lampart. W rejonie Piotrowicz siatk¹ kierowa³ Józef Uss mig³o. Wiadomo te¿, ¿e jakie struktury konspiracyjne
istnia³y w £ugomowiczach, Maciukach i Trabach.
Nie tworzono wiêkszych grup partyzanckich, operowano niedu¿ymi,
kilkuosobowymi patrolami. W roku 1946 dowodzili nimi miêdzy innymi Józef Uss mig³o, Józef Spurgiasz Kret i Boles³aw Jurgiel Jeleñ. Patrole te likwidowa³y wspó³pracowników NKWD, niszczy³y sielsowiety i sowieckie urzêdy.
W lutym 1946 r. grupa operacyjna NKWD osaczy³a Bronis³awa Matusa
Goryla z placówki Maciuki (gm. Traby). Otoczony przez dwa plutony sowieckich ¿o³nierzy broni³ siê, zabijaj¹c kilku atakuj¹cych. Znajduj¹c siê w
sytuacji bez wyjcia, pope³ni³ samobójstwo.
Operacje NKWD stopniowo rozbija³y kolejne placówki. W sierpniu 1946 r.
aresztowania rozbi³y placówkê £azduny (ujêty zosta³ jej komendant Wilczek i wielu ¿o³nierzy). Aresztowania spad³y te¿ na Piesiewicze. Zwiêk-
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szaj¹ca siê liczba ludzi poszukiwanych przez NKWD i ukrywaj¹cych siê,
przyczynia³a siê do powstawania oddzia³ów partyzanckich, chroni¹cych
siê w lenych ziemiankach, m.in. w Puszczy Nalibockiej. Jedn¹ z takich
grup dowodzi³ W. Mitul M³ot i NN Szpilka  gajowy lenictwa Baczeszniki (M³ot ranny w 1947 r. wpad³ w rêce NKWD, Szpilka utrzyma³ siê
d³u¿ej, lecz w wyniku zdrady zosta³ schwytany i zamêczony w ledztwie).
Inn¹ grup¹ dowodzi³ Józef Uss mig³o, który wspó³dzia³a³ z placówk¹
Józefa Spurgiasza Kreta. Utrzyma³ siê on w terenie do 1948 r., zdobywaj¹c du¿¹ popularnoæ wród ludnoci i budz¹c postrach wród funkcjonariuszy sowieckich. Jak wspomina jeden z mieszkañców wsi Wikszniany: bardzo wielu konfidentów wspó³pracuj¹cych z NKWD pos³a³ na tamten wiat. By³ on postrachem dla wielu nas³anych z Rosji urzêdników,
a szczególnie miejscowych donosicieli. Inny w swej relacji dodaje: nabi³
ruskich do diab³a, pali³ sielsowiety, zabija³ priedsiedatieli.
Miêdzy innymi grupa mig³a zlikwidowa³a szczególnie szkodliwych
priedsiedatieli sielsowietów w Dojlidach i Sobotnikach. Ko³o wsi Kis³e odbi³a 2 aresztowanych cz³onków AK, zastrzeli³a 2 konwojuj¹cych ich milicjantów, za 1 ciê¿ko rani³a. Jesieni¹ 1947 r. we wsi Postoliszki znów odbi³ kilku
aresztowanych i zastrzeli³ pilnuj¹cego ich milicjanta. W marcu 1948 r. wykona³ zasadzkê na sowieck¹ grupê operacyjn¹ w lesie ko³o Bakszt zabijaj¹c kilku funkcjonariuszy. Jednak jeszcze w tym samym miesi¹cu zosta³
ranny w starciu z NKWD w Babiñszczynie i wpad³ w rêce Sowietów.
Doæ d³ugo utrzymywa³a siê w terenie kilkuosobowa grupka NN Lamparta. Wiosn¹ 1951 r. agent NKWD wprowadzony do oddzia³u, doprowadzi³ do likwidacji tej grupy. Gdy za zgod¹ Lamparta poszed³ do wsi odwiedziæ rodzinê, wracaj¹c powiadomi³ NKWD o lokalizacji ziemianki grupy. Gdy partyzanci poszli spaæ, roz³adowa³ ich broñ i schowa³ amunicjê.
Jedynie wartownik stawi³ opór nadchodz¹cym enkawudzistom. Wspomniany agent oprowadza³ potem NKWD po wioskach i wskazywa³ ludzi, którzy
pomagali ukrywaj¹cym siê ¿o³nierzom AK.
W 1946 r. dwaj komendanci placówek terenowych, Józef Spurgiasz
Kret i Boles³aw Jurgiel Jeleñ, zorganizowali oddzia³ partyzancki z³o¿ony z poszukiwanych przez NKWD ¿o³nierzy AK. Wkrótce potem Kret
poleg³, za dowództwo oddzia³u przej¹³ Jurgiel. Od tej chwili oddzia³ okrelany by³ przez ludnoæ i w³adze sowieckie jako Jurgielewcy. Oddzia³
Jurgiela operowa³ na rozleg³ych terenach w rejonie Iwja, Juraciszek, £ugomowicz, Wo³o¿yna, Puszczy Nalibockiej i Iwieñca. Wed³ug róde³ sowieckich w ci¹gu 1947 r. Jurgielewcy wykonali 13 akcji okrelonych jako
terrorystyczne oraz 19 wypadów na sowieckie urzêdy administracyjne
i punkty handlowe. Podczas operacji prowadzonych przez NKWD przeciw
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Jurgielewcom, wed³ug niepe³nych danych z 1947 r., Sowieci zabili 13
i aresztowali 17 uczestników tej grupy.
Sporód akcji Jurgielewców ród³a sowieckie wymieniaj¹ miêdzy innymi: zlikwidowanie 19 czerwca 1946 r. priedsiedatiela sielsowietu £azduny  Pietrowa (przy czym zabrano jego broñ i dokumenty), zlikwidowanie w Szeszkach 23/24 czerwca 1946 r. A. Oleszkiewicza, akcjê na magazyn lenego sowchozu w Czerniewiczach 8/9 wrzenia 1947 r. (zabrano
zaopatrzenie wartoci 10 000 rubli), 30 wrzenia 1947 r. akcjê na priedsiedatiela z Sobotników  A. Borowika. We wrzeniu 1948 r. Jurgielewcy
wykonali akcjê na stacjê kolejow¹ Gawja. Rozbrojono posterunek NKWD
ochraniaj¹cy obiekt, rozbito urz¹d pocztowy i punkt skupu zbo¿a, zniszczono urz¹dzenia ³¹cznoci. W dniu 8 grudnia 1948 r. mia³a miejsce akcja
w Juraciszkach  zlikwidowano 9 urzêdników i wspó³pracowników sowieckich, m.in.: Bragina, Malinowskiego, Trubajewa oraz priedsiedatiela Sandruszewskiego. Wiosn¹ 1949 r. Jurgielewcy stoczyli walkê z grup¹ operacyjn¹ NKWD na koloniach £ugomowicz. Przebili siê, zabijaj¹c 2 funkcjonariuszy NKWD.
Jesieni¹ 1949 r. oddzia³ Jurgielewców rozdzieli³ siê na dwie grupy.
Od³¹czy³ siê Zenon Zabrodzki (z placówki Piesiewicze), zabieraj¹c czêæ
ludzi. Zorganizowa³ w³asny oddzia³, który jednak nie zdo³a³ przetrwaæ zimy
1949/1950. Pón¹ jesieni¹ 1949 r. w wyniku operacji NKWD zosta³ ca³kowicie zniszczony. Polegli wszyscy partyzanci, oprócz Piotra Bujko (ujêtego przez NKWD) i jeszcze jednego partyzanta. G³ówna czêæ oddzia³u,
dowodzona przez Boles³awa Jurgiela Jelenia, zosta³a ostatecznie zlikwidowana w latach 19501951. Jeleñ poleg³ w 1951 r. osaczony przez
NKWD na bagnach pod Baksztami.
Nale¿y tu wspomnieæ o jeszcze innych grupach zbrojnych dzia³aj¹cych
w koñcu lat czterdziestych we wschodniej czêci dawnego województwa
nowogródzkiego. Podczas operacji NKWD w grudniu 1948 i styczniu 1949 r.
NKWD zlikwidowa³o poakowsk¹ grupê dowodzon¹ przez ¯emojtela. Zabito 3 i aresztowano 15 osób.
W latach 19461949 w rejonie Wo³o¿yna i Iwieñca dzia³a³a grupa partyzancka dowodzona przez Radiuka. Gdy w 1949 r. Radiuk poleg³, dowództwo nad oddzia³em przej¹³ Szyd³owski. W 1950 r. oddzia³ Szyd³owskiego po³¹czy³ siê z grup¹ braci Mietlickich, dzia³aj¹c¹ w rejonie Radoszkowic na Wileñszczynie. Obie grupy, wed³ug róde³ sowieckich, by³y jak
na tamte czasy liczne i dobrze uzbrojone. Jednostki NKWD zlikwidowa³y
je dopiero w latach 19501951.
Tak¿e w po³udniowej czêci województwa nowogródzkiego, w powiatach Niewie¿, Nowogródek, Baranowicze i S³onim, doæ d³ugo odnoto-
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wywane by³y przypadki zbrojnego oporu wobec w³adz sowieckich. Mia³y
one miejsce na tym terenie jeszcze w 1947 r. (m.in. 22 stycznia 1947 r.
w rejonie Zdziêcio³a zabito agitatora baranowickiego komitetu obwodowego partii komunistycznej Stupunowa i priedsiedatiela Sawonia). Ze róde³ sowieckich wiadomo te¿, ¿e w pierwszej po³owie 1945 r. na lewym
brzegu Niemna wystêpowa³a kilkunastoosobowa grupa partyzancka
z powiatu lidzkiego, dowodzona przez Micha³a Malawkê. Zd¹¿y³a ona wykonaæ 10 akcji przeciw Sowietom. W czerwcu 1945 r. w celu likwidacji
polskiej partyzantki w rejonie Nowogródka i Lachowicz zosta³a wys³ana
w teren prowokacyjna grupa pozorowana NKWD, oznaczona kryptonimem
Turisty. Funkcjonariusze wchodz¹cy w jej sk³ad w³adali jêzykiem polskim, dziêki czemu mog³a ona udawaæ oddzia³ AK. W dniu 22 czerwca
1945 r. oddzia³ pozorowany nawi¹za³ kontakt z grup¹ Malawki pod wsi¹
Stankiewicze (rej. Nowogródek). Korzystaj¹c z os³abienia czujnoci pod
nieobecnoæ dowódcy polskiej grupy, enkawudzici wymordowali j¹ podczas wspólnego posi³ku (zabito 6 i ujêto ¿ywcem 2 polskich partyzantów,
zdobywaj¹c 2 pm, 6 kb i 4 pistolety). Sam Micha³ Malawka poleg³ nastêpnej nocy podczas akcji na istriebitieli.
Pomimo akcji demobilizacji oddzia³ów partyzanckich przeprowadzonej
wiosn¹ 1945 r. w Baranowickiem i Niewieskiem, pozosta³y na tym terenie
niedu¿e grupy zbrojne zdecydowane na kontynuowanie dzia³alnoci. Jedn¹ z bardziej znanych by³a grupa dowodzona przez Jana Kancelarczyka
Skibê. Operowa³a w rejonie Lachowicz, Niedwiedzicy i Kiecka. Wed³ug
informacji NKWD dysponowa³a znacznym zapleczem i dobrym systemem
³¹cznoci. Jesieni¹ 1945 r. przejawia³a znaczn¹ aktywnoæ w zdobywaniu
zaopatrzenia. Na okres zimy 1945/1946 r. zmniejszy³a sw¹ liczebnoæ. Ze
strony NKWD do operacji przeciw oddzia³owi Skiby u¿ywano oddzia³ów
28 pu³ku strzeleckiego Wojsk Wewnêtrznych NKWD. Jego dzia³ania nie
przynios³y jednak szybkiej likwidacji oddzia³u, gdy¿ istnia³ on jeszcze w lecie 1946 r. Dokumenty sowieckie wymieniaj¹ jako dowódcê polskiej partyzantki na tym terenie tak¿e Czes³awa Romaszewskiego Nagana.
W lecie 1946 r. wed³ug róde³ sowieckich w rejonie Klecka mia³a dzia³aæ tak¿e dziesiêcioosobowa grupa Jana Wasilika, za w rejonie Nowogródka czteroosobowa grupa Witolda ¯emojtela. Wydaje siê jednak, ¿e
nie chodzi tu o grupy partyzanckie, a raczej o jakie pozosta³oci konspiracji (grupy te okrelone by³y jako podziemie antysowieckie). Wiadomo
te¿, ¿e na terenie obwodu baranowickiego, na lewym brzegu Niemna,
dzia³a³y w 1945 r. wywodz¹ce siê z AK oddzia³y Chabra (15 ludzi) i Kazimierza Leberczaja (wed³ug róde³ sowieckich podobno do 50 ludzi). Ten
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ostatni oddzia³ mia³ wywodziæ siê z dawnego Zgrupowania Po³udnie.
Obie grupy istnia³y jeszcze w 1946 r.
Jeszcze w pocz¹tkach 1946 r. raporty NKWD informowa³y o dzia³aj¹cej w Puszczy Nalibockiej (w rejonie iwienieckim) grupie dowodzonej przez
Antoniego Diakowskiego. Pojedyncze przypadki zbrojnego oporu wystêpowa³y w Sto³peckiem do koñca lat czterdziestych.

Ostatnie przejawy polskiej dzia³alnoci niepodleg³ociowej
na Nowogródczynie (19501953)
Po zniszczeniu przez NKWD w maju 1949 r. oddzia³ów Olecha i rozbiciu struktur konspiracyjnych Obwodu 49/67, zorganizowany polski opór
na Nowogródczynie zosta³ prze³amany. Nie oznacza³o to jednak koñca
walki. Jeszcze przez kilka lat mia³y tu miejsce wyst¹pienia zbrojne skierowane przeciw sowieckiej administracji i w³adzom bezpieczeñstwa. W latach 19501951 we wschodniej czêci dawnego województwa nowogródzkiego dzia³a³y resztki oddzia³ów Jurgiela oraz grupy Szyd³owskiego i braci
Mietlickich. W Lidzkiem trwa³y niedobitki po oddziale Bukatki, m.in. wspomniana grupa Stanis³awa Ptaka. W rejonie Werenowa operowa³a dziesiêcioosobowa grupa Kabilewicza Krysiaka.
W nastêpnych latach pojawiali siê jeszcze w ró¿nych rejonach Nowogródczyzny pojedynczy partyzanci, byli ¿o³nierze AK cigani przez NKWD.
Aczkolwiek ich dzia³alnoæ nie mia³a jakichkolwiek szans i perspektyw,
odgrywa³a doæ powa¿n¹ rolê w ¿yciu wsi nowogródzkiej. W pocz¹tkach
lat piêædziesi¹tych sowiecki aparat administracyjny zakoñczy³ przymusow¹ kolektywizacjê wsi. Ludnoæ wiejska by³a ca³kowicie sterroryzowana
i zdana na ³askê sowieckich urzêdników i funkcjonariuszy NKWD, którzy
praktycznie byli panami jej ¿ycia i mierci. Sowiecki terror przybra³ niewyobra¿alne rozmiary, niszczono ka¿dy odruch indywidualnoci, ka¿de swobodniejsze s³owo traktowano jako dzia³alnoæ antysowieck¹. Ludnoæ wiejsk¹ zamieniono w niewolników XX wieku, przywi¹zanych administracyjnie do ziemi w ko³chozach, do których zosta³a przypisana. Pojawiaj¹cy
siê nieoczekiwanie w ró¿nych miejscach pojedynczy polscy partyzanci likwidowali donosicieli, niesprawiedliwych urzêdników sowieckich, dyrektorów ko³chozów, milicjantów i funkcjonariuszy NKWD. Ich istnienie przypomina³o przedstawicielom sowieckiego aparatu w³adzy i donosicielom, ¿e
jest jeszcze jaka sprawiedliwoæ, która mo¿e rozliczyæ ich z postêpowania wobec ludnoci. Fakt, ¿e owi ostatni partyzanci wytrwali w terenie z
broni¹ w rêku prawie 10 lat od wejcia Sowietów latem 1944 r., wiadczy
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jednoznacznie, ¿e mieli oni zaplecze spo³eczne wspieraj¹ce ich nawet
w okresie najwiêkszego terroru. Dzia³alnoæ ostatnich polskich partyzantów, w ród³ach sowieckich okrelanych niekiedy jako terrorysty adinoczki, by³a przedmiotem opowieci ludnoci wiejskiej. Dzi trudno odró¿niæ,
co jest w nich prawd¹, a co swego rodzaju legend¹.
Tak¹ postaci¹, g³on¹ na nadniemeñskich terenach powiatu lidzkiego,
by³ Puchalski z Klukowicz. Pocz¹tkowo jego grupa liczy³a kilku ¿o³nierzy.
Jesieni¹ 1951 r. by³ z nim ju¿ tylko jeden cz³owiek. W dniu 2 wrzenia
1951 r. Puchalski zastrzeli³ pod ¯o³udkiem oficera NKWD Iwana Arfieniewa. Jesieni¹ 1951 r. zosta³ osaczony przez NKWD na koloniach Radziwoniszek. W swej ostatniej walce, wedle przekazu miejscowej ludnoci, mia³
zabiæ 4 enkawudzistów. Gdy Sowieci podpalili dom, w którym siê broni³,
podj¹³ próbê przebicia siê. Widz¹c, ¿e nie zdo³a jednak wyrwaæ siê z pu³apki, krzykn¹³  Niech ¿yje Polska!  i strzeli³ sobie w g³owê.
Doæ d³ugo utrzyma³a siê w polu kilkuosobowa grupka I. Biercewicza
Matwieja, z³o¿ona z Polaków ukrywaj¹cych siê przed aresztowaniem
lub poborem do wojska sowieckiego, operuj¹ca w pó³nocnej czêci powiatu lidzkiego (m.in. 3 lipca 1951 r. zastrzelili agenta NKWD). Grupa
operacyjna NKWD z Radunia dopad³a Biercewicza dopiero 20 sierpnia
1952 r. w Szy³ach (rej. Werenów). Okr¹¿ony, broni³ siê i poleg³ wraz
z towarzysz¹c¹ mu kobiet¹ ze wsi Kowalki.
W rejonie ¯o³udka dzia³a³o, a w³aciwie ukrywa³o siê, kilku podkomendnych ppor. Olecha, w tym dowódca placówki Roman Kulesz oraz Bronis³aw £uszczewski i Bronis³aw Koz³owski (wszyscy zostali zastrzeleni przez
sowieckie s³u¿by specjalne).
Jednak chyba najs³ynniejsz¹ postaci¹ sta³ siê Hryncewicz Bogdan
ze wsi Jodki pod Lid¹. By³ ¿o³nierzem AK jeszcze w czasie okupacji niemieckiej, s³u¿y³ wówczas w batalionie partyzanckim Ragnera. Po lipcu
1944 r. nadal nale¿a³ do placówki terenowej AK w swojej wsi, nie uczestnicz¹c jednak w czynnej dzia³alnoci organizacji. W 1945 r. zosta³ aresztowany przez NKWD i za przynale¿noæ do AK skazany przez Wojskowy
Trybuna³ Obwodu Grodzieñskiego na 10 lat ³agru. W 1948 r. uda³o mu siê
uciec. Powróci³ w swoje rodzinne strony i na w³asn¹ rêkê podj¹³ walkê
z sowieckim aparatem policyjno-administracyjnym. Sta³ siê postrachem
donosicieli i funkcjonariuszy sowieckich. Ludnoæ opowiada³a legendy
o jego wyczynach. Tak wspomina go jeden z mieszkañców wsi Jodki pod
Lid¹: Jak on wyszed³ z tego aresztu nie wiem [...]. Gdzie naby³ dwa
pistolety i czai³ siê na Rosjan. Zg³adzi³ kilku donosicieli. Zastrzeli³ kilku
uzbrojonych wojskowych i jednego milicjanta, bardzo drogiego dla Rosjan. Pewnego razu wpad³ do samochodu i wystrzela³ z dwóch pistoletów
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wszystkich ruskich lotników, osiem osób. By³ nieuchwytnym. Rosjanie
wyznaczyli za Jego [g³owê] nagrodê.
Sporód bardziej znanych akcji Hryncewicza mo¿na wymieniæ miêdzy
innymi likwidacjê latem 1950 r. agenta  pe³nomocnika NKWD na teren
sielsowietu trzeciakowskiego  Djagilewa, likwidacjê w lecie 1953 r. funkcjonariusza milicji Kiry³owa oraz likwidacjê w czerwcu 1953 r. dyrektora
du¿ego ko³chozu Piotra Szota, wspó³pracownika NKWD. Jednym z najs³ynniejszych wyczynów Hryncewicza by³o zastrzelenie w sierpniu 1953 r.
na drodze pod Berdówk¹ usi³uj¹cych go zatrzymaæ 4 funkcjonariuszy
NKWD, w tym oficera w stopniu kapitana.
Hryncewicz zosta³ ujêty przez NKWD dopiero jesieni¹ 1953 r. w wyniku zdrady. Wed³ug relacji ludnoci wyda³ go jego przyjaciel, niejaki Kuk,
pracownik cegielni w Perepczycach pod Lid¹. Zwerbowany do wspó³pracy przez NKWD poda³ Hryncewiczowi rodki nasenne, za co otrzyma³
10 tysiêcy rubli, sumê jak na ówczesne stosunki sowieckie wysok¹. Hryncewicza wywieziono do Grodna, gdzie mia³ byæ s¹dzony. Wszelki lad po
nim zagin¹³.
Jurgiel, Szyd³owski, Kabilewicz, Mietliccy, Puchalski, Ptak czy te¿ Hryncewicz nie byli jedynymi ostatnimi ¿o³nierzami tej dogasaj¹cej, niewypowiedzianej wojny, tocz¹cej siê na terenach by³ego województwa nowogródzkiego. Ludzi takich jak oni by³o wielu, pojawiali siê w ka¿dym powiecie. Brak jest jednak bli¿szych, w pe³ni wiarygodnych danych o ich dzia³alnoci. Dlatego te¿ nie wiemy, kto i kiedy odda³ ostatnie strza³y w tej walce.
Jeszcze w 1956 r. niezidentyfikowani sprawcy wyrównali rachunki ze
znanym z sadyzmu grodzieñskim ledczym Tarajem, a m³odociani konspiratorzy z powiatu lidzkiego wykonali zamachy na nauczyciela i priedsiedatiela sielsowietu w Jewsiewiczach, znanych ze z³ego stosunku do
ludnoci.

M³odzie¿owa konspiracja na Polesiu
 Zwi¹zek Obroñców Wolnoci
Po akcji Burza i zwi¹zanym z ni¹ odejciem za Bug 30 DP AK, polska
konspiracja wojskowa na Polesiu ju¿ nie odrodzi³a siê. Podczas gdy akowcy
z Polesia maszerowali na odsiecz Powstaniu Warszawskiemu i po osi¹gniêciu przedpola miasta zostali rozbrojeni pod Otwockiem, na ich macierzystych terenach NKWD wy³apywa³o ostatnich polskich niepodleg³ociowców. Najpowa¿niejsze polskie wyst¹pienie zbrojne na Polesiu po 1944
roku nie wi¹¿e siê bezporednio z dzia³alnoci¹ struktur poakowskich
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w tym regionie, lecz z histori¹ akowców z Okrêgu Nowogródek wcielonych przymusowo do ludowego WP. Wielu ¿o³nierzy AK z Orodków
Baranowicze i Niewie¿ po rozbrojeniu przez Armiê Czerwon¹ i okresowym uwiêzieniu zosta³o bowiem wcielonych do armii Berlinga. Du¿e ich
skupisko istnia³o w 30 pp 9 DP kwateruj¹cym w rejonie Radzynia Podlaskiego. Noc¹ 2/3 marca 1945 r. batalion zapasowy 30 pp w sile 380 ludzi
(z³o¿ony z kresowiaków, w wiêkszoci akowców), zosta³ wyprowadzony
do lasu, a ¿o³nierzy poinformowano, ¿e maj¹ wraz z oddzia³ami miejscowego podziemia uderzyæ na Parczew i uwolniæ aresztowanych. W trakcie
marszu na Parczew akcja zosta³a odwo³ana. Kresowi ¿o³nierze znaleli
siê w dramatycznej sytuacji, na zupe³nie obcym terenie, pozbawieni pomocy miejscowej organizacji podziemnej i jakichkolwiek informacji oraz
rozkazów. Uciekinierzy byli bardzo s³abo uzbrojeni (po kilkanacie naboi
na karabin). Ca³a sprawa wygl¹da dzi na prowokacjê, albo wielk¹ nieodpowiedzialnoæ osób z lubelskiego podziemia, które wyda³y im rozkaz
wyjcia do lasu. Uciekinierzy zdecydowali siê na powrót w swoje rodzinne strony za lini¹ Curzona. Po drodze rozbili posterunek MO w Komarówce, zdobywaj¹c 2 rkm i 6 kb. Jednak jeszcze przed przepraw¹ przez Bug
zostali zlokalizowani przez pocig z³o¿ony z jednostek NKWD, WBW
i UBP. W trakcie potyczek, do których wówczas dosz³o, zarówno uciekinierzy jak i cigaj¹cy ponieli znaczne straty w ludziach. G³ówny oddzia³
przeszed³ Bug i maszeruj¹c przez lasy Polesia skierowa³ siê na wschód.
W ci¹gu kilku dni zosta³ zlokalizowany przez przewa¿aj¹ce si³y sowieckie.
Podczas operacji prowadzonej w dniach 710 marca 1945 r. w rejonie
Ma³oryty na Polesiu przez jednostki NKWD, oddzia³ polski zosta³ ca³kowicie rozbity. Sowieci zastrzelili 31 ¿o³nierzy, 10 utopi³o siê w bagnach, za
215 ujêto. Schwytani przez pocig polscy ¿o³nierze zostali skazani przez
s¹dy sowieckie na wieloletnie wyroki uwiêzienia w ³agrach  prze¿y³o niewielu.
Konspiracja na Polesiu odrodzi³a siê jednak ju¿ w 1945 r. w postaci
konspiracyjnej organizacji m³odzie¿owej, wystêpuj¹cej pod nazw¹ Zwi¹zek Obroñców Wolnoci (ZOW). Choæ m³odzi konspiratorzy nawi¹zywali
do etosu Armii Krajowej, odrzucali walkê zbrojn¹. Za g³ówne zadanie uznawali zachowanie wiadomoci narodowej Polaków na dawnych ziemiach
pó³nocno-wschodnich II RP pod sowieck¹ okupacj¹ (na terenie Bia³orusi).
Przyjêtymi przez nich formami dzia³ania by³o przede wszystkim tajne nauczania jêzyka polskiego i historii Polski oraz religii katolickiej. A tak¿e
ratowanie przed zniszczeniem i dewastacj¹ pomników historycznych, organizowanie pomocy osobom represjonowanym oraz znajduj¹cym w ciê¿kiej sytuacji materialnej. Organizacja ZOW odwo³ywa³a siê do wzorów har-
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cerskich i stosowa³a harcerskie formy pracy. Jej cz³onkami obok m³odzie¿y z poleskich miast i wiosek zamieszka³ych przez ludnoæ polsk¹ byli
równie¿ pojedynczy Bia³orusini. Za³o¿ycielem i dowódc¹ ZOW by³ Zygmunt Stachowicz ¯mudzin, za jego zastêpcami Ryszard Snarski Soroka i Leonard Konikiewicz Topola. Opiekunem duchowym rodowiska
zosta³ ksi¹dz jezuita Wac³aw Jaziewicz ¯uraw (w dzia³alnoæ ZOW mia³o byæ zaanga¿owanych a¿ 7 ksiê¿y). Najsilniejsze skupisko ZOW istnia³o
w Brzeciu, gdzie organizacja liczy³ ponad 40 cz³onków. Komórki organizacji dzia³a³y te¿ w Kobryniu (oko³o 40 osób pod dowództwem Jana Komorowskiego) i w Baranowiczach (12 osób). Oprócz tego mniejsze komórki ZOW znajdowa³y siê w: Peliszczach, Za³uziu, Horodcu, Niewie¿u
i Niedwiedzicy. Organizacja zosta³a zlikwidowana przez NKWD w 1948 r.
a jej cz³onkowie otrzymali wyroki po 25 lat ³agrów. Symbolem losów m³odzie¿owych poleskich konspiratorów s¹ Jeremi Odyñski i Jan Preuzner,
zastrzeleni 27 sierpnia 1953 r. podczas nieudanej próby ucieczki z 40
kopalni Workuty. Jedyn¹ pami¹tk¹ po tych dzielnych ludziach, do czasu
wzniesienia przez Fundacjê Pamiêtamy pomnika w Augustowie, by³a
tablica powiêcona Jeremiemu Odyñskiemu, umieszczona w kru¿ganku
kocio³a w. Antoniego przy ul. Senatorskiej w Warszawie.
Przytoczonym poni¿ej fragmentem wiersza Ostatni list autorstwa Jeremiego Odyñskiego chcemy zakoñczyæ to opracowanie, powiêcone tym
naszym rodakom, którzy bronili przed komunistami polskoci Kresów
i wolnoci cz³owieka, p³ac¹c za to w³asnym ¿yciem.
Odchodzê na Zachód ...
Zabieram wspomnienia
A wieci o was
przeka¿ê najbli¿szym
A jeli nie dojdê
zakopcie g³êboko
Wszak mrozy tu wielkie
i wilki i lisy
A mo¿e jednak
Nie kopcie g³êboko
A mo¿e jednak
Trochê bli¿ej nieba
Bo wierzê, ¿e kiedy

Jaka wielka wiosna
Roztopi lody
Pieczory, Workuty
[...]
Uwierzcie Rosjanie
Na tej naszej ziemi
Nie mo¿e byæ wszystko
W kolorze czerwonym
Na tej piêknej ziemi
S¹ te¿ inne barwy
A ¿ycie nie mo¿e
Przemijaæ w niewoli.
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