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Wydanie okazjonalne - bezpłatne

„Walka beznadziejna, walka o sprawę z góry przegraną,
bynajmniej nie jest poczynaniem bez sensu.
[...] Wartość walki tkwi nie w szansach zwycięstwa sprawy,
w imię której się ją podjęło, ale w wielkości tej sprawy”.
Prof. Henryk Elzenberg

Ta broszura jest poświęcona pamięci
żołnierzy podziemia niepodległościowego
i cywilnych mieszkańców
powiatu Sokołów Podlaski,
którzy oddali życie za niepodległość Polski,
wiarę katolicką i wolność człowieka
w walce z komunistami w latach 1944-1953

Zdjęcie na okładce:
defiluje 2 szwadron por. Waleriana Nowackiego „Bartosza” z 6 Brygady Wileńskiej AK kpt. Władysława Łukasiuka „Młota” (prawdopodobnie jesień 1947 r.).

Sokołowski patrol żandarmerii w polu
Strumienie deszczu z nieba spływają,
pasmami wody na falę zbóż,
chylą się zboża przez nich ciśnięte,
a nie postrzeżesz polnych tu grusz
Pod falą zboża w bruździe się kryje,
patrol żandarmów, dowódca „Młot”.
swoje derkacze w dłoniach ściskają,
a oczy ognie rzucają w lot
Ich to nie męczy, że mundur mokry,
że w but dziurawy woda się pcha,
lecz w sercu ogień mocny się pali,
on cel swój drogi prześwietnie zna
Pod wiatr zgłuszone szumy motorów.
to szosą auto pomyka w dal,
z niego wystają lufy „dziekciarów”,
z nimi złączony ohydny wróg
Z auta zanosi się płacz niewieści,
a z nim się miesza przekleństw grad,
ubowiec – bestia krzywdzi więzionych,
krwią ściekający Polak - nasz brat
Serca nam ranią braci cierpienia
twarze wylękłe, gdy widzą nas,
a drzwi częstokroć są nam zamknięte,
żal z trwogą żyje u ludzi mas
Terror nie zmieni nas, ni krwi strugi
idziemy rozbić krwiożerczą dłoń,
gdy zginie jeden, nastąpi drugi,
kroczymy w bliznach do Wolności bram
Lecz ta godzina słuszna wybije,
w niej się rozlegnie wystrzałów huk,
czerwona hydra marnie zaginie,
A sędzią prawym będzie sam Bóg

Piosenka partyzancka znaleziona przez UB w zapiskach jednego z poległych
żołnierzy 6 Brygady Wileńskiej AK kpt. „Młota”.

Nie obchodzą nas partie, lub te czy owe programy. My chcemy Polski
suwerennej, Polski chrześcijańskiej, Polski – polskiej. [...] Tak jak walczyliśmy
w lasach Wileńszczyzny, czy na gruzach kochanej stolicy – Warszawy –
z Niemcami, by świętej Ojczyźnie zerwać pęta niewoli, tak dziś do ostatniego
legniemy, by wyrzucić precz z naszej Ojczyzny Sowietów.
Święcie będziemy stać na straży wolności i suwerenności Polski i nie wyjdziemy dotąd z lasu, dopóki choć jeden Sowiet będzie deptał Polską Ziemię.
Fragment ulotki wydanej przez 6 Brygadę Wileńską AK kpt. „Młota”

Z niepodległościowych kart dziejów Podlasia
Podlasie, w tym i powiat Sokołów Podlaski, należy do tych obszarów
naszego kraju, które posiadają długotrwałą, wielopokoleniową tradycję
udziału mieszkańców w walkach o niepodległość Polski. Na przestrzeni XIX i XX wieku mieszkańcy tego regionu dawali heroiczne przykłady przywiązania do Państwa Polskiego i idei wolności. Można tu mówić
o ciągłości tradycji walki z kolejnymi zaborcami i okupantami. Jeśli powiemy, że opór społeczeństwa powiatu sokołowskiego przeciw rządom
komunistycznym miał charakter bardzo szeroki, to trzeba pamiętać, że
wyrastał on nie tylko z tradycji powszechnego oporu z czasów okupacji
niemieckiej, ale także z tradycji oporu przeciw obcym rządom w okresie
zaborów. Mieszkańcy Podlasia masowo stawali pod narodowymi znakami w kolejnych zawieruchach dziejowych – zwłaszcza w powstaniach
dziewiętnastego wieku. Na szerokie kręgi społeczeństwa spadały represje władz okupacyjnych i zaborczych, a mimo to mieszkańcy Podlasia
wspierali zbrojny ruch niepodległościowy. Znajdziemy też Podlasiaków
wśród konspiratorów POW oraz w szeregach odrodzonego Wojska
Polskiego, stawiającego czoła bolszewickim najeźdźcom w 1920 roku.
Będą dzielnie bronili niepodległości kraju i całości jego granic w 1939 r.,
a w okresie okupacji niemieckiej, walcząc w szeregach AK, NOW i NSZ
oraz innych niepodległościowych struktur konspiracji, zapiszą najchlubniejsze karty polskiego oręża czasów współczesnych. Znajdą się wśród
nich, tak jak w roku 1863, przedstawiciele wszystkich środowisk społecznych. Obok mieszkańców wiosek drobnoszlacheckich będą stawali pod
narodowymi znakami chłopi, mieszkańcy małych miasteczek, przedstawiciele wolnych zawodów i inteligencji oraz obywatele ziemscy.
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W gruncie rzeczy obraz oporu stawianego po wojnie przeciwko komunistom, a także obraz represji powojennych, nie tak wiele różni się od
owych chlubnych epizodów z dziewiętnastowiecznej przeszłości. Relacje
z walk powstańczych 1863 roku jako żywo kojarzą się z opisami dotyczącymi niepodległościowej partyzantki lat okupacji niemieckiej oraz „ostatnimi leśnymi” lat czterdziestych i pięćdziesiątych minionego stulecia. Gdy
słuchamy opowieści rodzin żołnierzy antykomunistycznego podziemia
z lat 1944 – 1956 zawierających ostatnie wspomnienia o ich bliskich odchodzących „do lasu”, nasuwają się nam obrazy nakreślone przez pamiętnikarzy wspominające czasy „styczniowej nocy” 1863 roku – takie jak
scena zawarta w relacji Romana Rogińskiego:
„Gdym wjechał do zaścianka, przedstawił mi się widok następujący:
przy każdym domu, stosownie do tego, ilu ludzi zeń szło do powstania,
stały kosy oparte o ściany domu. Była to ulica kos! Przebiegłem całą
długość Huszczy do kościoła i probostwa, a za mną wszyscy, porwawszy
za kosy, podążyli. [...] Dziś, gdy patrzę w przeszłość i przypominam sobie ów zastęp, który poszedł za mną z tych trzech zaścianków, z kosami
tylko w ręku, przeciw armatom i sztucerom, zostawiwszy żony, starców
i dzieci w domu bez opieki, łza mimowoli nabiega mi do oczu, jako wyraz
czci dla owych ludzi, którzy z miłości dla kraju gotowi byli zdobyć się na
najwyższe poświęcenie”.
Minęło 81 lat od styczniowej nocy 1863 roku – i znów z podlaskich
wiosek wyruszali kolejni ochotnicy, zostawiając żony, starców i dzieci bez
opieki ... Władysław Łukasiuk „Młot” idąc do lasu pozostawił pod opieką
żony troje dzieci, Józef Małczuk „Brzask” - żonę i dwie córki, poległy wraz

6 Brygada Wileńska AK w marszu. Podlasie, kwiecień 1946 r.
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z nim w 1950 roku kowal Kazimierz Tkaczuk „Sęp” – musiał dwuletniego
syna zostawić pod opieką rodziny (był wdowcem), a Józef Oksiuta „Pomidor” – żonę i córkę. Podobnie jak tamci z kosami przeciw moskiewskim armatom, szli z automatami i karabinami w ręku podjąć walkę z całą
machiną totalitarnego państwa komunistycznego, wspieranego przez sowieckie siły okupacyjne. Dysproporcja sił i środków, a także brak politycznych perspektyw w ówczesnej światowej polityce dla dążeń niepodległościowych narodów zniewolonych przez Rosję Sowiecką sprawiają, że to
właśnie o „ostatnich leśnych” można powiedzieć słowami wielkiego poety
– polskiego noblisty: „I żaden grecki antyczny bohater/ Do bitwy nie szedł
tak zbyty nadziei/ Z wyobrażeniem swojej białej czaszki/ Kopniętej butem
obcego przechodnia”. Historie ludzi walczących z komunistami o wolność
w okresie najczarniejszej „nocy stalinowskiej” są doprawdy przejmujące.
Ludzie ci w większości w pełni świadomie podejmowali walkę z „władzą
nieludzką”, wiedząc, że przyjdzie im zapłacić najwyższą cenę ...
Wiosek takich jak zaścianek opisany we wspomnieniach Rogińskiego było bardzo wiele we wszystkich powiatach Ziemi Podlaskiej. Przytoczona wypowiedź powstańczego dowódcy może się kojarzyć także
z obrazami zarysowanymi w dokumentach dotyczących oporu w latach
powojennych, np. z resortowymi raportami opisującymi przejście oddziału Kazimierza Wyrozębskiego „Sokolika” zimą 1947 roku przez nadbużańskie wioski w rejonie Jabłonny, gdzie spotykał się on z powszechnym
poparciem i życzliwością. We wszystkich gospodarstwach, do których
„ostatni leśni” zachodzili, udzielano im jakiejś pomocy: dawano im żywność, wymieniano broń na lepszą, którą gospodarze wyciągali ze strzech
lub strychów, uzupełniano amunicję, dostarczano potrzebnych informacji, zapraszano, by przyszli następnym razem. Reakcje mieszkańców
nadbużańskich wiosek na pojawienie się walczących z komunistami partyzantów, świadczą o masowości i szerokości poparcia dla ruchu niepodległościowego jeszcze wówczas – w końcu lat czterdziestych. I zarazem
o postawach i o wyborach podejmowanych przez mieszkańców sokołowskich wiosek.
Właściwie – gdyby tylko zmienić nieco rekwizyty – to każda z opisanych sytuacji byłaby zamienna – mogłaby odbyć się w innej epoce,
w innym okresie walk o niepodległość. I tak samo paralelne wydają się
postawy mieszkańców Podlasia – tych z lat 1863 – 1864 i tych z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych.
Warto też wspomnieć o jeszcze jednym wątku charakterystycznym
dla ciągłości tradycji zbrojnego ruchu niepodległościowego na Podlasiu.
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1 szwadron 5 Brygady Wileńskiej AK w marszu. Podlasie, lato 1945 r.

Od wojny w obronie Konstytucji Trzeciego Maja w 1792 roku poczynając, poprzez kolejne trzy powstania narodowe, Podlasie było terenem na
który wycofywały się oddziały kresowe, by tu dalej kontynuować walkę o
niepodległość. Najpoważniejsze nasilenie zjawisko to miało w powstaniu
1863 roku – powstaniu, którego tradycja zachowała się najżywiej. To właśnie tu – na Podlasie lewobrzeżne - jesienią 1863 r. „spłynęły” ze wschodu kresowe partie Wróblewskiego, Kobylińskiego, Barancewicza i braci
Ejtminowiczów, by zasilone miejscowymi ochotnikami jeszcze przez wiele miesięcy kontynuować działania powstańcze. Można powiedzieć, że
w osiemdziesiąt lat później historia powtórzyła się. Na ziemi podlaskiej,
tak jak wówczas, walczyli ramię w ramię kresowiacy spod znaku „brygad
wileńskich” i miejscowi partyzanci. Od 1946 r. na działalność podziemia
niepodległościowego w powiecie sokołowskim coraz większy wpływ wywierała konspiracja i partyzantka kresowa, spod znaku 6 Brygady Wileńskiej dowodzonej przez majora „Łupaszkę” i kapitana „Młota”. W ostatnim
etapie funkcjonowania konspiracji sokołowskiej wpływ ten był dominujący. Połączenie czynników kresowych z lokalnymi podlaskimi doprowadziło do powstania niezwykle interesującej i zarazem skutecznej w działaniu
formy organizacyjnej, jaką była struktura konspiracyjna stworzona przez
Władysława Łukasiuka „Młota” i jego następcę – kapitana Kazimierza
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Kamieńskiego „Huzara”. Można powiedzieć, że historia powtórzyła się,
i że legenda przeżyła swych bohaterów. W początku lat pięćdziesiątych
w oddziałach partyzanckich nawiązujących do tradycji brygad wileńskich
nie było już akowców z kresów, którzy w większości zginęli w walce. Nie
żył już „Łupaszka” i inni oficerowie z Wileńszczyzny – ale patrole brygad
wileńskich nadal trwały w terenie.
Podobnie porównywalna jest dla tego obszaru Podlasia zaciętość
i długotrwałość zbrojnego oporu tak w dobie Powstania Styczniowego
jak i w okresie walki przeciw zniewoleniu komunistycznemu. W obu przypadkach opór ten należy do najdłuższych w skali całych ziem polskich.
W Powstaniu Styczniowym mamy partię niezłomnego księdza Brzózki
i innych ostatnich kryjaków doby popowstaniowej. W okresie oporu przeciw reżimowi komunistycznemu mamy ostatnich leśnych spod znaku
Władysława Łukasiuka „Młota”, Józefa Małczuka „Brzaska” i Kazimierza
Kamieńskiego „Huzara”.
Obwód Sokołów Podlaski
w końcowym okresie okupacji niemieckiej
W okresie okupacji niemieckiej Obwód Armii Krajowej Sokołów
Podlaski (kryptonimy: „Proso” i „Sęp”) wchodził w skład Podokręgu
Wschodniego Obszaru Warszawskiego AK. Ostatnim komendantem obwodu w okresie okupacji niemieckiej był mjr Jerzy Sasin „Rosa”. W 1944
r., tuż przed akcją „Burza” – w lipcu 1944 r. - w szczytowym momencie
swego rozwoju organizacyjnego, Obwód „Sęp” liczył sporo ponad 3.000
zaprzysiężonych żołnierzy. Był jednostką silną i dobrze zorganizowaną.
Akcja scaleniowa, polegająca na włączaniu w skład AK, zgodnie z rozkazem Wodza Naczelnego, mniejszych organizacji niepodległościowych,
przeprowadzona została w sokołowskiem z powodzeniem. W skład obwodu AK weszła większość organizacji konspiracyjnych działających na
terenie powiatu. Jeszcze w 1942 r. scaliła się z AK Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW), latem 1943 r. – Konfederacja Narodu (KN). Jako
ostatnie, już w okresie wiosny – lata 1944 r. scaliły się sokołowskie struktury Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ).
Walką czynną w powiecie sokołowskim kierował dowódca Kedywu
(Kierownictwa Dywersji) Obwodu „Sęp”, rtm. Buraczewski „Zych”. Oprócz
kilku oddziałów partyzanckich, dowodzonych przez por. Lucjana Gawrysia „Rysia” (50 ludzi), ppor. Tadeusza Ruszczyńskiego „Sokoła” (70
ludzi), ppor. Aleksandra Tomaszewicza „Jagodę” (35 ludzi), Jana Jen-
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scha „Stojana” (80 ludzi) i Czesława Grądzkiego „Krzemienia” (50 ludzi
z KN-AK), podlegały mu pozostające w konspiracji patrole dywersyjne.
Sokołowskie oddziały AK wykonały szereg udanych akcji bojowych przeciwko niemieckim siłom okupacyjnym. Można wymienić tu m.in. odbicie
więźniów z więzienia w Sokołowie Podlaskim, udział w akcji „Taśma”
- „Łańcuch” (rozbrajanie niemieckiej straży granicznej), akcje na posterunki niemieckie w Rogowie, Telakach i Perlejewie, likwidację agentów
Gestapo i żandarmerii czy walki partyzanckie pod Kamieńczykiem, Ceranowem i Dzierzbami i w wielu innych miejscach.
Zgodnie z założeniami przyjętymi przez dowództwo Podokręgu „Wschód” Obszaru Warszawskiego AK mobilizację do akcji „Burza”
przeprowadzono w Obwodzie „Sęp” w szerokim zakresie, formując duże
jednostki. Siły Obwodu Sokołów, wraz z jednostkami zmobilizowanymi
w obwodach Siedlce, Ostrów Mazowiecka, Radzymin, Garwolin i Mińsk
Mazowiecki, tworzyły 8 Dywizję Piechoty AK, wchodząc w skład Grupy
Operacyjnej AK „Wschód”. Dowódca tej wielkiej jednostki operacyjnej AK
nakazywał w rozkazie z 25 lipca 1944 r. m.in.: „ [...] 7) Nikomu aż do
otrzymania rozkazów oddziałów nie oddawać, bezwzględnie unikać walki
z bolszewikami. Rozkazy ich operacyjne wykonywać, jednak nie dawać
się wcielać, ani rozbrajać. Podkreślać, że jesteśmy Armią Krajową i podlegamy tylko Rządowi Polskiemu i Naczelnemu Wodzowi. 8/ Akcję bojową starać się wykonywać samodzielnie i walczyć, lecz nie politykować”.
Podstawowe siły Obwodu AK „Sęp” zbierały się w lasach sterdyńskich (w rejonie Smolarni) oraz w lasach repkowskich (w rejonie tzw. Bażantarni). Na terenie obwodu zmobilizowano, łącznie z nieuzbrojonymi,
ponad 2.600 ludzi. Ostateczne, po zwolnieniu części nieposiadających
broni, sformowano dwa zgrupowania batalionowe 22 pułku piechoty AK:
II batalion w sile 748 żołnierzy i III batalion w sile 951 żołnierzy (łącznie
1.699 ludzi w zwartych oddziałach). Jednostki sokołowskie były, jak na
powstańcze warunki AK, stosunkowo nieźle uzbrojone, jednak i tak dla
blisko 30 % ludzi w oddziałach zabrakło w ogóle broni palnej. W działaniach prowadzonych w ramach akcji „Burza” uczestniczyły także scalone
jednostki NSZ-AK, w tym cała kompania NSZ z Obwodu Bielsk Podlaski (lasy sterdyńskie). Działania w ramach „Burzy” trwały w Obwodzie
„Sęp” od 27 VII do 6 VIII 1944 r. Do najważniejszych epizodów „Burzy”
w sokołowskiem należy zaliczyć walkę z jednostką Wehrmachtu stoczoną 28 VII 1944 r. pod Jagodnikiem, w której Niemcy ponieśli wysokie
straty oraz zasadzki i potyczki pod Ceranowem, Kamieńczykiem, Dzierzbami, Czajką, Glinią, Kiełpińcem, Bujałami i Kamianką.
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Jeden z sokołowskich oddziałów partyzanckich, dowodzony przez
Czesława Grądzkiego „Krzemienia”, został przekazany do 30 Dywizji Piechoty AK Okręgu Polesie i skierowany w rejon jej koncentracji za Bugiem.
Uczestniczył tam w walkach prowadzonych w rejonie lasów nurzeckich.
Sokołów Podlaski zajęty został przez Armię Sowiecką w dniu 9 VIII
1944 r., a północno-zachodnia cześć powiatu ze Sterdynią trzy dni później. Po zajęciu Sokołowa przez sowietów część kadry Obwodu „Sęp”
zgodnie z rozkazami KG AK ujawniła się przed dowództwem rosyjskim
– i jak podaje dr Jan Gozdawa-Gołębiowski – „wszyscy zostali aresztowani”. Działania sowieckich sił specjalnych przeciw polskiemu podziemiu niepodległościowemu rozpoczęły się dosłownie jeszcze w momencie przetaczania się walk frontowych przez Podlasie. Na mocy rozkazu
dowódcy I Frontu Białoruskiego z 2 VIII 1944 r. jednostki kontrwywiadu „Smiersz” przystąpiły do rozbrajania oddziałów AK zmobilizowanych
w Podokręgu Wschodnim Obszaru Warszawskiego, skoncentrowanych
na terenie pomiędzy Mińskiem Mazowieckim i Sokołowem Podlaskim,
który został już opuszczony przez wojska niemieckie. Tak dowództwo 47
armii sowieckiej informowało o likwidacji jednostek AK:
„6 i 7 sierpnia [1944] przeprowadzona została praca rozbrojenia
składu osobowego 8 polskiej partyzanckiej dywizji piechoty Armii Krajowej i internowania składu osobowego tej dywizji” – choć, jak stwierdzało
sprawozdanie dowódcy 47 armii – „niektóre pododdziały dywizji do tej
pory prowadzą działania bojowe na terytorium zajmowanym przez wojska niemieckie”.
W wyniku wspominanej operacji w ręce sowieckie wpadł wówczas
dowódca 8 DP AK ppłk „Szeliga” i 21 oficerów jego sztabu oraz liczni żołnierze AK z liniowych oddziałów, uczestniczących w akcji „Burza”.
Jednostki sowieckie rozbrajały też oddziały AK spieszące na pomoc Powstaniu Warszawskiemu.
Jak widać na terenie powiatu sokołowskiego rozkazy do akcji „Burza” zostały wykonane skrupulatnie. W operacji „Burza” walczono i to na
ogół samodzielnie, a nie politykowano, choć komendant obwodu podjął też samodzielną decyzję przerwania ujawniania podległych sobie sił
wkraczającej armii sowieckiej. Nie na wiele się to zdało, gdyż większość
zdemobilizowanych należało uważać i tak za zdekonspirowanych wobec
ludności niezorganizowanej i komunistycznych agentur. Wydarzenia,
które miały już wkrótce nastąpić, w pełni potwierdzają tę tezę.
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Obwód Sokołów Podlaski w okresie X 1944 – IX 1945
Po otrzymaniu drogą radiową wiadomości o aresztowaniu sztabu Grupy Operacyjnej „Wschód”, komendant Obwodu Sokołów Podlaski mjr Jerzy
Sasin „Rosa” rozkazał rozformować podległe sobie oddziały i przeszedł wraz
z nimi do ponownej konspiracji. Szybko też zrekonstruował Komendę Obwodu, uzupełniając braki kadry powstałe po pierwszych sowieckich aresztowaniach. Wydaje się, że to właśnie wówczas funkcję jego zastępcy objął
pchor. Marian Zdziarski „Paprzyca” (z KN-AK). Jednak zrekonstruowana
Komenda Obwodu ponosiła straty wywołane donosami agentów i uderzeniami NKWD oraz UB - już 4 X 1944 r. ujęty został major Jerzy Sasin „Rosa”.
Podjęta przez Obwodowy Patrol Żandarmerii próba odbicia go nie powiodła
się. Także jeszcze jesienią 1944 r. w ręce komunistów wpadli: pchor. Marian
Zdziarski „Paprzyca”, szef wywiadu por. Michał Michalak „Mierzejewski”,
por. Aleksander Tomaszewicz „Jagoda” z ośrodka Kosów Lacki oraz szef
łączności i zarazem adiutant KO ppor. Joachim Muklewicz „Soplica” (Sasin,
Michalak i Tomaszewicz zostali skazani przez komunistyczne sądy wojskowe na karę śmierci i rozstrzelani, Zdziarski poniósł śmierć w sowieckim obozie koncentracyjnym, Muklewicz dostał wyrok 10 lat więzienia).

Sekcja OPŻ. Od lewej: NN „Sęp”, Stanisław Mróz „Ciepł”, Kazimierz Jarosiewicz „Zimny”, Stanisław Tutak
„Cień”, Kazimierz Zygmunt „Flieger”. Podlasie 1945 r.
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Rozwiązanie oddziałów uczestniczących w akcji „Burza” nie uchroniło sokołowskich akowców przed represjami. Masowa mobilizacja, która
ujawniła żołnierzy AK także i wobec istniejącej już agentury sowieckiej
lub potencjalnych donosicieli, ułatwiła sowieckim władzom okupacyjnym
podjęcie działań represyjnych wobec akowców i wspierających organizację niepodległościową mieszkańców powiatu sokołowskiego. Organa
sowieckie sprawowały jurysdykcję wobec ludności „Polski lubelskiej” na
mocy umowy zawartej z PKWN. Była to jednak tylko formalność, gdyż
w gruncie rzeczy działając w oparciu o prawo sowieckie nie potrzebowały one żadnego uzasadnienia dla działań podejmowanych wobec Polaków (tak było na terenach anektowanych przez ZSRS, gdzie obywateli
polskich skazywano na surowe wyroki za „zdradę radzieckiej ojczyzny”).
Przynależność do Armii Krajowej traktowana była przez władze sowieckie, jak i przez polskich komunistów jako przestępstwo i stawała się podstawą do aresztowania. Ujętych w tym okresie szeregowych żołnierzy AK
i osoby podejrzane o powiązania z organizacją - wywożono poprzez obozy w Sokołowie i Rembertowie do obozów koncentracyjnych położonych
w głębi Rosji, głównie do zespołu łagrów Borowicze. Dokonano tego
w trzech wielkich transportach w dniach 12 XI i 1 XII 1944 r. oraz 1 I 1945 r.
Można ocenić, że z terenu powiatu sokołowskiego wywiezionych zostało
do obozów w głębi Rosji około pół tysiąca ludzi.
Obwód sokołowski w wyniku wspomnianych aresztowań prowadzonych przez NKWD i UB poniósł znaczne straty w ludziach. Spora grupa funkcyjnych żołnierzy, zagrożona aresztowaniem, musiała po prostu
uciekać pospiesznie z tego terenu. W efekcie kadra oficerska została po
prostu zdziesiątkowana.
Mocno „nadszarpnięty” organizacyjnie obwód sokołowski funkcjonował przez szereg miesięcy beż żadnego kontaktu z władzami zwierzchnimi. Komenda Podokręgu AK Warszawa „Wschód” została w wyniku
ujawnienia podczas akcji „Burza” aresztowana przez NKWD, a Komenda
Obszaru Warszawskiego AK po upadku powstania po prostu przestała
istnieć. Pozostałości struktur organizacyjnych AK z terenu województwa
warszawskiego usiłowały znaleźć kontakt z dowództwem lub szukały
jakichś rozwiązań na własną rękę. W równie fatalnym stanie organizacyjnym jak Sokołów Podlaski znalazły się sąsiednie obwody: Ostrów
Mazowiecka, Węgrów i Mińsk Mazowiecki. Poszczególne obwody albo
funkcjonowały samodzielnie, bez łączności z „wyższym” dowództwem,
albo starały się podporządkować komendom sąsiednich okręgów AK.
Obwód Ostrów Mazowiecka został w lutym 1945 r. podporządkowany
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Białostockiemu Okręgowi AK-AKO. Za jego pośrednictwem po pewnym
czasie do Białostockiego Okręgu AK włączone zostały także pozostałości obwodu węgrowskiego. Obwody Siedlce i Garwolin przeszły pod
rozkazy poakowskiej Komendy Lubelskiego Okręgu.
Losy obwodu Sokołów Podlaski potoczyły się jednak inaczej. Nie
został on włączony do organizacji białostockiej i przez kolejny rok działał zupełnie samodzielnie. Od chwili powołania do życia Delegatury Sił
Zbrojnych (DSZ), będącej w strukturach poakowskich odpowiednikiem
Komendy Głównej AK, nominalnie podlegał temu centralnemu ośrodkowi
dowódczemu. Nominalnie – gdyż ośrodek ten powstał w marcu 1945 r.,
a dowództwo Obszaru Warszawskiego DSZ wyznaczono dopiero
w czerwcu tegoż roku. Trudno więc mówić o realnym wpływie DSZ na
działalność Obwodu AK Sokołów Podlaski w pierwszym półroczu 1945 r.
Wpływ ten zaznaczył się w wyraźny sposób dopiero w końcowym okresie
funkcjonowania DSZ – latem 1945 r.
Po aresztowaniu mjr „Rosy” dowództwo nad Obwodem Sokołów
Podlaski, używającym w 1945 r. kryptonimu „Las”, przejął kpt. NN „Zwardoń” (oficer NSZ-AK wywodzący się z obwodu Węgrów). Funkcję jego
zastępcy pełnił por. Piotr Wodziński „Adam” (AK). W skład Komendy Obwodu wchodzili ponadto: szef referatu organizacyjnego - por. Wacław
Piekarski „Jastrzębiec” (NOW-AK), szef wywiadu – por Michał Michalak
„Mierzejewski” (NSZ-AK), dość szybko aresztowany i skazany w lutym
1945 r. na karę śmierci, następnie Józef Korwin-Kossakowski (AK), szef
referatu gospodarczego – kwatermistrz NN „Szaruga” (NSZ-AK), szef referatu propagandy – NN „Irena”. W czerwcu 1945 r. mianowany został
szef obwodowej dywersji – Antoni Woźniak „Skorupka” (AK).
Wydaje się, że aczkolwiek Obwód Sokołów Podlaski przez blisko
rok funkcjonował jako struktura samodzielna i pozbawiona łączności
z „wyższym” dowództwem, to późną wiosną – latem 1945 r. uchwycił
jednak kontakt z centralnym ośrodkiem kierowniczym podziemia poakowskiego – wspomnianą Delegaturą Sił Zbrojnych, lub jej Obszarem
Centralnym. Świadczy o tym w wyraźny sposób okoliczność, iż działania zmierzające do zakończenia działalności wojskowej i demobilizacji
oddziałów partyzanckich podjęto tu na kilka tygodni wcześniej przed
oficjalnym ogłoszeniem rozkazów DSZ w tej kwestii. Komenda obwodu
musiała więc być doskonale zorientowana co do zaleceń DSZ w kwestii
zakończenia działalności wojskowej podziemia poakowskiego.
Pomimo kompletnej dezorganizacji pracy jesienią 1944 r., obwód
zdołał w pierwszym półroczu 1945 r. ponownie osiągnąć znaczny stopień
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sprawności organizacyjnej. W okresie lato 1944 – lato 1945 obwód nadal
dzielił się na cztery ośrodki, którymi dowodzili:
•
Ośrodek 1 (Sokołów Podlaski – Grochów – Kudelczyn - Kowiesy);
komendant Edward Mirosz vel Mirowski „Jach” (KOP-AK),
•
Ośrodek 2 (Repki – Wyrozęby - Korczew); komendant Edward Mazurczak „Żuk”, „Żubr”, „Dziadek” (do AK wszedł z organizacji Miecz
i Pług), zastępca Lucjan Jagiełło „Zwierz” (do AK wszedł z organizacji Miecz i Pług),
•
Ośrodek 3 (Jabłonna Lacka – Sabnie - Sterdyń); komendant por.
Aleksander Rubiński „Jastrząb” (NSZ-AK),
•
Ośrodek 4 (Olszew – Chruszczewka - Kosów Lacki); komendant
por. Eugeniusz Muszyński „Babinicz” (KN-AK).
Charakterystycznym zjawiskiem dla tego okresu konspiracji sokołowskiej było zapełnienie ubytków spowodowanych aresztowaniami
i wywózkami przez dużą grupę kadry i żołnierzy wywodzących się NSZ,
scalonych w końcowym okresie okupacji niemieckiej. Podobne zjawisko
występowało i w innych obwodach byłego Podokręgu „Wschód” Obszaru
Warszawskiego AK, np. w obwodach Mińsk Mazowiecki i Siedlce.
Obsadę dowódczą placówek znamy tylko częściowo. W ośrodku
nr 1 wyglądała ona następująco:
•
placówka Kudelczyn – Franciszek Pliszka „Marynarz”,
•
placówka Grochów – Zdzisław Stokowski „Nurek”,
•
placówka Kowiesy – Wacław Karcz „Kula”.
W ośrodku nr 2 do najaktywniejszych zaliczała się placówka Wyrozęby, dowodzona przez Henryka Małczuka „Borowego” (ze skupiskami
członków w Ostrówku i Błoniach Dużych) oraz Korczew (ze skupiskami
w Bużyskach, Górach i Laskowcu). Ponadto ośrodek nr 2 w marcu 1945 r.
podporządkował sobie organizacyjnie fragment powiatu siedleckiego
– z placówkami w Paprotni i w Przesmykach.
Obwód zdołał częściowo odbudować także i swój wywiad. Wprowadził szereg „wtyczek” do administracji, milicji, a nawet UB. Dla organizacji niepodległościowej pracował m.in. organizator i dowódca MO
w Kosowie Lackim, Antoni Żuber „Łada”, komendant MO w Wyrozębach
Edward Mazurczak „Żubr”, „Dziadek” („spalony” już w listopadzie 1944 r.)
oraz Henryk Małczuk „Borowy”. Na posterunku MO w Czerwonce gm.
Grochów dowodzonym przez ppor. Stanisława Soszkę cały pierwotny
skład osobowy rekrutował się z akowców. W PUBP „wtyczką” podziemia
był Zenon Sawic „Zeksio”, który, jak ustalił Wacław Piekarski, ostrzegł
przed aresztowaniami kadrę ośrodka Jabłonna Lacka (zdekonspirowa-

16
ny, zbiegł ze służby; został zastrzelony przez pracowników UB 17 maja
1945 r. w Jabłonnie). Można sądzić, że jeszcze w drugiej połowie 1946 r.
konspiracja sokołowska dysponowała informatorami zatrudnionymi
w PUBP. Np. we wrześniu 1946 r. jeden ze współpracowników tak informował swych przełożonych z PUBP: „Co się tyczy PUBP w Sokołowie,
jest rzeczą charakterystyczną, iż o wszelkich akcjach ze strony tamtejszego urzędu na naszym terenie członkowie bandy wiedzą niejednokrotnie na dzień, dwa wcześniej, z czego wynika, iż w tamtejszym urzędzie
są ludzie, którzy są w kontakcie z bandą”.
Pierwszy oddział partyzancki w powiecie sokołowskim zorganizowany został w warunkach nowej okupacji na rozkaz majora „Rosy” już
w sierpniu 1944 r. – jako jednostka dyspozycyjna Komendy Obwodu.
Był to Obwodowy Patrol Żandarmerii dowodzony przez pchor. Adama
Tutaka „Znicza”. Także grupa partyzancka ośrodka Jabłonna-Sterdyń
funkcjonowała jako planowo powołana grupa dyspozycyjna. Jednak pozostałe grupy leśne powiatu sokołowskiego zawiązały się w wyniku konieczności jakiegoś zorganizowania osób „spalonych” i ściganych przez
NKWD i UB. Terror stosowany przez komunistów spowodował, że wielu

OPŻ, Podlasie, lato 1945 r.
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żołnierzy podziemia musiało ukrywać się. Jedynym schronieniem stały się dla nich oddziały partyzanckie. Franciszek Czapski, żołnierz AK
z Sawic, tak wspomina zawiązanie się oddziału partyzanckiego na terenie ośrodka nr 2: „... pod koniec 1944 r. NKWD przyjechało do mojej miejscowości, celem aresztowania wszystkich, którzy należeli do
oddziału (posiadali imienną listę nazwisk). [...] Od tej chwili zaczęła
się walka naszego oddziału z Urzędem Bezpieczeństwa w Sokołowie
Podlaskim. Oddział został ponownie zorganizowany pod dowództwem
„Tura” i „Żubra”. W podobnej sytuacji znajdowali się liczni dezerterzy
z LWP, dla których jedynym schronieniem stał się „las”. Oba wspomniane zjawiska, tj. stale rosnąca liczba ukrywających się konspiratorów
i nie mających co z sobą zrobić dezerterów, przyczyniły się do gwałtownej rozbudowy oddziałów partyzanckich w obwodzie sokołowskim.
Łącznie na terenie obwodu wiosną i latem 1945 r. operowało pięć oddziałów partyzanckich:
•
Obwodowy Patrol Żandarmerii dowodzony przez pchor. Adama
Tutaka „Znicza” (NSZ-AK), powołany już w sierpniu 1944 r. jako
jednostka dyspozycyjna Komendy Obwodu przeznaczona do utrzymywania porządku na terenie powiatu (stan 1 + 12 ludzi).
•
Oddział partyzancki Edwarda Mazurczaka „Dziadka”, „Żubra” na
terenie ośrodka nr 2 (stan 20 – 50 ludzi, okresowo wzmacniany
zmobilizowaną „siatką terenową”). Pierwszym zastępcą dowódcy
był Henryk Kalinowski „Lew” (do końca marca 1945 r., kiedy to zginął z rąk UB), po nim Zygmunt Kamiński „Tur” (grupa ta w 1945 r.
określana była niekiedy jako oddział „Tura”, gdyż w tym okresie,
pod nieobecność E. Mazurczaka zajętego obowiązkami komendanta ośrodka, „Tur” często pełnił funkcję dowódcy).
•
Oddział partyzancki plut. Franciszka Pliszki „Marynarza” na trenie ośrodka nr 1 (stan 20-60 ludzi; łącznie przez grupę przewinęło
się około 100 żołnierzy). Oddział jako jednostka polowa powstał
w styczniu 1945 r. na rozkaz komendanta ośrodka 1 – w celu prowadzenia samoobrony. W kwietniu 1945 r. zastępca „Marynarza”,
plut. Zdzisław Stokowski „Nurek” odłączył się od oddziału na czele
około dwudziestoosobowej grupy żołnierzy i rozpoczął samodzielną działalność.
•
Oddział partyzancki plut. Zdzisława Stokowskiego „Nurka” działający na terenie ośrodka nr 1 (stan 20-30 ludzi). Grupa ta stanowiła
początkowo pododdział oddziału „Marynarza”. W okresie kwiecień
– październik 1945 r. operowała samodzielnie. Rozwiązana w paź-
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Oddział partyzancki ośrodka nr 3. Stoją od lewej: NN „Wilk”, por. Aleksander Rubiński „Jastrząb” - komendant
ośrodka, NN „Kłopot” i Mieczysław Litwiniak „Pszczoła”. Zima 1944/1945.

dzierniku 1945 r., reaktywowana pod koniec tegoż roku, rozbita
w lutym 1946 r.
•
Oddział dyspozycyjny ośrodka nr 3, dowodzony przez por. Aleksandra Rubińskiego „Jastrzębia”, zastępca Mieczysław Litwiniak
„Pszczoła” (stan około 15 - 20 ludzi).
Wszystkie oddziały były dość dobrze uzbrojone; większość ich
żołnierzy występowała w mundurach WP. Jednak część partyzantów,
zwłaszcza „dochodzących” z placówek, używała ubrań cywilnych. Trudno porównywać poszczególne oddziały pod kątem walorów bojowych,
gdyż OPŻ, zgodnie ze swym przeznaczeniem, starał się ograniczać swą
aktywność do działań porządkowych i likwidacyjnych. Pozostałe oddziały
prowadziły także działania o podobnym profilu, miały jednak na swym
koncie również spektakularne operacje bojowe, jakimi OPŻ nie mógł się
poszczycić. Warto dodać, że wykonywane przez sokołowskie oddziały
akcje skierowane przeciw złodziejom i bandytom rabującym mieszkańców, odnotowują nawet raporty NKWD! W ramach działań mających
zapewnić porządek i bezpieczeństwo w terenie, OPŻ przeprowadził też
akcje przeciwko złodziejom profanującym z pobudek materialnych masowe mogiły ofiar obozu koncentracyjnego w Treblince (podobną akcję
powtórzył w rok później oddział „Młota”).
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Tak opisuje wygląd, uzbrojenie i postawę swego oddziału (OPŻ)
pchor. Adam Tutak „Znicz”: „Oddział był umundurowany w angielskie
battledressy, spodnie przerobione na bryczesy, czapki lub furażerki
z orzełkami w koronie, długie buty lub saperki i w razie deszczu policyjne
czarne peleryny. [...] Nosiliśmy ryngrafy z M[atką] B[oską] Częstochowską. Podstawowym uzbrojeniem oddziału była broń zdobyczna kompanii „Buksy” przyniesiona z Zabuża [zdobyta na Niemcach w lipcu 1944 r.
przez kompanię NSZ „Buksy” uczestniczącą w koncentracji w lasach
sterdyńskich]. Uzbrojenie oddziału zależało od rodzaju akcji, nieco różniące się, ale normalnym uzbrojeniem oddziału były: dwa karabiny maszynowe, Spandau [MG-34] i Diektariew, pięć „derkaczy” [MP-43], „finka”
– [sowieckie PPD], włoski [Beretta 38/43], wszystkie z zapasowymi magazynkami, garłacz i amunicja zapasowa. Każdy żołnierz miał pistolet
Vis, Parabelkę [i] granaty. Mimo bardzo bliskich stosunków koleżeńskich
obowiązywała bardzo ostra dyscyplina, zwłaszcza, gdy chodziło o bezpieczeństwo oddziału, poszanowanie życia i mienia. [...] Nie zaniedbywaliśmy spraw duchowych, religijnych. Modlitwy wieczorne były naszym
stałym zwyczajem. W okresie Wielkiej Nocy 1945 r. zorganizowaliśmy
dla oddziału spowiedź i komunię św. Odprawiliśmy je nocną porą w ko-

OPŻ, Podlasie, lato 1945 r. NN „Szefunio” składa raport dowódcy A. Tutakowi „Zniczowi”. W szeregu od lewej
stoją: S. Tutak „Cień”, K. Wyrozębski „Sokolik”, K. Jarosiewicz „Zimny”, S. Mróz „Ciepły”, K. Uszyński „Szatan”,
NN „Sęp”, R. Ratyński „Rafał”, A. Wojno „Zbyszek”, R. Mizikowski „Jurek”, K. Zygmunt „Flieger”, S. Jarosiewicz
„Stacho”
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ściele w Grodzisku. Miejscowy ksiądz wysłuchał spowiedzi i udzielił komunii całemu oddziałowi. Kościół był w tym czasie ubezpieczony [przez
żołnierzy siatki terenowej AK.]”.
Z kolei ciekawy obraz życia w oddziale „Marynarza” zawierają wspomnienia Karola Karlsbada „Radka”, który dołączył do tej grupy zimą 1945 r.,
gdy zatrzymała się na postój w lesie koło Klimowizny: „Byli uzbrojeni
głównie w broń amerykańską [sic-angielską] z ostatniego zrzutu na teren
sokołowski. Kilkudziesięciu ludzi, niektórzy w mundurach armii Berlinga,
zbieranina zbiegów i dezerterów z armii [wojska] ludowego, ludzie z AK,
NSZ i innych [organizacji], chłopi, drobni urzędnicy gminni i z cukrowni, jeden nauczyciel gimnazjalny. Przyjęli mnie serdecznie. [...] Żyliśmy
z rekwizycji w upaństwowionych majątkach ziemskich, które już Niemcy
prawym właścicielom zabrali. Gdyśmy się zaopatrywali u chłopów, płaciliśmy gotówką lub towarem. Raczej unikaliśmy zbrojnych starć z bezpieką czy ruskimi. [...] Byliśmy ciągle w drodze, by nie dać się zaskoczyć
obławom. Ruscy, w przeciwieństwie do Niemców, nie bali się wejść do
lasu. Kiedyś w czasie wielkiej obławy w lesie rucheńskim uniknęliśmy
zniszczenia tylko dzięki gęstym zagajnikom, w które zaszyliśmy się.
O zasadzce nie było mowy, po ich stronie był przynajmniej batalion wojska. [...] Życie nie było łatwe. Luty, marzec czy kwiecień spędzone pod
gołym niebem, często na wygasłych węglach ogniska rozrzuconych dla
podsuszenia mokrej ziemi, czasem w chłopskiej stodole, czasem w czyjejś chałupie. Kiedyś musieliśmy odczekać kilka dni w dużym lesie. Był
marzec. Od kilku dni lalo prawie bez przerwy. Siedzieliśmy w szałasie
z gałęzi choiny. Przez kilka godzin było pół biedy, nim gałęzie namiękły.
Potem trudno było powiedzieć, gdzie bardziej padało, w szałasie czy na
zewnątrz. Wszy dokuczały nam ciągle, świerzb, gdy tylko człowiek się
zagrzał. Zabijaliśmy nudę postojów siedząc wokół ogniska i bijąc wszy.
Wysokich butów nie zdejmowało się z nóg przez kilka tygodni.
Okres wiosny i lata 1945 r. charakteryzował się znaczną dynamiką
działań partyzanckich na terenie całej wschodniej Polski. Niektórzy historycy są skłonni określać ten niepodległościowy ruch zbrojny mianem
„powstania antykomunistycznego”. Powiat sokołowski miał pod bronią
w tym czasie blisko 200 ludzi, nie licząc ludzi mobilizowanych na czas
określonych działań z placówek (łącznie ilość ludzi walczących z bronią
w ręku można oceniać tu na ponad 300 – 350 żołnierzy). Do tego należy doliczyć oddziały z innych terenów, okresowo operujące w sokołowskiem, jak 5 Brygada Wileńska AK (blisko 300 ludzi) i oddział „Młota”
(kilkudziesięciu ludzi).
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W województwie białostockim, lubelskim, we wschodniej i północnej części woj. warszawskiego oraz na terenach nad Sanem całe powiaty zostały oczyszczone przez partyzantkę z komunistycznych placówek administracyjnych i policyjnych (UB, MO). Władze komunistyczne
utrzymywały się tylko w miastach powiatowych pod osłoną okupacyjnych
garnizonów Wojsk Wewnętrznych NKWD. Ale nawet i te ośrodki powiatowe nie były bezpieczne, stając się obiektem akcji oddziałów niepodległościowych – zwłaszcza polegających na odbijaniu więźniów z siedzib
PUBP i więzień. Opisany powszechny ruch zbrojny występował w 1945
roku także i w powiecie sokołowskim. Oddziały partyzanckie rozbroiły
większość posterunków MO na terenie powiatu, podobne akcje przeprowadzały też w powiatach sąsiednich.
Do najskuteczniejszych akcji zbrojnych sokołowskiej partyzantki należy zaliczyć udany zamach przeprowadzony w styczniu 1945 r. w Rozbitym Kamieniu przez Franciszka Pliszkę „Marynarza” i kilku jego podkomendnych, w wyniku którego zginęło trzech funkcjonariuszy PUBP,
w tym cieszący się szczególnie złą sławą Zygmunt Podniesiński. Wszystkie oddziały poakowskiego Obwodu Sokołów Podlaski zwalczały agenturę NKWD i UB, ale szczególnie celne uderzenia w miejscowy resort zadała właśnie grupa „Marynarza”, która w udanych zamachach i zasadzkach
zlikwidowała szereg pracowników PUBP, będących największym zagrożeniem zarówno dla ludności, jak i dla podziemia. Jedną z najpoważniejszych operacji bojowych przeciw resortowi wykonał oddział „Dziadka”
w dniu 16 IV 1945 r. pod Mołomotkami, rozbijając grupę operacyjną UB
i KBW powracającą z aresztowań w terenie i uwalniając więźniów (zabito
14 żołnierzy KBW i 3 funkcjonariuszy UB, uwolniono kilkunastu więźniów, w tym Józefa Małczuka „Brzaska”).
Mało znana, a bardzo efektowna i skuteczna, była działalność oddziału por. „Jastrzębia” z Ośrodka Jabłonna-Sabnie-Sterdyń (nr 3). Grupa ta kilkakrotnie zapuszczała się na białostocki brzeg Bugu, na teren
powiatu Bielsk Podlaski. Wiosną 1945 r. rozbroiła oddział kontyngentowy
LWP w Grannem. Podczas kolejnego wypadu, 8 kwietnia 1945 r., część
oddziału pod dowództwem Mieczysława Litwiniaka „Pszczoły” rozbroiła uciążliwy dla ludności posterunek MO w Ciechanowcu oraz zdobyła pod tymże miasteczkiem sowiecki samochód z transportem broni (18
ręcznych karabinów maszynowych, 89 tysięcy sztuk amunicji i 8 skrzyń
granatów). Następnego dnia „Pszczoła” urządził na drodze Ostrożany –
Smarklice zasadzkę na tropiącą go grupę operacyjną NKWD. Bolszewicy
pomimo przewagi liczebnej nie wytrzymali ognia polskiej broni maszynowej
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Partyzanci AK z rejonu Jabłonny Lackiej. Lato 1945 r.

i uciekli.
Oprócz grup „miejscowych”
na terenie powiatu sokołowskiego
okresowo działały także jednostki partyzanckie przybyłe z innych
terenów. Od 18 maja do 1 czerwca 1945 r. na lewym brzegu Bugu
operowały główne siły 5 Brygady
Wileńskiej dowodzonej przez mjr.
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę” (2 i 4 szwadron oraz 1 kompania szturmowa), stanowiącej
oddział dyspozycyjny Komendy
Okręgu Białystok AKO. 20 maja
1945 r. jednostka ta rozbroiła pluton LWP ochraniający most na
Bugu we Fronołowie, po czym
w dalszym marszu przez kilka
dni przesuwała się wzdłuż rzeki.
W końcu miesiąca zapuściła się aż
pod Sokołów Podlaski, gdzie 30

Kadra 5 Brygady Wileńskiej AK, sierpień 1945 roku. Od lewej : Mikołaj Kuroczkin „Leśny” , NN, ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor”, por. Marian Pluciński „Mścisław”, por. Zygmunt Błażejewicz „Zygmunt”, mjr Zygmunt Szendzielarz
„Łupaszka” , ppor. Władysław Łukasiuk „Młot”, ppor. Jan Zaleski „Zaja”, ppor. Romuald Rajs „Bury”.
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maja 1945 r. jej 4 szwadron kwaterujący na koloniach Bachorzy odparł
atak grupy operacyjnej UB. Ponownie pododdziały 5 Brygady Wileńskiej
pojawiły się w sokołowskiem w sierpniu 1945 r., o czym poniżej.
W czerwcu 1945 r. na Podlasie rzucono znaczne siły wojska berlingowskiego i NKWD w celu „spacyfikowania terenu”. Na lewym brzegu
Bugu oprócz pododdziałów 2 pułku Wojsk Pogranicznych NKWD, komendantur sowieckich ulokowanych w miastach powiatowych, pododdziału
pułku NKWD ochraniającego linię kolejową Warszawa-Brześć i 198 samodzielnego batalionu zmechanizowanego NKWD oraz sił resortu bezpieczeństwa operowały też jednostki 1 Dywizji Piechoty („Kościuszkowskiej”) oraz 1 Brygada Pancerna (im. Bohaterów Westerplatte). Żołnierze
LWP kierowani przez pracowników UB i oficerów sowieckich prowadzili
masowe aresztowania i działania represyjne wobec ludności. Sekretarz
Powiatowego Komitetu PPR w Siedlcach informował centralne władze
partyjne, że na jego terenie: „.. idzie nadal praca wyławiania band akowskich i nie może być żadnych skrupułów względem nich, gdyż chwast
reakcyjny musi być wytępiony, wówczas nasza robota pójdzie całą parą
naprzód”. Trzeba zaznaczyć, że zwykli żołnierze, o ile nie działali pod
presją NKWD lub UB, nie rwali się do walki z polską partyzantką, zdarzało się nawet, że odmawiali wykonywania rozkazów. Dobrym przykładem
może być tu rozbrojenie w czerwcu 1945 r. 2 i 3 kompanii 1 Samodzielnego Batalionu Szkolnego 1 DP im. Tadeusza Kościuszki w rejonie Paprotni przez niezidentyfikowany oddział partyzancki („Dziadka”). Po rozmowach przeprowadzonych przez partyzanckich dowódców z oficerami
1 SBS oba pododdziały zostały zwolnione wraz z bronią (trzech oficerów
i jednego podoficera komunistyczne władze wojskowe postawiły przed
sądem polowym 1 DP).
Z kolei 8 sierpnia 1945 r. 1 szwadron 5 Brygady Wileńskiej dowodzony przez por. Zygmunta Błażejewicza „Zygmunta” i oddział ppor./kpt.
Władysława Łukasiuka „Młota” (łącznie około 100 ludzi) rozbiły tropiącą partyzantów grupę operacyjną wydzieloną z 2 pułku piechoty 1 DP.
W starciu na leśnej drodze pomiędzy wsiami Sikory i Paczuski berlingowcy stracili 16 zabitych, ponad 20 rannych i 72 jeńców; partyzanci zdobyli działo 45 mm, 2 ckm, kilka rkm i około 90 kb i PPSz. Oddziały LWP
pchane do boju rozkazami swych sowieckich komendantów uniknęły dalszych krwawych strat, dzięki rozsądnemu porozumieniu, jakie por. „Zygmunt” zawarł z dowódcą batalionu 2 pp, kpt. Tadeuszem Cynkinem, który
w zamian za zwolnienie jeńców i zwrot części broni powstrzymał podległych mu żołnierzy od dalszych działań. Oddziały „Zygmunta” i „Młota”
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Grupa jeńców z 2 Pułku Piechoty 1 Dywizji Piechoty LWP, wzięta do niewoli przez partyzantów „Zygmunta” i „Młota” w walce pod Sikorami. 8 VIII 1945 r. Na pierwszym planie, z lewej, Jerzy Olszewski „Puszcza”
– żołnierz 1 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK.

zdołały odskoczyć od miejsca walki i w lasach nad Bugiem przeczekać
największe obławy, do których rzucono kilka tysięcy żołnierzy sowieckich i berlingowskich. Spotkały się z przeciwnikiem jeszcze raz – nocą
8/9 sierpnia 1945 r. pod wsią Zaleś – gdzie rozbiły kompanię 1 Brygady
Pancernej im. Bohaterów Westerplatte (ranny został wówczas zastępca
majora „Łupaszki” - kpt. Lech Beynar vel Paweł Jasienica „Nowina”). Po
kilku dniach obławy „przewaliły” się przez powiat sokołowski i węgrowski. 15 sierpnia 1945 r. trzy szwadrony 5 Brygady Wileńskiej i oddział
„Młota” wkroczyły do Jabłonny Lackiej, w której właśnie odbywał się odpust. Mieszkańcy zgotowali partyzantom serdeczne przyjęcie. Żołnierze
wzięli udział we mszy świętej, po której ze schodów kościoła przemawiał
do zebranej ludności por. „Zygmunt”. Następnie kadra Brygady została
zaproszona wraz z goszczącym w Jabłonnie duchowieństwem na plebanię, na obiad do ks. prałata Aleksandra Fijałkowskiego. Żołnierze wzięli
udział w zabawie zorganizowanej przez mieszkańców. Stąd 1 szwadron
i oddział „Młota” udały się za Bug, gdzie 18 sierpnia 1945 r. w boju pod
wsią Miodusy Pokrzywne (pow. Bielsk Podlaski) zniszczyły grupę operacyjną NKWD, UB i LWP.
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Żołnierze 1 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK i oddziału „Młota” wkraczający do Jabłonnej Lackiej. 15 VIII 1945 r.

We wrześniu 1945 r. 5 Brygada Wileńska została zdemobilizowana, jednak w polu pozostała grupa wywodząca się z jej 1 szwadronu
(w kwietniu 1946 r. odtworzone przez mjr. „Łupaszkę” kadrowe pododdziały 5 Brygady ponownie wyszły w pole na Pomorzu). Przez trzy miesiące grupa 1 szwadronu pozostawiona na Podlasiu funkcjonowała jako
oddział partyzancki Obwodu WiN Bielsk Podlaski. W lutym 1946 r. ponownie przeszła pod rozkazy mjr. „Łupaszki”, stając się oddziałem eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK (otrzymała wówczas nazwę 6 Brygady
Wileńskiej).
Kolejnymi dowódcami 6 Brygady byli: ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor” (zamordowany 8 II 1951 r. w więzieniu w Warszawie), ppor./kpt. Władysław Łukasiuk „Młot” (zginął 27 VI 1949 r.) i kpt. Kazimierz Kamieński
„Huzar” (zamordowany 11 X 1953 r. w więzieniu w Białymstoku.
Lato 1945 – „Bić się czy nie bić?”
Pomimo powszechności ruchu zbrojnego przeciwko reżimowi
komunistycznemu i nowej okupacji, wobec realiów politycznych 1945 r.
Delegatura Sił Zbrojnych postawiła sobie za cel nie koordynowanie
walki zbrojnej, ale doprowadzenie do jej zakończenia w sposób zorganizowany. Dążeniem jej stanie się więc nie tylko rozformowanie
podziemnej poakowskiej organizacji wojskowej, ale też i przeprofilowanie istniejącej jeszcze konspiracji w formy bardziej „cywilne”. Wiosną
1945 r. Delegatura Sił Zbrojnych wydała wytyczne dla terenu, nakazujące ograniczenie wystąpień zbrojnych, a wkrótce potem zarządziła
akcję „rozładowywania lasów”, mającą doprowadzić do zakończenia
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działań partyzanckich. Po negocjacjach prowadzonych z przedstawicielami władz komunistycznych, Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj
w sierpniu 1945 r. rozwiązała się. Decyzja ta zbiegła się z ogłoszoną
w sierpniu 1945 roku przez władze amnestią dla uczestników podziemia oraz deklaracją legendarnego dowódcy AK z Powstania Warszawskiego, Jana Mazurkiewicza „Radosława”, wystosowaną z więzienia
do żołnierzy podziemia. W okresie sierpień – październik ujawniło się
w skali całej Polski ponad 50.000 osób, a znaczna, trudna do określenia ilość, zakończyła działalność konspiracyjną bez ujawniania się.
W miejsce DSZ powołane zostało Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość
(WIN). Organizacja ta miała zastąpić istniejące dotychczas formy
działalności podziemnej, będąc w założeniu konspiracyjną organizacją o charakterze „obywatelskiej organizacji społecznej”, w której formy wojskowe byłyby dalece zredukowane - do wywiadu i najbardziej
niezbędnej samoobrony. Zrzeszenie WiN miało stać się niejako konspiracyjnym uzupełnieniem istniejącej wówczas jeszcze legalnej opozycji. Celów tych nie udało się w pełni zrealizować, gdyż trudno było
w warunkach szalejącego czerwonego terroru przekształcić konspiracyjną strukturę wojskową w organizację o charakterze społeczno
– obywatelskim. We wschodniej części Polski nie dało się przeprowadzić pełnej demobilizacji oddziałów leśnych, ani też przestawić pracy
niepodległościowej z wojskowej na „społeczną”.
Także i w Obwodzie Sokołów Podlaski dynamika działań podziemia
została wyhamowana latem 1945 r. Proces demobilizacji rozpoczął się tu
już w lipcu i ciągnął się aż do października 1945 r. Władze komunistyczne reprezentował podczas „operacji demobilizacyjnej” starosta sokołowski, jednak w rzeczywistości była ona animowana i nadzorowana przez
UB i NKWD (szereg podstawowych dokumentów, w tym korespondencja
starosty z dowódcami oddziałów partyzanckich, zachowało się w aktach
NKWD). Rozwiązane zostały oddziały partyzanckie „Jastrzębia”, „Marynarza”, „Nurka” i OPŻ „Znicza”. Jedynie grupa „Dziadka”, choć rozpoczęła demobilizację – przerwała ją, zapewne z powodu masowych represji
i aresztowań, jakie wbrew zapewnieniom władz przeprowadziła bezpieka i wojsko na terenie Ośrodka nr 2 Korczew-Rebki. Pomiędzy lipcem,
a październikiem 1945 r. na terenie powiatu sokołowskiego ujawniło się
około 600 żołnierzy AK. Trzeba też dodać, że sporo osób z konspiracji,
choć nie stawało przed komisjami amnestyjnymi, kończyło działalność
konspiracyjną, często wyjeżdżając do miast lub na Ziemie Odzyskane.
O szerokim zakresie operacji demobilizowania sokołowskiej konspiracji
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świadczy okoliczność, że rozwiązano większość oddziałów partyzanckich istniejących na terenie powiatu.
Warto przytoczyć fragment listu, jaki w okresie „akcji rozładowywania lasów” napisał do starosty sokołowskiego dowódca jednego z oddziałów partyzanckich – „Marynarz”. Dokument ten wydaje się dość dobrze
oddawać nastroje nurtujące latem 1945 leśnych żołnierzy AK nie tylko
z Podlasia:
„[...] przyznajcie, że leśni ludzie walczą i narażają się za wolność
robotników, są prawdziwymi demokratami i dążą do podtrzymania Polski,
lecz nie siłą knuta i oręża. My chwyciliśmy za broń nie dla swej własnej
obrony. Wina nasza polega na tym, że chcieliśmy walczyć przeciw sile
niemieckiej jako część Armii Krajowej pod dowództwem polskich oficerów – wypełniając zadanie w ramach ogólnych operacji Armii Krajowej.
Ale od razu w pierwszych dniach [po tzw. wyzwoleniu] nastąpiły aresztowania członków i sympatyków AK, oficerów i sztabów. Leśni ludzie chętnie złożą broń, jeśli administracja nie w słowach, a w praktyce zagwarantuje bezpieczeństwo. Do obecnej chwili leśni ludzie takiej wiarygodnej
gwarancji nie posiadają i dopóki będzie tak jak teraz – [władzy] wierzyć
nie będziemy. Nie chcemy bratobójczej walki i gwarantujemy, iż nie podejmiemy aktów sabotażu, jeśli „bezpieka” nie będzie nas prześladować
[...]. Leśni ludzie chcą, byście zrewidowali swój stosunek do Polaków,
naprawili swe błędy polityczne polegające na wypełnianiu żądań obcych
nam ludzi [sowietów] i małych grup politycznych. Musicie też spełnić wielkie idee demokracji, opartej na szerokich masach zdrowo myślącego polskiego narodu”.
Wbrew twierdzeniom pchor. Adama Tutaka „Znicza”, powtórzonym
przez autora podstawowej pracy o obwodzie sokołowskim - Wacława Piekarskiego (Obwód Armii Krajowej Sokołów Podlaski „Sęp”, „Proso” 1944-1945. Obwodowy Patrol Żandarmerii; Warszawa 1994) – demobilizacja
z lata 1945 r. nie zakończyła działalności niepodległościowej środowisk
akowskich na Ziemi Sokołowskiej. Obwód nadal funkcjonował, działały
też odtworzone w jego ramach oddziały partyzanckie. Wysunięcie takiej
tezy można tłumaczyć jedynie brakiem materiałów dotyczących tematu
oraz autocenzurą narzuconą sobie przez panów Tutaka i Piekarskiego.
Poakowski obwód Sokołów Podlaski w okresie X 1945 – VII 1946
Jak już wspomniano, ujawnienie z lata i jesieni 1945 r. nie zakończyło zorganizowanej pracy poakowskich struktur w powiecie Soko-
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łów Podlaski. Nadal działała komenda obwodu i podległe jej struktury
terenowe, choć, jak się wydaje, bez kontaktu z centrami dowódczymi
Zrzeszenia WiN. Z nielicznych dokumentów jakimi dziś dysponujemy
wiadomo, że obwód pod koniec 1945 r. nadal używał kryptonimu „Las”,
a w początkach 1946 r. kryptonimu „Pole”. Wiadomo też, że jesienią 1945
r. komendant obwodu Sokołów występował pod pseudonimem „Zalewski” (NN). Wiadomo, że z dniem 26 IX 1945 r. funkcję oficera dywersji powierzono „Skorupce”. Funkcję referenta wychowawczego obwodu
pełnił Józef Małczuk „Brzask”, a referenta broni NN „Lech”. Jednak już
w styczniu 1946 r. w obsadzie komendy obwodu pojawiła się nowa postać - NN „Witold”, który przejął funkcję „Zalewskiego” (zachowało się kilka wydanych przez niego rozkazów). Jednak i ten dowódca dość szybko
zniknie z pola widzenia sokołowskiej konspiracji.
W dniu 26 IX 1945 r. komendant „Zalewski” wystosował instrukcję, określającą zadania organizacji jesienią 1945 r.: „W myśl rozkazów otrzymanych przeze mnie, zarządzam wstrzymanie wszelkich akcji
w podległym mi terenie. Do wydanych koledze zarządzeń polecam ściśle
się stosować. Akcje można wykonywać w wypadkach istotnej potrzeby,
jeśli nap[rzykład] chodzi o likwidację jakiegoś groźnego szpicla (też robić
bez śladu), czy o ukaranie mniej winnych batami itp. Z wielką starannością tępić należy bandytyzm i złodziejstwo. Do tych celów należy stworzyć sekcję dywersyjną dobrze zakonspirowaną. Wszelką broń ściągać
i magazynować. Stworzyć komendantów wsi, dwójkarzy [pracowników
wywiadu] wsi oraz łączników. Przysyłać meldunki tygodniowe z pańskich
terenów, w wypadkach nagłych – natychmiast. Podać dokładny stan ludzi i broni [...]”.
W tym też czasie komendant „Zalewski” wystosował „okólnik” –
odezwę do swych podkomendnych, w którym zachęcał ich do dalszej
wytrwałości w oczekiwaniu na starcie „Zachodu” ze Związkiem Sowieckim. W lutym 1946 r. pchor. Stanisław Białowąs „Boruta”, występując pod
pseudonimem „major Zjawa”, wystosował list do dowódcy jednostki ludowego WP stacjonującej w Sokołowie Podlaskim, w którym zapewniał,
że podziemie nie chce walczyć z wojskiem, żądał zaniechania udziału
wojska w aresztowaniach i zapowiadał odwet za akty terroru wobec społeczeństwa. Wzywał też: „Zaniechajcie aresztowań Polaków, bo aresztujecie najlepszych synów Ojczyzny, a nie bandytów i złodziei, których
sami tępimy”.
Obwód Sokołów Podlaski wiosną 1946 r. nadal charakteryzował
się znaczną dynamiką działalności. Komenda Obwodu reaktywowała
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swe oddziały partyzanckie. Już późną jesienią 1945 r. ponownie zebrał
część swych dawnych podkomendnych „Marynarz”. Po kilku tygodniach
przekazał dowództwo oddziału „Nurkowi”. Na terenie ośrodka Jabłonna-Sabnie-Sterdyń sformowano oddział dyspozycyjny, noszący nazwę Drużyny Lotnej (dowodził nią pchor. Stanisław Białowąs „Boruta”). Oddział
„Dziadka”, który zimą 1945/1946 r. popadł w konflikt z komendą Obwodu
Sokołów Podlaski, podporządkował się siedleckiej organizacji NSZ. Losy
sokołowskich oddziałów leśnych potoczyły się w sposób bardzo zróżnicowany. Oddział „Marynarza” – „Nurka”, po wykonaniu kilku akcji, został
w wyniku denuncjacji agenta zlokalizowany w lutym 1946 r. przez grupę
operacyjną UB i rozbity w starciu we wsi Trebień. Finał tej tragedii rozegrał się w Sokołowie Podlaskim, gdzie Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na sesji wyjazdowej, skazał w trybie doraźnym grupę żołnierzy
z Ośrodka nr 1 (do partyzantów „Nurka” dołączono akowców będących
„wtyczkami” organizacji na posterunku MO w Czerwonce). Ofiarami komunistycznej zbrodni sądowej padli wówczas: Zdzisław Stokowski „Nurek”, Roman Bieliński, Edward Cibor, Mieczysław Dębiński, Klemens Kaliński, Jerzy Kędziora, Marian Lipka, Józef Ruciński i Tadeusz Zieliński.
Wszyscy wymienieni zostali zamordowani w dniu 27 II 1946 r. Z kolei
oddział „Dziadka” został zniszczony przez komunistyczne siły policyjno-wojskowe w kwietniu 1946 r. pod Starą Wsią w siedleckiem (sam „Dziadek” poległ w walce z UB pod Jadowem w listopadzie 1946 r.).
Wspomniana Drużyna Lotna Obwodu wykonywała zadania analogiczne jak realizowane w 1945 r. przez OPŻ „Znicza”. „Borutę”, który jednocześnie pełnił funkcję komendanta ośrodka nr 3 (Jabłonna-Sabnie),
a od zimy 1946 r. także ośrodka nr 2 (Repki-Wyrozęby-Korczew), zastępował często Tadeusz Sejbuk „Śmiały”. Stan grupy wahał się w granicach kilkunastu – dwudziestu żołnierzy, wiadomo, że drużynowym był
w pierwszej połowie 1946 r. Mieczysław Siemieniuk „Bogdan” – „Czarny”,
a sekcjami dowodzili: I – kpr. Kazimierz Wyrozębski „Sokolik”, II – kpr.
Zdzisław Ziółkowski „Grom”, III – Józef Glazer (Czech, dezerter z armii
niemieckiej, który przyłączył się do AK). Funkcję podoficera gospodarczego pełnił kpr. Kazimierz Wyrozębski „Sokolik”. Jego rola w działaniu
DL okazała się większa, niż innych, wyżej usytuowanych od niego funkcyjnych. Oprócz niego w Drużynie Lotnej służyło także kilku żołnierzy
z dawnego składu OPŻ. Drużyna Lotna Obwodu spełniała przede wszystkim działania z zakresu samoobrony przed penetracją UB oraz utrzymywała porządek w terenie. Chodziło tu zwłaszcza o zwalczanie rozpowszechnionego w tym okresie złodziejstwa i bandytyzmu. Z zachowanej,
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niepełnej dokumentacji wiadomo,
m.in. że tylko w maju 1946 r. DL
wykonała osiem wyroków śmierci na osobach współpracujących
z UB lub obciążonych przestępstwami pospolitymi. W pierwszej
połowie lipca 1946 r. wykonano
dwie likwidacje, ale też dwukrotnie wymierzono karę chłosty (25
batów) i także dwukrotnie ukarano
ogoleniem głowy kobiety zadające się z komunistami. W zakresie
zwalczania bandytyzmu i złodziejstwa DL współdziałała z wywiadem obwodu oraz komendantami
ośrodków i placówek. Zachowała
się garść dokumentów ukazująca sposób zbierania informacji
o przestępstwach popełnianych
na terenie powiatu oraz ich sprawcach. Po zebraniu podstawowego
materiału organizacja podejmowała śledztwo. Z zachowanych dokumentów wynika, że zazwyczaj
Plut. Kazimierz Wyrozębski „Sokolik”.
wpierw stosowano ostrzeżenie
i upomnienie, potem wymierzano karę fizyczną, zaś w przypadku jednostek zupełnie niepoprawnych – karę śmierci.
Drużyna Lotna musiała też staczać walki z grupami operacyjnymi
UB i KBW penetrującymi teren i dokonującymi aresztowań. Nocą 10/11
II 1946 r. miała starcie w grupą operacyjną UB w Dzierzbach (partyzanci
wycofali się bez strat, resort stracił 2 zabitych i 3 rannych). 5 III 1946 r.
podczas akcji UB i KBW w Gródku nad Bugiem polegli: Antoni Jarosiewicz „Zagłoba” i NN „Sęk”. Z kolei wiadomo, że „za bojowość okazaną
w spotkaniu z nieprzyjacielem w dniu 26 V [19]46 r.” awansowany został
do stopnia kaprala Zdzisław Ziółkowski „Grom”, dowódca sekcji DL. Jedną z poważniejszych akcji podległej „Borucie” Drużyny Lotnej był atak
nocą 10/11 VI 1946 na grupę operacyjną KBW kwaterującą w budynku
posterunku MO w Jabłonnie. Akcja nie powiodła się, gdyż granat wrzucony przez partyzantów do wnętrza budynku uwiązł wśród plecaków żoł-
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nierzy KBW i tam eksplodował, nie wyrządzając większych szkód. Przeprowadzony w chwilę potem atak został odparty ze stratami.
W 1946 r. komunistyczna administracja terenowa była w powiecie sokołowskim nadal skutecznie paraliżowana (wykonano 17 akcji na
urzędy gminne). Oddziały podziemia rozbroiły 15 posterunków MO, SOK
i innych, dokonały 5 akcji rozbrojeniowych wojska lub funkcjonariuszy
władz, stoczyły 19 walk i potyczek z grupami operacyjnymi UB, KBW
i MO. W 59 przypadkach celem akcji stały się obiekty gospodarcze,
z których zabierano potrzebne podziemiu zaopatrzenie lub pieniądze
(w tym 48 razy spółdzielnie). Zginęło tu także około 50 osób, co do których można przypuszczać, iż ich śmierć pozostaje w związku z działalnością podziemia. Trzeba dodać, że liczba ta nie obejmuje co najmniej
30 funkcjonariuszy UB, MO i żołnierzy KBW zabitych na terenie powiatu
sokołowskiego.
Na przestrzeni kolejnych miesięcy 1946 r. w widoczny sposób rosła
w pracy komendy obwodu „Pole” rola dwóch konspiratorów – „Brzaska”
i „Boruty”. Gdy latem 1946 r. dotychczasowi komendanci obwodu znikli
z terenu, a „Boruta” poległ 17 VII 1946 r. w walce z UB pod Jabłonną, dowództwo nad sokołowskimi strukturami poakowskimi przejął Józef Małczuk
„Brzask”, w tym okresie najwybitniejszy konspirator powiatu sokołowskiego,
który pracami obwodu kierował, aż do swojej śmierci w dniu 7 IV 1950 r.
Pomimo problemów z jakimi borykało się miejscowe podziemie,
można stwierdzić, że władzom komunistycznym nie udało się zapanować w pełni nad terenem powiatu sokołowskiego. Ludność była wrogo,
lub co najmniej niechętnie nastawiona do władz komunistycznych, które
po prostu nie posiadały tu zaplecza. Jeszcze we wrześniu 1946 r. organizacja partyjna liczyła tu zaledwie 180 członków. Jak meldował kpt.
Wilczek ze sztabu WBW woj. warszawskiego – „... w sierpniu [1946] nie
przybyło członków, tłumaczy się to tym, że teren powiatu [jest] bardzo
sterroryzowany przez bandy terrorystyczne i w terenie nie można organizować członków PPR [...]”. Przedstawiciele władz komunistycznych czuli
się bardzo niepewnie. Jak wspomina powiatowy komendant MO z Sokołowa, Stefan Bełchatowski, w połowie 1946 r.: „Organizacja partyjna
w powiecie była słaba. W Sokołowie było 70 członków partii. W gminach
towarzysze musieli się konspirować, często nie nocowali w domu”.
Z kolei sekretarz KP PPR, Stanisław Mazurkiewicz, wspomina, jak
podczas opanowania przez oddział partyzancki Komitetu Powiatowego
PPR w Sokołowie – funkcjonariusze PUBP i KP MO odmówili przyjścia
z odsieczą, bojąc się akowców: „Pewnego razu wieczorem usłyszałem
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szum koło Komitetu. Mówię do żony: <Wyjrzyj oknem, co tam się dzieje>.
Ona wygląda oknem, a tam pełno bandytów. Z karabinami, z pepeszami,
po wojskowemu i po cywilnemu. Pukają do budynku. [...]. Walą do drzwi
jak diabli. Mówię do żony: <Biegnij prędko do telefonu! Nim oni się tu
włamią – zadzwoń do Urzędu BP i po milicję!> Żona dzwoni do powiatu, a oni, że tam nikogo nie ma, że nie mogą wyjść na miasto, bo ci co
są – każdy ma służbę – nikt nie może nic zrobić. Żona mówi, że tu jest
banda. Dzwoni potem na milicję, ale ci to samo, że nie mogą opuścić
posterunku. Żona powtarza, że banda cały komitet otoczyła. Ale nikt nie
chciał przyjść. Przybiega do mnie i mówi: <Nie ma co na nich liczyć. Co tu
robić?>”. [...] Wywalili drzwi, wleźli do Komitetu. [...] Gdzie jest sekretarz?
Żona, wylękniona, mówi, ze sekretarza nie ma. [...] Gotuj wodę – mówią.
Zagotowała jeden czajnik, drugi czajnik. Całą noc paliła – grzała wodę
dla tej bandy. Było ich chyba ze stu. Pili herbatę. Kazali przynieść balię.
Ona w balię wlała wody z kotła, a bandyci obsiedli balię i moczyli sobie
nogi. I tak banda przesiedziała do godziny 5.00. To było chyba w grudniu
czy w listopadzie, już nie pamiętam. Tyle tylko, że noc była długa, a dzień
krótki. Rano, przed świtem, poszli. Takie były wtedy warunki naszej pracy
partyjnej w terenie”.
Pomimo represji, które spadały na wszystkie środowiska, społeczeństwo nie dało się jeszcze złamać komunistom i sprzyjało podziemnemu ruchowi niepodległościowemu. Dochodziło do budujących przykładów osobistej odwagi w konfrontacji z propagandą władzy. Np. jak
donosił mjr Łucewicz - zastępca szefa KBW woj. warszawskiego: „Dnia
22 VII [19]46 r. z okazji świąt PKWN odbyła się w Sokołowie Podlaskim
akademia, na której obecnych było dwóch księży miejscowych. W czasie akademii przemawiał sekretarz PPR piętnując robotę Mikołajczyka.
W odpowiedzi na to księża zabrali głos twierdząc, że nie jest to wiec
PPR, a to co jest mówione nie jest prawdą, jest kłamstwem. Księża manifestacyjnie opuścili salę”. Z kolei w styczniu 1947 r. ksiądz rekolekcjonista
w Wyrozębach podczas kazania stwierdził, że: „Nie ma obecnie żadnej
demokracji. Rząd dużo obiecał, a nic nie dał [...] ludzie są bosi i obdarci.
Braci naszych –partyzantów „demokracja” więzi i rozstrzeliwuje”.
Obwód Sokołów Podlaski „Jezioro” – rezerwa terenowa 6 Brygady
Wileńskiej AK kpt. „Młota” (lato 1946 – kwiecień 1947)
Latem 1946 r. poakowską konspirację w obwodzie Sokołów Podlaski ogarnął widoczny kryzys organizacyjny. Komenda obwodu jako kole-
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gialne ciało koordunujące pracę na terenie całego powiatu przestała funkcjonować. Znikli dotychczasowi dowódcy i nic pewnego o ich losach nie
możemy powiedzieć. W wielu gminach lokalne dowództwo poakowskie
wydawało się tracić panowanie i kontrolę nad pozostałościami struktur
organizacyjnych. Garstka kadry średniego szczebla pozostała na terenie
powiatu starała się przeciwstawić negatywnym zjawiskom pojawiającym
w funkcjonowaniu sokołowskiej konspiracji i nadać jej bardziej prężną
i dyspozycyjną formę działania. Ludzie ci nie mieli jednak już teraz żadnego kontaktu z „wyższym” dowództwem poakowskim (WiN) – szczebla
komendy któregokolwiek okręgu.
Uwagę sokołowskich konspiratorów musiała niewątpliwie zwracać
wówczas działalność 6 Brygady Wileńskiej dowodzonej przez kpt. Władysława Łukasiuka „Młota”, której oddziały często operowały na terenie
ich powiatu i były z nim silnie związane. Sporo sokołowskich ochotników
służyło w szwadronach brygady „Młota”. Jak juź wspomniano, jednostka ta wywodziła się z oddziału kadrowego 1 szwadronu pozostałego po
demobilizacji 5 Brygady Wileńskiej AK oraz lokalnej, podlaskiej grupy
partyzanckiej „Młota”. Zimą 1945 na 1946 r. chroniąc się przed obławami NKWD, KBW i UB „Wiktor” i „Młot” „odskoczyli” na lewy brzeg Bugu
i przez kilka miesięcy działali w powiatach Siedlce, Węgrów, Sokołów
i Biała Podlaska. Właśnie wówczas, w lutym 1946 r., po ponownym podporządkowaniu się majorowi „Łupaszce”, ich grupa otrzymała oficjalną

6 Brygada Wileńska AK na zbiórce. Podlasie, okolice Mężenina. 20 kwietnia 1946 r.
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nazwę 6 Brygady Wileńskiej, przechodząc jednocześnie pod rozkazy Komendy eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK. W tym czasie, zgodnie
z rozkazem mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, dowództwo tej jednostki nie tworzyło własnej sieci terenowej na Podlasiu, mającej stanowić
jej zaplecze. Pododdziały brygady funkcjonowały w terenie wykorzystując swe bardzo dobre kontakty z lokalnymi strukturami poakowskimi. Początkowo zorganizowano jedynie kilka „baz”, m.in. w Mężeninie i Kisielewie pow. Siedlce oraz w Kłopotach i Lubiejkach pow. Bielsk Podlaski.
Na terenie powiatu Sokołów Podlaski „baza” taka zorganizowana została
w Laskowicach (gm. Korczew). Nie bez znaczenia jest tu okoliczność,
że kierował nią Stefan Sterlus „Sokół”, będący wówczas również komendantem ośrodka nr 2 (Wyrozęby - Korczew – Repki) w poakowskim obwodzie Sokołów Podlaski.
Struktura 6 Brygady Wileńskiej w poszczególnych okresach jej
działalności ulegała poważnym zmianom i przekształceniom. W 1946 r.
jej wewnętrzny podział organizacyjny wyglądał następując:
dowódca

ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor” (do 18 X 1946).
ppor./kpt Władysław Łukasiuk „Młot” (od 18 X 1946).
ppor./kpt Władysław Łukasiuk „Młot” (do 18 X 1946).

I zastępca
II zastępca
(d.s. organizacji terenu) sierż./ppor. Władysław Wasilewski „Grot”
(do III 1947).
oficer do zadań
specjalnych i kurier
ppor. Antoni Wodyński „Odyniec”.
1 szwadron
sierż. Janusz Rybicki „Kukułka”
(szwadron rozwiązano jesienią 1946).
2 szwadron
ppor. Walerian Nowacki „Bartosz”.
3 szwadron
st. sierż. Józef Babicz „Żwirko” (od 5 V 1946).
patrol żandarmerii
ppor. Antoni Borowik „Lech”.
zwiad konny
sierż. Wacław Michniewicz „Zagłoba”

6 Brygada Wileńska liczyła w 1946 r. przeciętnie około 60 – 70 żołnierzy. Jej pododdziały operowały zazwyczaj samodzielnie, łącząc się na
okresowo zarządzanych koncentracjach. W efekcie zazwyczaj stale jakiś
jej pododdział znajdował się na Podlasiu lewobrzeżnym, podczas gdy
reszta sił brygady operowała za Bugiem.
Jakiś związek pomiędzy konspiracją sokołowską i 6 Brygadą musiał
istnieć już wcześniej,zapewne od wiosny 1946 r., bowiem już wtedy ko-
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Grupa żołnierzy 6 Brygady Wileńskiej AK. Podlasie, lato 1946r. Stoją: trzeci od lewej dowódca żandarmerii
6 Brygady ppor. Antoni Borowik „Lech” (poległ 7 maja 1948 r. w walce z KBW), czwarty Czesław Pilecki
„Jaskółka” (zginął 8 czerwca 1950 r. w walce z UB), piąty ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor”, siódmy Władysław
Wasilewski „Grot”.

menda obwodu zlecała „Młotowi” do wykonania niektóre akcje, zwłaszcza likwidacji szpicli i bandytów. Dążenia charakterystyczne dla obu stron
– tj. „Młota” i kadry powiatu sokołowskiego, polegające na potrzebie skoordynowania działań w walce z komunistami, zbiegły się w lecie 1946 r.
w wyraźny sposób. „Młot” zmienił wówczas dotychczasową taktykę
i podjął budowę własnej organizacji terenowej, opartej na pozostałościach sieci poakowskiej i WiN. Jesienią 1946 r. Józef Małczuk „Brzask”
podporządkował „Młotowi” pozostałość Obwodu Sokołów Podlaski jako
„rezerwę 6 Brygady Wileńskiej” o kryptonimie „Jezioro”.
W ten sposób ta ostatnia struktura niepodległościowa w powiecie
sokołowskim stała się formalnie podległa eksteryterytorialnemu Okręgowi Wileńskiemu AK. Mechanizm zależności był prosty: „Młot” podporządkowany był bezpośrednio majorowi Zygmuntowi Szendzielarzowi
„Łupaszce”, który dowodził oddziałami bojowymi tegoż okręgu. Należy
jednak od razu podkreślić, iż wpływ Komendy eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego AK na funkcjonowanie Obwodu „Jezioro” był praktycznie
ograniczony. „Młot” jako dowódca oddziałów 6 Brygady Wileńskiej po-
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siadał daleko posuniętą autonomię, którą ograniczały jedynie zalecenia
majora „Łupaszki”.
Według ustaleń UB przez szeregi 6 Brygady Wileńskiej przewinęło
się łącznie 364 żołnierzy podziemia, zaś w strukturach jej rezerw znalazło się 215 członków konspiracji (łącznie 579 ludzi) + 475 osób określonych jako „współpracownicy” (łącznie więc zaplecze oddziałów leśnych
„Młota” liczyłoby 690 ludzi). Niestety nie wiemy, jaka część spośród nich
przypada na powiat Sokołów Podlaski. Rzeczywista liczba uczestników
konspiracji „Młota” była większa, gdyż UB nie udało się wykryć wszystkich członków siatki terenowej.
Podlegający kpt. Władysławowi Łukasiukowi „Młotowi”, a dowodzony przez por. Józefa Małczuka „Brzaska” Obwód „Jezioro” dzielił się na
pięć ośrodków terenowych oznaczonych kryptonimami:
•
„Staw I” – (Grochów – Kudelczyn - Kowiesy) – brak danych o dowódcy,
•
„Staw II” (Korczew) - komendant Stefan Strelus „Sokół”,
•
„Staw III” (Sabnie) – komendant sierż. Wacław Giziński „Bąk”,
•
„Staw IV” (Kosów Lacki) – komendant NN plut. „Dąbek”,
•
„Staw V” (miasto Sokołów Podlaski) – NN „Ruczaj”.

. 2 szwadron 6 Brygady Wileńskiej AK. Podlasie, 1947 r. Stoją od lewej: dziesiąty – dowódca szwadronu Walerian Nowacki „Bartosz” (zginął 3 VII 1948 r. w walce z KBW), jedenasty – Antoni Wodyński „Odyniec” (zamordowany 8 VII 1948 r. w WUBP we Wrocławiu), trzynasty – ppor. Henryk Wieliczko „Lufa” (zamordowany 14 III
1949 r. w więzieniu na zamku w Lublinie).
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W skład ośrodków wchodził szereg mniejszych jednostek organizacyjnych – konspiracyjnych placówek terenowych.
Ponadto na rozkaz por. „Brzaska” został ponownie zreorganizowany dyspozycyjny oddział partyzancki, występujący teraz już nie jako
Drużyna Lotna, ale ponownie jako Obwodowy Patrol Żandarmerii (OPŻ).
Jednostką tą dowodził plut. Kazimierz Wyrozębski „Sokolik” (przeciętnie
15-20 żołnierzy). OPŻ kierowany przez doświadczonego dowódcę, jakim
był „Sokolik” i stale nadzorowany przez komendanta obwodu, okazał się
oddziałem sprawnym i zdyscyplinowanym. Jego zdaniem była przede
wszystkim walka z agenturą UB, a także zapewnienie porządku w terenie
– zwalczanie bandytyzmu i złodziejstwa, oraz zdobywanie środków materialnych potrzebnych do funkcjonowania organizacji. Niekiedy dowodzony przez „Sokolika” OPŻ operował wspólnie z innymi pododdziałami
6 Brygady Wileńskiej kpt. „Młota”, zwłaszcza z 2 szwadronem por. „Bartosza”. Wspólną operacją obu jednostek było np. opanowanie Kosowa
Lackiego w dniu 11 XI 1946 r. Rozbrojono wówczas posterunki MO i SOK
oraz dokonano rekwizycji w instytucjach gospodarczych.
Najsłynniejszą akcją szwadronu „Bartosza” było ujęcie i zlikwidowanie 12 XII 1946 r. ośmiu oddelegowanych do dyspozycji PUBP
uzbrojonych aktywistów PPR przeznaczonych do fałszowania wyborów
do Sejmu i dwóch żołnierzy KBW także oddelegowanych do PUBP. Zlikwidowani aktywiści PPR, z których pięciu było przed wojną członkami
KPP, w propagandzie komunistycznej byli przedstawiani jako robotnicy
z Chodakowa. Podawano, że zostali zamordowani w bestialski sposób
– porąbani siekierami – gdy w rzeczywistości zostali zastrzeleni.
Niegasnący na ziemi podlaskiej opór przeciwko komunistom, wobec zbliżającej się operacji fałszowania wyborów do Sejmu, wywołał
w końcu 1946 roku wzmożoną falę czerwonego terroru. Zamiarem komunistów było złamanie oporu ludności powiatu, uznanego za szczególnie
„reakcyjny”. Grupy operacyjne UBP i skierowane tu specjalne jednostki
KBW aresztowały w ciągu 2 tygodni grudnia 1946 roku ponad 1000 osób.
Komuniści zorganizowali w tym czasie szereg pokazowych procesów w
trybie doraźnym, w których skazywano na śmierć ludzi za „winy” zupełnie niewspółmierne do orzekanej kary – bez możliwości jakiegokolwiek
odwołania. Wyroki śmierci zapadły m.in. za danie podwody partyzantom,
udzielenie im noclegu, a nawet za samą przynależność do rodziny związanej z ruchem niepodległościowym – jak było w przypadku Mieczysława Wyrozębskiego, brata „Sokolika”. Szereg osób zamordowano w egzekucjach publicznych. W ten sposób zamordowani zostali: Aleksander
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Mieczysław Wyrozębski, przyrodni brat „Sokolika”. „Upozowane”, propagandowe zdjęcie wykonane przed egzekucją.

Florczuk, Edward Kur, Lucjan i Zygmunt Marchlowie, Józef Myszko,
Władysław Ratyński, wspomniany
już Mieczysław Wyrozębski, a także schwytani partyzanci „Młota”:
Stefan Strelus „Sokół”, Jan Tobota
„Janek” i Antoni Srokosz „Orkan”.
Trzeba zaznaczyć, że na terenie pow. Sokołów Podlaski, oprócz
oddziałów miejscowych i 6 Brygady,
operowały też grupy partyzanckie
przybyłe z innych terenów. Pojawiał
się tu m.in. oddział NZW krypt. „Fala”
z powiatu Ostrów Mazowiecka, dowodzony przez Stanisława Zamęckiego „Zagłobę”, oddział Pogotowia
Akcji Specjalnej (PAS) Białostockiego Okręgu NSZ dowodzony przez
Kazimierza Chmielowskiego „Rekina”, czy słynny oddział WiN kpt.
Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”
z Obwodu Wysokie Mazowieckie. Ta
właśnie grupa zapisała się najtrwalej
w powojennych dziejach powiatu
sokołowskiego. Podkomendni „Huzara” chronili się tu przed obławami
przetaczającymi się przez ich macierzyste tereny za Bugiem. Tutaj też ,
zwłaszcza w pasie nadbużańskim,
„Huzar” zorganizował sobie szereg
punktów kontaktowych i kwater. We
wrześniu 1946 r. oddział „Huzara”,
liczący wówczas ponad 40 żołnierzy, wykonał rajd aż w głąb powiatu.
W dniu 11 IX 1946 r. opanował miaWładysław Ratyński z Sewerynówki, rozstrzelany publicznie przez KBW w Dzierzbach za udzielenie noclegu partyzantom 2 szwadronu 6 Brygady Wileńskiej AK. „Upozowane”, propagandowe zdjęcie wykonane przed egzekucją.
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Kadra oddziału „Huzara”. Stoją od lewej: Lucjan Niemyski „Krakus” († 22 VIII 1952), Józef Brzozowski „Hanka”
(† lato 1952), Wacław Zalewski „Zbyszek” († 24 X 1953), Witold Buczak „Ponury” († 29 V 1952), Józef Gontarczuk „Korsarz” († 1 IV 1952), Stanisław Łapiński „Orzełek” († 1 IV 1952). Podlasie, 1951 r.

steczko Kosów Lacki (rozbrojono
posterunek MO oraz przeprowadzono rekwizycje w instytucjach
gospodarczych, ostrzelano też
jednostkę NKWD, która wjechała
w tym czasie do miasteczka).
Wydarzenie to uruchomiło wielką
operację przeciwko oddziałowi
„Huzara” przeprowadzoną przez
UB, MO i pododdziały 45 pp LWP,
a prawdopodobnie także i jednostki NKWD. Doszło wówczas
do zaciętej walki nad Bugiem,
stoczonej przez partyzantów
i siły komunistyczne uczestniczące w obławie.
W późniejszym okresie,
w latach 1949-1952 powiat sokołowski stał się dla „Huzara”,
który po śmierci „Młota” przejął
pod swą komendę resztki 6 Brygady Wileńskiej i pozostałości struktur poakowskich z szeregu powiatów
Podlasia, jednym z podstawowych terenów działań, o czym poniżej.
Sokołowska konspiracja młodzieżowa.
Pisząc o powojennej sokołowskiej konspiracji niepodległościowej,
należy odnotować istnienie podziemnych organizacji młodzieżowych.
Jedna z nich istniała w latach 1945-1946 w gimnazjum Ojców Salezjanów
w Sokołowie Podlaskim. Kierował nią Eustachy Czuma „Kum”, a jego
zastępcą był Marcjan Tepli „Harcerz”. Liczyła ona co najmniej kilkunastu
członków. Organizacja utrzymywała łączność z placówką WiN w Małkini,
należącą do Obwodu Ostrów Mazowiecka (poprzez Tadeusza Lipskiego)
oraz być może z jakimiś strukturami podziemnymi w Warszawie. Zważywszy jednak na okoliczność, iż niektórzy uczestnicy organizacji mieli
brać udział w akcjach zbrojnych ośrodka nr 3 obwodu Sokołów Podlaski,
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wydaje się, że było to po prostu skupisko członków poakowskiej konspiracji sokołowskiej, głównie z terenu gminy Jabłonna Lacka, którzy podjęli
naukę w szkole średniej. Zadania organizacji polegały przede wszystkim
na zbieraniu informacji na temat UB, wojska i partii, gromadzeniu broni
oraz akcji propagandowej. W czerwcu 1946 r., w wyniku donosu agenta
UB krypt. „Leszczyna”, aresztowany został jeden z członków organizacji.
Podjęte przez UB śledztwo dało materiał obciążający dalszych członków organizacji. Młody człowiek, mało odporny na metody zastosowane
przez śledczych, został zwerbowany jako agent wewnętrzny i użyty do
rozpracowania kolegów. W efekcie w lecie 1946 r. organizacja została
rozbita.
Kolejna niepodległościowa organizacja młodzieżowa „Siatkówka”,
powstała na przełomie kwietnia i maja 1949 r. Inicjatorem jej założenia
i zarazem dowódcą był Edward Kalinowski „Kordian”, zaś jego zastępcą
Henryk Borys „Jurek”. Liczyła 15 członków i kilka osób wspierających.
Wśród współpracowników „Siatkówki” było kilku doświadczonych konspiratorów i partyzantów, m.in. Lucjan Grzymała z Grąd i Szczepan Kraska
z Lebiedzi, u których członkowie „Siatkówki” kwaterowali podczas wypadów w teren. Organizacja stawiała sobie za cel wspieranie patroli bojowych ppor. „Brzaska” i struktur Obwodu „Jezioro”, zdobywanie broni
i środków do działania, a także propagandowe oddziaływanie na społeczeństwo powiatu. Działalność organizacji obejmowała głównie północną i zachodnią część powiatu (Skibniew, Ratyniec, Olszew, Sterdyń,
Sabnie, Kuczaby i Zembrów). W kontakcie ze sterdyńską młodzieżą pozostawał ks. Zygmunt Syroczyński, który dał jej maszynę do pisania. Wykorzystywano ją do pisania listów z ostrzeżeniami do szczególnie aktywnych i uciążliwych aktywistów komunistycznych. W stosunku do szczególnie zatwardziałych i szkodliwych komunistów członkowie organizacji
stosowali upomnienia w formie batów (przeprowadzono pięć akcji tego
rodzaju). Ciekawą formą działania była opieka nad grobami poległych
partyzantów z oddziału „Młota” (UB ocenił później, iż członkowie „Siatkówki” w ten sposób „manifestowali swą działalność i podkreślali zbrodnicze zamiary”.
PUBP w Sokołowie Podlaskim prowadził rozpracowanie członków
„Siatkówki” oznaczone kryptonimem „Romantycy”, używając do tego celu
13 tajnych współpracowników. Wydaje się, że zasadniczą rolę w „rozpracowaniu” organizacji przez UB odegrał były akowiec, występujący wobec
młodych ludzi jako emisariusz konspiracyjnej organizacji wojskowej (on
to ukierunkował ją na działania o charakterze zbrojnym; prawdopodob-
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nie jednak był prowokatorem). 11 marca 1950 r. podczas jednej z akcji
w ręce UB wpadł Henryk Borys. Zagrożeni aresztowaniem członkowie
„Siatkówki” postanowili dołączyć do oddziału „Huzara” – nie zdołali już
jednak tego uczynić. Wszyscy zostali aresztowani. WSR w Warszawie
skazał 11 członków „Siatkówki” i 6 osób współpracujących na wyroki od
12 do 2 lat więzienia.
Obwód Sokołów Podlaski „Jezioro” – walka do końca (1947-1952)
Obwód „Jezioro”, podobnie jak 6 Brygada kpt. „Młota”, nie ujawnił
się podczas amnestii zimą 1947 r. Na terenie powiatu Sokołów Podlaski
przed komisjami amnestyjnymi stawiły się zaledwie 333 osoby, w tym
tylko 104 żołnierzy AK i WiN (ani jednej osoby z kierownictwa organizacji!) oraz zaledwie 3 NSZ-towców. Około 2/3 ogółu ujawnionych to: 210
dezerterów z WP (ludowego) i 3 z MO oraz 13 „innych”. Dla porównania
można podać, że w powiecie Garwolin ujawniło się 1.008 osób, Węgrów
– 156, Radzymin – 87, Ostrów Mazowiecka – 880, Siedlce – 587, Bielsk
Podlaski – 411. W okresie od 25 lutego do 25 kwietnia 1947 r. na terenie całego województwa warszawskiego ujawniły się 6.443 osoby (w tym
3.653 członków podziemia i 2.422 dezerterów, Amnestia 1947 r., która
w skali całej Polski „złamała kręgosłup” podziemiu niepodległościowemu,
dla struktur niepodległościowych powiatu sokołowskiego nie stanowiła
jednak zasadniczego przełomu. Szef WUBP w Warszawie, ppłk Paszta
tak informował kierownictwo WUBP o sytuacji panującej w sokołowskiem
w połowie kwietnia 1947 r.: „Na terenie powiatu nadal prowadzi aktywną
działalność banda o zabarwieniu WiN [sic] pod d[owódz]twem Łukasika
[sic] Władysława ps[eudonim] „Młot”. Dotychczas z bandy „Młota” ujawniły się trzy osoby”. Kolejny raport przygotowany dla ppłk Krakowskiego,
dotyczący stanu ujawniania „grup bandyckich” umiejscawiał partyzantkę
sokołowską na czele grup niepodatnych na amnestię, oceniając zgodnie
z rzeczywistością pozostające w polu siły „Młota” na około 60 ludzi.
Na ograniczony zasięg amnestii w sokołowskiem mógł mieć wpływ
stosunek „Łupaszki” i „Młota” do akcji ujawnieniowej. Dowódcy ci krytycznie oceniali intencje strony komunistycznej przewidując w perspektywie represje oraz prowokacje i nie widzieli dla siebie możliwości życia
w Polsce pod rządami komunistycznymi. Zdecydowanie opowiadali się
za kontynuowaniem walki z komunistami. Kpt. „Młot” zademonstrował
swój stosunek do amnestii, rozbijając 1 III 1947 r. pluton KBW ochraniający most na Bugu we Fronołowie, a w następnych tygodniach – kilka
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posterunków MO na terenie woj. białostockiego.
Ostateczną decyzję w sprawie amnestii „Łupaszka” i „Młot” podjęli
podczas koncentracji pododdziałów 6 Brygady Wileńskiej przeprowadzonej 23 – 24 III 1947 r. we wsi Czaje Wólka pow. Bielsk Podlaski. Pod wpływem zdecydowanego stanowiska ppor. Lucjana Minkiewicza „Wiktora”,
pozwolili odejść wszystkim żołnierzom, pragnącym opuścić oddział. Wypłacono im zległy żołd i wystawiono stosowne zaświadczenia o okresie
służby w partyzantce. Można oceniać, że w okresie marzec – kwiecień
1947 r. szeregi opuściło około 30 żołnierzy 6 Brygady Wileńskiej. Tylko
część z nich stanęła przed komisjami amnestyjnymi („Młot” zachęcał raczej do wyjazdu na dalsze tereny i podjęcia nauki lub znalezienia sobie
pracy, ostrzegając przed ujawnianiem się i zdaniem się na łaskę MBP).
Nie bez znaczenia mogła być okoliczność, iż niezależnie od prowadzonej
przez władze oficjalnej propagandy ujawnieniowej, pracownicy UB przyjeżdżający do Mężenina głosili, że dla „Młota” i jego ludzi żadnej amnestii
nie będzie – że i tak ich „wykończą”.
W pamiętnej naradzie w Czajach-Wólce uczestniczył także por.
„Brzask”, deklarując pozostanie w konspiracji wraz z najwierniejszymi
podkomendnymi. Podzielał on bowiem nieufność dowództwa 6 Brygady
Wileńskiej co do amnestii. Zapewne jego stanowisko wywarło wpływ na
ograniczony zasięg ujawniania się członków poakowskiego podziemia
w powiecie sokołowskim. Pozwolił jednak, by z możliwości „wyjścia
z lasu” skorzystali podkomendni „Sokolika” z OPŻ, co odnotowały raporty UB: „Pluton <Sokolika> podległy <Młotowi> ujawnił się w tut[ejszym]
Urzędzie [Bezpieczeństwa Publicznego]. <Sokolik> pozabierał im broń
i każdemu dał zaświadczenie zwolnienia z oddziału i kazał iść się ujawnić. Sam <Sokolik> kontaktuje się z <Młotem> i <Brzaskiem>, ukrywając
się sam jeden w okolicach wsi Gródek gm. Jabłonna pow. Sokołów”.
Od kwietnia 1947 r. por. „Młot” przystąpił do intensywnej pracy organizacyjnej w terenie mającej na celu odtworzenie i rozbudowę własnej
siatki konspiracyjnej 6 Brygady Wileńskiej (określanej jako „rezerwa”).
Działania te objęły szereg powiatów Podlasia po obu stronach Bugu (Sokołów Podlaski, Siedlce, Mińsk Mazowiecki, Węgrów, Bielsk Podlaski,
Wysokie Mazowieckie i Biała Podlaska). W największym stopniu zamierzenie to powiodło się na terenie powiatu sokołowskiego, gdzie po amnestii 1947 r. obwód „Jezioro” „ostał się” jako zwarta struktura. Dowodzony
przez por. Józefa Małczuka „Brzaska”, nadal dzielił się na pięć ośrodków
terenowych oznaczonych kryptonimami „Staw” (z numeracją od 1 do 5),
w skład których wchodził szereg mniejszych jednostek organizacyjnych.
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Wydaje się, że siatka terenowa „Jeziora” najsilniejsza była w tym okresie
w gminach nadbużańskich – Sterdyń, Jabłonna i Sabnie – gdzie komendę nad nią sprawował zastępca por. „Brzaska” sierż. Wacław Giziński
„Bąk”, a także w rejonie Kosowa Lackiego.
Na pozostałych terenach wykorzystano głównie pozostałości nieujawnionych struktur Zrzeszenia WiN, a także jak można oceniać resztki
organizacji NSZ (zwłaszcza części, która była scalona z AK-WiN). Na
terenie powiatu wysokomazowieckiego „Młotowi” podporządkował się
w maju 1947 r. kpt. Kazimierz Kamieński „Huzar” wraz ze wszystkimi aktywami organizacyjnymi pozostającymi pod jego komendą. W powiatach
Bielsk Podlaski, Biała Podlaska, Siedlce, Węgrów i Mińsk Mazowiecki nie
utworzono zwartych struktur organizacyjnych, lecz korzystano z pojedynczych punktów. Po amnestii z zimy – wiosny 1947 r. podstawowy trzon 6
Brygady Wileńskiej składał się z 2 i 3 szwadronu, przy czym należy zaznaczyć, że 3 szwadron w obecnej formie powstał z połączenia resztek
grupy „Żwirki” z grupą żandarmerii ppor. „Lecha”, który objął dowództwo
nad tą jednostką (st. sierż Józef Babicz „Zwirko” poległ 17 II 1947 r. wraz
z trzema żołnierzami III szwadronu w starciu z KBW pod Kiełpińcem).
Ponadto w skład Brygady wchodził wspomniany oddział „Huzara” (nie-

Żołnierze 3 szwadronu 6 Brygady Wileńskiej AK. Stoją od lewej: drugi – ppor. Henryk Wieliczko „Lufa”, trzeci
– ppor. Antoni Borowik „Lech” (poległ 7 V 1948 r. w walce z KBW).
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kiedy określany jako 1 szwadron) i odtworzony OPŻ „Sokolika”, niekiedy
określany jako 4 szwadron.
Formy i cele działalności struktur konspiracyjnych dowodzonych
po amnestii 1947 r. przez kpt. „Młota” i por. „Brzaska” zdeterminowane
zostały przez ocenę ogólnej sytuacji politycznej, poczynioną przez wspomnianych oficerów. Za główny cel uznawali oni dotrwanie podległych sobie oddziałów partyzanckich i siatki terenowej do spodziewanego konfliktu „wolnego świata” ze Związkiem Sowieckim i jego satelitami. Wówczas
przewidywali oni podjęcie działań zbrojnych przeciw reżimowi komunistycznemu na szerszą skalę. Wraz z upływem lat wiara w nieuchronność
owego konfliktu słabła w nich. Jako podstawowy cel ich partyzantki i konspiracji pozostawało zbrojne trwanie i podejmowanie działań z zakresu
samoobrony przeciw UB i jego agenturze, zagrażającej nie tylko organizacji podziemnej, ale i całemu społeczeństwu. Z zapisków znajdowanych
przy partyzantach poległych w kolejnych starciach wynika, że panowało
wśród nich wysokie napięcie ideowe i pełne przekonanie o potrzebie stawiania dalszego oporu komunistom – już choćby tylko dla dania świadectwa, że nie ma zgody na ich rządy w Polsce.
Przyjmując wymienione wyżej założenia, obaj dowódcy, pomimo
znacznego społecznego poparcia jakim się cieszyli wśród mieszkańców
podlaskiej wsi, nie dążyli do liczebnej rozbudowy podległej sobie organizacji. Trudno jest dziś określić liczebność sieci „rezerw” konspiracyjnych
podlegających w latach 1947 – 1949 dowódcy 6 Brygady Wileńskiej.
Oceniamy, że w latach 1947-1950 w organizacji terenowej poszczególnych powiatów aktywnie pracowało od kilkunastu do kilkudziesięciu osób
– w różnym stopniu dyspozycyjnych. Łącznie liczebność tej siatki można
oceniać na kilkuset członków. Znaczna część z nich rzeczywiście traktowana była jako „rezerwa” i nie wykorzystywana do bieżącej pracy organizacyjnej, a tym bardziej zadań bojowych. W czerwcu 1947 r. por.
„Młot” wydał rozkaz, by wszyscy żołnierze „siatki” zostali wyposażeni
w broń i przeszkoleni (zbiorowe ćwiczenia, nauka o broni i wyszkolenie bojowe). We wrześniu tegoż roku polecił komendantom luźno zorganizowanych placówek terenowych wytypować ludzi nadających się do
pełnienia funkcji dowódców drużyn (nie wprowadził jednak organizacji
drużynowej w życie, uznając, iż obecnie nie ma ku temu warunków). Stan
„siatki” stopniowo zmniejszał się w wyniku masowych aresztowań ludności prowadzonych przez UBP i KBW. O zasadach pracy z siatką konspiracyjną mówi zachowany plan odprawy „Młota” z dowódcami terenowymi
z czerwca 1947 r., zawierający szereg punktów omawianych podczas
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spotkania. Dotyczyły one m.in. organizacji pracy wywiadowczej, pomocy materialnej dla rodzin osób pracujących w konspiracji oraz poległych
i aresztowanych, zdobywania środków finansowych na dalszą działalność, szkolenia rezerw i oddziałów partyzanckich, własnej propagandy,
prób „wejścia” organizacyjnego na teren miejski, konieczności utrzymywania porządku w terenie – w tym zwalczania samowolnie nakładanych
kontrybucji i rabunków dokonywanych przez „pseudopartyzantów”, pracy
sądu konspiracyjnego dla osób zorganizowanych oraz tworzenia punktów sanitarnych.
Należy jednak wyraźnie podkreślić, że codzienne funkcjonowanie 6
Brygady Wileńskiej w latach 1948 – 1949, a później jej pozostałości pod
rozkazami „Brzaska” i „Huzara” - do 1952 r. - opierało się w dużym stopniu na ludności „niezorganizowanej”. Bez jej poparcia żadna partyzantka
nie miałaby najmniejszych szans na utrzymanie się w terenie przez tyle
lat – w warunkach tak strasznego terroru. Organizacja terenowa była często iluzją; nieraz to właśnie owi niezorganizowani ludzie tworzyli zjawisko
określane przez UBP jako „siatka”. Oddział korzystał z pomocy gospodarzy sympatyzujących z podziemiem niepodległościowym, różnorodnych
kontaktów rodzinnych i przyjacielskich swych podkomendnych, a także
z pomocy osób zupełnie przypadkowych – które pomagały mu – bo chciały lub musiały. Pomoc udzielana partyzantce „Młota” przez mieszkańców
podlaskich wiosek przysporzyła im wielu ofiar i cierpień spowodowanych
przez represje ze strony komunistów.
Zarówno kpt. „Młot” jak i por. „Brzask” prowadzili dokładną rachunkowość podległych sobie struktur. Podobnie jak w oddziałach partyzanckich 6 Brygady, tak i w sieci konspiracyjnej „Jeziora” wszelkie wpływy
i wydatki były skrupulatnie księgowane. Nie mogło być mowy o działaniach samowolnych, lub podejmowanych dla własnej korzyści. Żołnierze
oddziałów partyzanckich i siatki terenowej „Młota” i „Brzaska” do końca
podlegali surowej dyscyplinie wojskowej. Wyróżniający się w służbie byli
wymieniani w rozkazach i nagradzani awansami. Nie przestrzegający
dyscypliny wojskowej i nie zachowujący się właściwie wobec ludności
podlegali karom – niekiedy bardzo surowym – do rozstrzelania włącznie.
Zachowane wnioski awansowe wskazują najbardziej ofiarną kadrę Obwodu „Jezioro” z lat 1947-1950. Byli w jej składzie m.in. sierż. Wacław Giziński „Bąk” z Ośrodka Jabłonna i zarazem zastępca por. „Brzaska”, oraz
nieznanych nazwisk: wachm. „Jeż”, plutonowi: „Huragan”, „Romański”
i „Ptak”, kaprale: „Żuraw”, „Zawzięty”, „Rakowski”, „Zew”, „Juliusz”,
„Jedność” (czterej ostatni w konspiracji od 1941 r.), „Błysk”, „Rekin”
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Józef Oleksiak „Wichura”.

oraz „Sęp” i „Oczko”, strzel.
„Machoń”, „Saturn” i „Odnowa”.
Większość tych ludzi pracowała
w konspiracji ZWZ – AK od początku wojny i kontynuowała działalność niepodległościową „po
wyzwoleniu”. Z kolei wśród najbardziej zasłużonych partyzantów
swego oddziału dyspozycyjnego
- OPŻ - por. „Brzask” przedstawiał do awansu: plut. Kazimierza
Wyrozębskiego „Sokolika”, sierż.
Józefa Rostka „Iskrę”, kpr. Józefa
Oleksiaka „Wichurę, st. strzel. Tadeusza Domżalskiego „Rekruta”,
strzelców Jana Czarnockiego „Huragana” i Kazimierza Pawluczuka
„Kruka”. W przypadku „Iskry”, „Wichury” i „Rekruta” uzasadnienie
wniosku brzmiało: „[...] przedstawiam do awansu za energiczne
zaatakowanie przeciwnika i zdo-

bycie na nim broni.”
Dowódca 6 Brygady Wileńskiej oraz dowódcy szwadronów utrzymywali kontakt z ppor. „Brzaskiem” za pośrednictwem łączników, a także
punktów kontaktowych. Wiadomo, że łącznikiem pomiędzy ppor. „Brzaskiem” i szwadronem ppor. „Bartosza” był Czesław Pykało „Czerwień”
(poległ 20 VI 1947 r. w Grannem). Jeden z punktów łączności pomiędzy
por./kpt. „Młotem”, ppor. „Odyńcem” i ppor. „Brzaskiem” zlokalizowany
był u Zofii Kalinowskiej „Lwowej”, nauczycielki z Bartkowa gm. Korczew
(wdowa po „Lwie” - partyzancie zamordowanym przez UBP w marcu
1945 r.; miała na utrzymaniu troje dzieci). Kolejny punkt organizacyjny
mieścił się w folwarczku Zagórze pod Kiełpińcem należącym do rodziny
Murawskich.
Dowodzony przez Kazimierza Wyrozębskiego „Sokolika” nowy
OPŻ, odbudowany wiosną 1947 r. na rozkaz por. „Brzaska”, liczył przeciętnie kilkunastu żołnierzy. Służyli w nim m.in.: Tadeusz Domżalski
„Rekrut”, Józef Oleksiak „Wichura”, Arkadiusz Czapski „Arkadek”, Józef
Rostek „Iskra”, Tadeusz Stefaniuk „Stal”, Jan Czarnocki „Huragan”, Józef
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Czarnocki „Mlon”, Kazimierz Pawluczak „Kruk”, Władysław Strzałkowski „Władek”, Antoni Dioniziak „Gołab”, Marian Szychta „Szpak”, Witold
Białowąs „Litwin” i Aleksander Marchel „Pokrzywa”. Znacznym wzmocnieniem dla OPŻ było dołączenie dwóch uciekinierów z aresztu PUBP,
starych konspiratorów – Kazimierza Pawluczaka „Kruka” i Józefa Rostka „Iskry” (ten ostatni był wcześniej żołnierzem oddziału NZW „Nocy”
w powiecie Ostrów Mazowiecka). Obaj okazali się dobrymi, ideowymi
partyzantami – zdecydowanymi na walkę „do końca” i bezwzględnymi
dla współpracowników resortu. W związku z powiększeniem się składu
osobowego OPŻ oddział został podzielony wówczas na dwa patrole dowodzone przez „Wichurę” i „Iskrę” (sekcjom przydzielono do „obsługi” teren poszczególnych placówek – gmin).
Już w maju 1947 r. podległa „Sokolikowi” grupa przystąpiła do wykonywania akcji likwidacyjnych na konfidentach resortu i bandytach (tylko
w okresie maj - lipiec przeprowadzono kilkanaście likwidacji). Działania
te mocno ostudziły miejscowych komunistów i szpicli, rozzuchwalonych
pozornym uspokojeniem terenu w wyniku amnestii. Jak donosił raport
szefa PUBP z 17 lipca 1947 r.: „... banda tylko w czerwcu i lipcu tegoż
roku rozszyfrowała i zamordowała 3 informatorów UBP, rozgłaszając
szeroko te wiadomości wśród miejscowej ludności. W wyniku tego zastraszania ludność unikała kontaktu z funkcjonariuszami UBP i wojskiem,
odmawiając udzielania jakichkolwiek informacji o bandach”.
Wyrazem aktywności i ponownych możliwości bojowych OPŻ było
rozbicie w czerwcu 1947 r. dwóch posterunków milicji – w Wyrozębach
i Grochowie. Ponowne nasilenie akcji „Sokolika” przypada na jesień 1947 r.,
kiedy to znów wykonał wiele likwidacji, oraz w listopadzie rozbił posterunki MO w Chruszczewce i Jabłonnie. W grudniu 1947 r. podczas akcji
w Kosowie Lackim zlikwidowano dwóch funkcjonariuszy PUBP – w tym
Konopkę, cieszącego się wśród ludności jak najgorszą opinią.
Oddziały i struktury konspiracyjne podległe „Młotowi” przetrwały przez kolejny rok. Jednak w kwietniu 1948 r. rozpoczęła się kolejna
olbrzymia operacja sił komunistycznych oznaczona kryptonimem „Z”.
Władze rzuciły wówczas do akcji przeciw oddziałom „Młota” kilka tysięcy
funkcjonariuszy i żołnierzy formacji resortowych. W maju rozbity został
szwadron „Lecha”, a on sam poległ w walce z KBW. Czerwiec przyniósł
rozbicie szwadronu „Bartosza” – jego dowódca padł w walce z UB i KBW
w następnym miesiącu. W ciągu wiosny poważnie „wykruszył” się też
OPŻ „Sokolika”. Ciężko ranny i ujęty został „Kruk”, w kolejnych potyczkach padli „Wichura” i „Iskra” (sam „Sokolik” poległ w lipcu 1948 r.).
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Z ognia obław stosunkowo cało wyszedł jedynie operujący na
prawym brzegu Bugu oddział „Huzara”. Do niego właśnie dołączył kpt.
„Młot” z ocalałymi kilkunastoma żołnierzami 2 i 3 szwadronu 6 Brygady
Wileńskiej. Połączone grupy „chodziły” wspólnie do października 1948 r.
W październiku, przed zbliżającą się zimą, „Młot” skrył się w lesie rudzkim (pow. Bielsk Podlaski). „Huzar” odskoczył natomiast z powrotem
w wysokomazowieckie. Część podkomendnych, zwłaszcza kresowiaków i ludzi pochodzących z terenu powiatu bialskopodlaskiego, „Młot”
ulokował w ziemiance zlokalizowanej w lesie pod wsią Radziszewo
– Sieńczuch. Natomiast wywodzących się z siedleckiego i sokołowskiego, wraz z „Pomidorem” – odesłał za Bug do dyspozycji ppor. „Brzaska”, który kierował z jego ramienia pracą konspiracyjną w powiecie
sokołowskim. Stały kontakt z nim utrzymywał „Młot” za pośrednictwem
łączników. Stan taki trwał do czerwca 1949 r., tj. do śmierci „Młota”, do
której doszło, jak możemy oceniać, w wyniku tragicznego nieporozumienia.
Po śmierci „Młota” dowództwo wszystkim podległych mu patroli
partyzanckich i struktur konspiracyjnych objął jego dotychczasowy zastępca – kpt. Kazimierz Kamieński „Huzar”. Już we wrześniu 1949 r.
na czele patrolu osłonowego udał się na teren powiatu sokołowskiego
w celu uporządkowania pracy konspiracyjnej. Ponownie nawiązał kontakt z „Brzaskiem”, który z jego ramienia organizować miał już nie tylko powiat sokołowski, ale całe terenowe zaplecze oddziałów 6 Brygady
Wileńskiej na Podlasiu lewobrzeżnym. Jednocześnie „Brzask” dowodził
jednym z pododdziałów 6 Brygady, liczącym kilkunastu żołnierzy (okresowo podzielono go na dwa mniejsze patrole – jednym z nich dowodził
Jan Czarnocki „Huragan”, a drugim Adam Ratyniec „Lampart”). „Brzask”
starał się na nowo zorganizować pracę konspiracyjną na terenie Podlasia lewobrzeżnego, w tym w powiecie sokołowskim, ustalając szereg
punktów organizacyjnych i system kontaktowy z patrolami „Huzara„ operującymi w woj. białostockim.
Pomimo strat poniesionych w dwóch potyczkach w Pełchu (23 XI
1949) i Buczynie Dworskim (30 XII 1949), grupa „Brzaska” dotrwała do
wiosny 1950 r. Miejscowa agentura resortu okazywała się mało skuteczna i nie dawała dobrych „wejść” na grupę „Brzaska”, a stosowane na
ślepo represje nie były w stanie „złamać” wsi sokołowskiej, nadal wspierającej partyzantkę „Brzaska” i „Huzara”.
Ostatecznym ciosem dla sokołowskiego patrolu 6 Brygady Wileńskiej por. „Brzaska” okazała się „rozgrywka” przeprowadzona przez Wy-
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Żołnierze 6 Brygady Wileńskiej AK. Pierwszy z lewej st. sierż. Adam Ratyniec „Lampart”. Podlasie, listopad 1947 r.

dział III WUBP w Warszawie. Otóż bezpieka w marcu 1950 r. zyskała
nowego agenta, człowieka do którego partyzanci „Huzara” mieli pełne
zaufanie. Okazał się nim Czesław Białowąs – brat przyrodni jednego
z partyzantów 6 Brygady, Witolda Białowąsa „Litwina”. Ów pochodzący
z Jabłonny Lackiej młody człowiek, wówczas jeszcze niepełnoletni (rocznik 1932), uczeń Gimnazjum im. Małachowskiego w Płocku, został przez
pracowników UB zaszantażowany i „złamany”. Operację rozpracowania
i zawerbowania młodego Białowąsa przygotował Naczelnik Wydziału III
WUBP w Warszawie, kpt. Tadeusz Kwiatkowski, oficer niezwykle bezwzględny, nie wahający się stosować metod pozaprawnych. Po podpisaniu deklaracji współpracy, Czesław Białowąs został oznaczony kryptonimem „Małachowski” (zmienionym później na kryptonim „Michał”). Agent
został przerzucony na teren powiatu Sokołów Podlaski i niezwłocznie
wprowadzony do akcji. Już jego pierwsze działania, w dwa tygodnie
po werbunku, przyniosły resortowi sukces. Pod pozorem spotkania się
z bratem z okazji Świąt Wielkanocnych, 5 kwietnia 1950 r. odwiedził obozowisko oddziału por. „Brzaska” znajdujące się w lesie koło wsi Toczyski
Podborne gm. Jabłonna Lacka. Przebywał w nim przez dwa dni. Było ono
w tym czasie wizytowane również przez szereg osób z miejscowej siatki
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konspiracyjnej, co pozwoliło później resortowi zrzucić odpowiedzialność
na inną osobę – Gizińskiego „Bąka”, kamuflując rzeczywistego sprawcę
tragedii. Po opuszczeniu obozowiska rankiem 7 IV 1950 r. agent „Małachowski” zawiadomił szefa PUBP w Sokołowie Podlaskim o miejscu postoju partyzantów – mimo, iż wśród nich znajdował się jego brat - Witold.
Natychmiast wysłano w teren dwa bataliony KBW. Las pod Toczyskami
został otoczony, do akcji ruszyła wydzielona grupa szturmowa. W kilku
kolejnych starciach, jakie się wówczas rozegrały poległ por. „Brzask”, Kazimierz Tkaczuk „Sęp” i Pieniak zwany „Arkadkiem”. Reszta grupy dowodzona przez sierż. Adama Ratyńca „Lamparta” zdołała jednak, korzystając z ciemności nocnych, przebić się z okrążenia. Tak w składanych dwa
lata później zeznaniach opisywał starcie w lesie pod Toczyskami jeden
z partyzantów oddziału por. „Brzaska” - Witold Białowąs „Litwin”:
„Zostaliśmy w lesie kurowickim okrążeni przez wojsko [KBW].
Zaczęło się ono (to znaczy okrążenie) przed zachodem. W czasie zorientowania się przez nas, że w lesie znajduje się wojsko, był wtedy z
nami mój kolega z Jabłonny, Heniek Cichocki, któremu „Brzask” kazał,
żeby poszedł do domu. My
zaś, patrol „Brzaska”, chodziliśmy z miejsca na miejsce,
czekając aż się ściemni, a
gdy to nastąpiło wyszliśmy
z lasu na pole i odszedłszy
znaczny kawałek z lasu od
lasu, zaczęliśmy być ostrzeliwani ze wszystkich stron
i oświetlani rakietami. Wówczas „Brzask” stwierdził, że
trzeba przejść przez linię okrążenia. Moment przebiegania
przez linię trudno mi określić,
pamiętam, że tylko biegłem
i że w tym czasie padł
„Brzask”, a na polu spostrzegłem, że znajdujemy się już
poza okrążeniem i zauważyłem, że jest nas tylko czterech, nie licząc „Brzaska”
Józef Małczuk „Brzask”. Zdjęcie pośmiertne, wykonane
żony,
którzy wyszli cało. [...]
przez funkcjonariuszy UB.
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A „Sępa” nieobecność zauważyliśmy będąc jeszcze w okrążeniu. Po wyjściu z okrążenia „Lampart”, ja, „Wiewiórka”
i „Orzełek” nie wiedzieliśmy w ogóle gdzie się znajdujemy, więc „Lampart” prowadził nas podług kompasu”.
Następnego dnia UB aresztowało też kilkudziesięciu niepodległościowych konspiratorów z rozpracowanej przez agenturę siatki „Huzara”
i „Brzaska” z rejonu Jabłonny (ujęto łącznie 64 osoby). Młodociany zdrajca – dzięki skierowaniu przez UB podejrzeń na „Bąka” – pozostał jednak
poza podejrzeniami dowódców partyzanckich i ludności.
Podczas kolejnej koncentracji partyzanckich patroli 6 Brygady Wileńskiej kpt. „Huzar” z części dawnych ludzi ppor. „Brzaska” sformował
nowy pododdział, nad którym dowództwo powierzył Arkadiuszowi Czapskiemu „Arkadkowi”. Wspomniana kilkuosobowa grupa, w której główną
rolę odgrywał oprócz „Arkadka” także Józef Oksiuta „Pomidor”, w okresie
lata 1950 r. nie tylko sprawnie wymykała się obławom resortu bezpieczeństwa, więcej - zlikwidowała kilku agentów UB, odpowiedzialnych za
spowodowanie aresztowań wśród konspiratorów i ludności (można oceniać, iż w okresie lipiec – wrzesień 1950 r. zlikwidowała nie mniej niż 5
osób). Partyzanci nadal cieszyli się poparciem i zaufaniem mieszkańców
podlaskich wiosek, którzy widzieli w nich obronę przed zapowiadaną kolektywizacją rolnictwa, oraz narzędzie kary wobec pracowników resortu bezpieczeństwa i ich szpicli – ściągających na społeczeństwo wręcz
niewyobrażalne dzisiaj cierpienia. Wielu spośród mieszkańców Podlasia,
pomimo zagrożenia jakie ściągało na nich oraz ich bliskich pomaganie
„leśnym”, udzielało im pomocy kierując się uczuciami chrześcijańskiego
miłosierdzia wobec tropionych przez komunistów ludzi, znajdujących się
stale w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jednym z nich był gospodarz
z Borychowa, Marian Borychowski, ojciec kilkuosobowej rodziny, w którego domu sokołowscy partyzanci wielokrotnie się zatrzymywali na odpoczynek.
W Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa w Warszawie zdecydowano, by ponownie wprowadzić do akcji przeciwko partyzantom agenta
„Małachowskiego”. Zdrajca wykorzystując zaufanie jakim obdarzały go
rodziny partyzantów i osoby współpracujące, szybko nawiązał kontakt
z patrolem „Arkadka”. Jeden wieczór spędzony wspólnie z partyzanckim
patrolem wystarczył mu do wykonania powierzonej misji. Na pierwszym
postoju pozostawił ich śpiących w gospodarstwie Mariana Borychowskiego i złożył meldunek na punkcie kontaktowym UBP. 30 IX 1950 r. czteroosobowy patrol „Arkadka” został otoczony przez grupę operacyjną UBP i

52

Zdjęcia poległych partyzantów wykonane przez UB. Od lewej: Józef Oksiuta „Pomidor” († 30 IX 1950), Władysław Strzałkowski „Władek” († 30 IX 1950), Eugeniusz Welfel „Orzełek” († 30 IX 1950).

KBW. Wszyscy partyzanci padli w zmasowanym ogniu broni maszynowej podczas nieudanej próby przebicia (byli to: Arkadiusz Czapski „Arkadek”, Józef Oksiuta „Pomidor”, Eugeniusz Welfel „Orzełek” i Władysław
Strzałkowski „Władek”). Tragiczny był także los rodziny Borychowskich,
u której partyzanci znaleźli schronienie. Marian Borychowski za pomoc
udzieloną partyzantom zapłacił najwyższą cenę. Na zawsze zniknął za
murami mokotowskiego więzienia przy ul. Rakowieckiej, w którym zmarł
w lutym 1951 r. Jego żonie, Czesławie Borychowskiej, przyszło spędzić
w więzieniu cztery lata, uwięziono też jego dzieci.
Wprawdzie śmierć „Brzaska” i zagłada patrolu „Arkada” były poważnymi ciosami dla pozostałości sokołowskiej partyzantki, jednak nie
stanowiły końca historii partyzantki walczącej pod rozkazami „Huzara” na
tym terenie. Dowódca 6 Brygady Wileńskiej komendę nad nowosformowanym patrolem, działającym na lewym brzegu Bugu, powierzył st. sierż.
Adamowi Ratyńcowi „Lampartowi”. Grupa ta, licząca 9 partyzantów, działała jeszcze przez blisko półtora roku (z czasem „Huzar” zamierzał utworzyć z niej zawiązek pododdziału 1 Brygady Podlaskiej). Trzeba jednak
zauważyć, iż gro działań grupy „Lamparta” przesunęło się do północno
wschodniej części pow. Siedlce i zachodniej części pow. Biała Podlaska.
W 1951 r. teren ten w strukturze sieci organizacyjnej zaplecza oddziałów
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„Huzara” określony został jako „V Rejon”. Grupa ta zdołała odbudować
sobie zaplecze terenowe w postaci sieci kontaktów i kwater – liczącej
- według szacunkowych ocen, około 200 osób, głównie z terenu siedleckiego i bialskopodlaskiego (powiat sokołowski nie „podniósł się” już organizacyjnie po likwidacji patroli „Brzaska” i „Arkadka”). Był to tzw. pion
cywilny 6 Brygady Wileńskiej, nad którym, dowództwo na lewym brzegu
Bugu kpt. „Huzar” powierzył por. Konstantemu Maksymowowi „Ryszardowi”. Członkowie „siatki cywilnej” mieli za zadanie zbieranie materiałów
wywiadowczych na temat ruchów UB i KBW oraz informacji o agenturze
resortu i aktywistach komunistycznych, zabezpieczanie zaopatrzenia, zapewnienie łączności i kwater. W oparciu o informacje uzyskane od członków „siatki cywilnej” przeprowadzane były akcje bojowe i zaopatrzeniowe. Prowadzono też akcję propagandową, choć w dość ograniczonym
zakresie. Działalność zbrojna grupy „Lamparta” sprowadzała się w tym
okresie do akcji z zakresu samoobrony przeciw agentom i uciążliwym
dla ludności aktywistom komunistycznym. Została ona rozbita dopiero
w maju 1952 r. w lasach
w rejonie Mielnika (pow.
Bielsk Podlaski). „Lampart”
i większość jego podkomendnych zgineli w walce.
Oddział
„Huzara”
w stale zmniejszającym się
składzie osobowym działał do jesieni 1952 r., kiedy to został zlikwidowany
w wyniku prowokacji MBP
przeprowadzonej w ramach
tzw. „Piątej Komendy WiN”.
Sam „Huzar” został skazany na karę śmierci i zamordowany 11 X 1953 r.
w więzieniu w Białymstoku.
Śmierć tego dowódcy należy
uznać za symboliczny koniec
zbrojnej walki z komunistami
Kadra oddziału „Huzara”. Stoją od lewej: Kazimierz Jakubiak „Tygrys” († 10 V 1952), Eugeniusz Tymiński „Ryś”
(† 30 V 1951), Wacław Zalewski „Zbyszek” († 24 X 1953), Józef Mościcki „Pantera” († 22 IX 1953). Siedzą od
lewej: Kazimierz Parzonko „Zygmunt” († 22 IX 1953), Adam Ratyniec „Lampart” († 11 V 1952). Podlasie, 1951 r.
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na ziemi podlaskiej.
Z akt sokołowskiej bezpieki wynika, że w kolejnych latach jej głównym obiektem zainteresowania stał się kościół katolicki i środowiska
uznane za zdolne do zachowania postawy niezależnej, w tym środowiska kombatanckie (na miejscowych akowców założono rozpracowanie
obiektowe o kryptonimie „Rzeka”).
Zamiast epilogu
Utrzymanie się tak długo grup zbrojnych walczących z komunistami
na Podlasiu nie byłoby możliwe bez rzeczywistego popierania podziemia
niepodległościowego przez miejscową ludność, która niezależnie od surowych represji, zdecydowana była wspierać partyzantkę jeszcze w latach
pięćdziesiątych. Znaczna liczebność tzw. „siatki cywilnej” wydaje się tylko
potwierdzać tezę o powszechnym poparciu dla „ostatnich leśnych”. Komuniści mieli pełną świadomość stosunku ludności powiatu skołowskiego
do tzw. „władzy ludowej”, gdyż w okresowych raportach PUBP powiat ten
jeszcze przez wiele lat po zakończeniu wojny określany był jako reakcyjny
i bandycki. Mieszkańcy podlaskiej wsi ponosili ogromne ofiary w wyniku represji komunistycznych. W dokumentach UB i KBW często w odniesieniu
do operacji na terenach wiejskich występuje słowo „pacyfikacja”. Istotnie,
działania komunistycznych służb policyjno-wojskowych często nie różniły
się od represyjnych działań hitlerowskich. Palono gospodarstwa, których
mieszkańcy udzielali pomocy partyzantom. Inne, podczas „rewizji”, były
kompletnie rujnowane – do fundamentów – zrywano z nich dachy, rozbijano piece i kominy, demontowano podłogi. Prowadzono masowe aresztowania ludności, zatrzymując zupełnie przypadkowe osoby, z których przy
użyciu siły usiłowano wydobyć jakieś zeznania. Jak już wspomniano, że
tylko w końcu grudnia 1946 r. UB zatrzymało w powiecie sokołowskim ponad 1000 osób. Wszyscy byli bici i poniżani, urządzano im coś w rodzaju
„ścieżek zdrowia”. Były to działania nastawione na złamanie i sterroryzowanie ludności. Cóż mówić o działaniach UB, skoro nawet dokumenty ludowego Wojsko Polskiego dotyczących tzw. „pacyfikacji terenu” ukazują
zbrodniczy charakter tych działań. Np. marszałek Polski Michał Żymierski
w rozkazie z 14 VI 1945 r. polecał m.in.:
„[...] 2. W toku akcji przeciwko bandom do niewoli nie brać:
a/ przywódców i oficerów dowództwa dywersyjnego.
b/ dywersantów stawiających opór z bronią w ręku.
[...] 3. Przy ujmowaniu podejrzanych o udział w bandach bez bro-
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ni, pociągać do odpowiedzialności karnej przed sądami wojskowymi nie tylko podejrzanych, ale i wszystkie osoby, u których się oni
skrywali i które okazywały im jakąkolwiek pomoc, nie wyłączając
najbliższych członków rodzin przy zastosowaniu art[ykułu] 6 i 29
K[odeksu] K[arnego] W[ojska] P[olskiego]”.
W praktyce rozkaz ten pozwalał zabić bez sądu każdego żołnierza zbrojnego oddziału niepodległościowego i represjonować wszystkie
osoby, które okazały podziemiu jakąkolwiek pomoc, taką jak udzielenie
noclegu, czy danie posiłku. Wprowadzał też, tak powszechną w systemie
komunistycznym, zasadę odpowiedzialności zbiorowej.
Bardzo przejrzyście zasadę tę ujął także szef Oddziału Organizacyjnego Głównego Zarządu Polityczno - Wychowawczego Ludowego Wojska Polskiego w opracowaniu poświęconym taktyce zwalczania podziemia, którego adresatem był generał dywizji Marian Spychalski, zastępca
Naczelnego Dowódcy Ludowego Wojska Polskiego do spraw polityczno
– wychowawczych. Formułował on zalecenia jakich nie powstydziłby się
żaden wyższy dowódca SS i hitlerowskiej policji:
„[...] Złamać bezkarność chłopstwa, ukrywającego bandytów. Na
bandycki terror reakcji odpowiedzieć naszym terrorem. Doprowadzić do
tego, żeby rozbrojenie, czy zabicie przedstawiciela władzy demokratycznej powodowało natychmiastowe sankcje w stosunku do gromady, na
której terenie zostało przestępstwo dokonane. Postawić zasadę odpowiedzialności zbiorowej wsi za zbrodnie dokonane na jej terenie.
Na akty zbrodnicze reagować natychmiast:
a/ nakładaniem kar materialnych, konfiskatą dobytku.
b/ masowymi aresztowaniami.
c/ przesiedlaniem mieszkańców wsi na tereny zachodnie (nie całością wsi, ale w rozproszeniu).
d/ natychmiastowe na miejscu rozstrzeliwanie schwytanych z bronią w ręku i właścicieli domów, w których broń była znaleziona.
e/ w jaskrawych przypadkach, przy napotkaniu na zbrojny opór wsi,
spalenie wsi”.
Danina krwi konspiratorów z powiatu sokołowskiego w walce z komunistami była ogromna. Według ustaleń podlaskiego historyka Jacka
Odziemczyka, w wyniku działań komunistycznego aparatu represji w powiecie Sokołów Podlaski śmierć poniosło około 300 osób, w tym ponad
połowa została zidentyfikowana personalnie. Są to zmarli w sowieckich
obozach koncentracyjnych, skazani na kary śmierci przez komunistyczne
sądy i zamordowani „w majestacie prawa”, zamęczeni przez UB lub za-
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mordowani bez wyroku sądowego – i wreszcie polegli w walce z bronią
w ręku.
Propaganda komunistyczna dawniej, a w czasach nam współczesnych publicystyka o postpeerelowskiej proweniencji, kwestionowała
sens i znaczenie oporu stawianego reżimowi komunistycznemu przez
zbrojne podziemie. Jego uczestników przedstawiano jako epigonów podziemia wojennego – jako uczestników czegoś schyłkowego, kończącego
się i dogasającego – w domyśle – także degenerującego się. Taka ocena polskiego powojennego zbrojnego ruchu niepodległościowego jest
zdecydowanie błędna. Był on bowiem pierwszym ruchem przeciwstawiającym się systemowi komunistycznemu w Polsce, w dodatku ruchem
masowym, będącym emanacją dążeń znacznej części społeczeństwa.
W 1945 r. w podziemiu niepodległościowym znajdowało się jeszcze blisko 200 tysięcy żołnierzy wojskowych struktur Polskiego Państwa Podziemnego – w tym blisko 20 tysięcy walczyło z bronią w ręku
w oddziałach partyzanckich i grupach samoobrony. Było też podziemie
niepodległościowe głównym przeciwnikiem władz komunistycznych
– i okupacyjnych władz sowieckich. W pierwszych latach po wojnie aktywność komunistycznego aparatu przemocy skierowana była głównie
właśnie na niszczenie pozostałości struktur Polski Podziemnej i jej ludzi
– oraz równolegle – legalnej opozycji. Po osiągnięciu tego celu, tj. po
amnestii z 1947 r., komuniści zabrali się za rozpracowanie i „złamanie”
coraz szerszych kręgów społecznych. Na pierwszy ogień poszedł kościół, nauczycielstwo, środowiska młodzieży uczącej się, administracja
terenowa (nastąpiła pełna wymiana nauczycieli, wójtów i sołtysów). Powiat Sokołów Podlaski może być dobrym przykładem do obserwowania tego zjawiska. Na początku lat pięćdziesiątych PUBP w Sokołowie
prowadził ponad 50 rozpracowań obiektowych na różne środowiska!
Na 63 tysiące mieszkańców ówczesnego powiatu sokołowskiego – około 5.500 znalazło się „na ewidencji operacyjnej” (tj. założono im teczki
i poddano rozpracowaniu przy wykorzystaniu agentury). Czytając dokumenty wytworzone w tym okresie przez PZPR i UB, widać wyraźnie, że
władze komunistyczne są zainstalowane w okupowanym, wrogim kraju. Za przeciwników uznają nie tylko przedwojenne warstwy oświecone
oraz duchowieństwo, ale i ludność wiejską, młodzież, nauczycielstwo,
ludzi mających jakiekolwiek poglądy polityczne – niekomunistyczne, byłych uczestników walki z okupantem niemieckim – można powiedzieć
– cały naród!
Opór podziemia opóźnił te zmasowane działania przeciwko spo-
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łeczeństwu o kilka lat. Gdyby komuniści mogli podjąć owe działania od
razu – spustoszenia w sferze społecznej destrukcji byłyby bez wątpienia
jeszcze bardziej druzgocące.
Pozostaje jeszcze zadać sobie pytanie, o stosunek nas – żyjących współcześnie w odrodzonej i wolnej ojczyźnie – do ludzi, którzy
pierwsi stawili opór reżimowi komunistycznemu zainstalowanemu na
ziemiach polskich w 1944 r. w obronie wartości, które wszyscy dziś
tak cenimy. Czy przyjmujemy do swej świadomości, że są takimi samymi narodowymi bohaterami, jak uczestnicy powstań narodowych
XIX stulecia? Wszak o księdzu Brzózce i jego towarzyszach też pisano w oficjalnych dokumentach władzy zaborczej jako o zuchwałych
przestępcach zorganizowanych w szajki (szajka Brzózki!) i wykolejeńcach. Gdy w roku 1918 Polska odzyskiwała niepodległość, nie
było konieczności przypominania jej mieszkańcom kim byli uczestnicy powstań narodowych, na przykład kim byli ci, którzy dosłownie
z gołymi rękoma szli do walki w noc styczniową 1863 roku i później
przez półtora roku przeszło prowadzili zupełnie beznadziejną, straceńczą walkę z siłami imperium rosyjskiego. W roku 1918 w odradzającej się, wolnej Polsce, powszechnie uznawano, że choć powstańcy
styczniowi przegrali swą walkę, a konsekwencją ich oporu były niewyobrażalne wręcz represje zaborcy wymierzone w społeczeństwo – są
bohaterami. Wiedziano, że bez ich ofiary i ofiary ich poprzedników
- Polska zapewne utraciłaby swą tożsamość i nie odrodziła się. O tym
wszystkim obywatele Rzeczypospolitej w roku 1918 wiedzieli. Jeden
z uczestników powojennej partyzantki, peowiak i żołnierz wojny bolszewickiej, który w konspiracji trwał od 1940 roku do chwili śmierci
w roku 1951 – zapisał w swych notatkach: „że wolności za darmo nikt
nikomu nie da”. I za tę wolność zginął wraz ze swoim synem, który
towarzyszył mu w partyzantce.
Czy prawda o tym, „że wolności za darmo nikt nikomu nie da” i, że
przez lata całe za tę wolność ginęli ludzie, przedstawiani przez komunistów jako bandyci, dociera do obywateli Rzeczypospolitej w roku 2007,
kilkanaście lat po upadku komunizmu w Polsce.
Dyskusja na temat sensu prowadzenia walki z nieludzkimi, totalitarnymi systemami dwudziestego wieku, była przedmiotem dyskusji
i polemik jeszcze w czasie okupacji niemieckiej. Wacław Bojarski, jeden
z czołowych poetów środowiska Konfederacji Narodu skupionego wokół
konspiracyjnego pisma „Sztuka i Naród”, polemizując z powątpiewającym w celowość oporu poetą i literatem Tadeuszem Borowski, zapisał
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Krzyż na skraju lasu rudzkiego w miejscu śmierci kpt. Władysława Łukasiuka „Młota”.
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znamienne słowa:
„Autor tomu Gdziekolwiek ziemia [Tadeusz Borowski – przyp. KK
i TŁ] – jeden z bardzo wielu z jego obozu – tak kończy jeden ze swoich
wierszy: <Zostanie po nas złom żelazny/ I głuchy, drwiący śmiech pokoleń>.
Otóż nie! Choćby miał po nas przemaszerować chamski but kata,
choćby wgniótł w ziemię nasze ciała, zniszczył, zgnoił, rozmazał, choćby
zmienił naszą, jakże nędzną, broń w kupę złomu – to przecież dla przyszłych pokoleń będzie ten nasz krzyk niezaspokojony, niezadławiony,
żarliwy – pragnieniem mocnego dobra. I choćby zawieść miało wszystko,
to jedno po nas zostanie na pewno.” (W. Bojarski, Co po nas zostanie?,
„Sztuka i Naród” 1943 nr 6).
Wierzymy, iż po niezłomnych żołnierzach Polski Walczącej spod
znaku kapitana „Młota” i porucznika „Brzaska” zostało coś więcej w społecznej pamięci niż „głuchy, drwiący śmiech pokoleń”. Wierząc w to,
mamy nadzieję, że pomnik w Sokołowie Podlaskim, wzniesiony ku pamięci poległych w walce z komunistycznym zniewoleniem, za niepodległość Polski, wiarę katolicką i wolność człowieka, będzie otoczony należytą opieką, że u jego podnóża nieprzerwanie będą płonąć znicze i leżeć
świeże kwiaty – symbole pamięci o naszych braciach, którzy życie swoje
w ofierze na ołtarzu wolności złożyli. Niech będą one materialnym dowodem na to, że w powyżej zarysowanym sporze pomiędzy Tadeuszem
Borowskim a Wacławem Bojarskim rację miał ten ostatni.
Sylwetki dowódców sokołowskiej konspiracji
w latach 1944-1952
Mjr Jerzy Sasin „Kopka”, „Rosa”, urodził się 6 V 1911 r. w Radomiu, w rodzinie robotniczej. Po ukończeniu gimnazjum w Radomiu poszedł do podchorążówki
piechoty w Ostrowi-Komorowie. W 1934 r. został
awansowany do stopnia podporucznika piechoty
i rozpoczął, jako oficer zawodowy, służbę w 84
pp w Pińsku (dowódca plutonu). W 1938 r. dostał
awans na porucznika i powierzono mu funkcję
dowódcy kompanii. Od marca 1939 r. służył wraz
ze swą macierzystą jednostką na granicy zachodniej – w rejonie Wielunia.
Wojnę obronną w 1939 r. przeszedł w
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szeregach Armii „Łódź”. Zdołał przedrzeć się do twierdzy Modlin, w
obronie której uczestniczył do końca walk. Za zasługi i męstwo został wówczas odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Już jesienią 1939
r. podjął działalność konspiracyjną. Od tego czasu – do końca życia – pozostawał w konspiracyjnej służbie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Zawsze dyspozycyjny, organizował kolejne odcinki pracy niepodległościowej, by na mocy rozkazów przełożonych
przekazywać je innym oficerom i podejmować kolejne zadania.
W dniu 11 XI 1939 r. został zaprzysiężony w szeregach Konfederacji
Zbrojnej (KZ). Do lipca 1940 r. pełnił funkcję kwatermistrza obwodu
Radom tejże organizacji. Następnie przeniesiono go na stanowisko komendanta obwodu Siedlce KZ (używał wówczas pseudonimu „Kopka”).
W 1941 r. awansowany został do stopnia kapitana. Po scaleniu Konfederacji Zbrojnej z AK powierzono mu funkcję komendanta Obwodu AK
Rawa Mazowiecka (pełnił ją od września 1941 do kwietnia 1943 r.). Przeniesiony do Podokręgu AK „Wschód”, dowodził Kedywem Obwodu Siedlce. Zorganizował działalność patroli dywersyjnych AK w tym powiecie
i sformował jeden z pierwszych oddziałów partyzanckich – na terenie
Ośrodka AK Żeliszew w obwodzie siedleckim. W czerwcu 1944 r. przeniesiono go na stanowisko komendanta Obwodu AK Sokołów Podlaski.
Z dniem 1 VII 1944 r. został awansowany do stopnia majora.
W lipcu 1944 r. zmobilizował sokołowskie oddziały AK do akcji
„Burza” i stanął na ich czele, dowodząc II batalionem 22 pp AK. Wobec
rozbrajania oddziałów AK przez armię sowiecką – podjął decyzję o rozformowaniu zwartych oddziałów i powrocie do konspiracji. Był pierwszym
oficerem AK w obwodzie sokołowskim, który przystąpił do organizowania
oporu przeciwko nowemu okupantowi i rodzimym zdrajcom spod znaku PPR. Był zwolennikiem podejmowania w uzasadnionych wypadkach
czynnej samoobrony przeciwko komunistycznemu aparatowi represji
i sowieckim siłom okupacyjnym (na jego rozkaz zorganizowano pierwszy w powiecie oddział antykomunistycznej partyzantki – OPŻ dowodzony przez pchor. Adama Tutaka „Znicza”). Został aresztowany przez UB
w Sokołowie Podlaskim w dniu 4 X 1944 r. Próba odbicia, podjęta przez
OPŻ, nie powiodła się. Został skazany na karę śmierci przez sowiecki
sąd wojskowy i zamordowany 16 II 1945 r.
W 1939 r. poślubił Jadwigę Taczalską. Miał jedno dziecko, ur. 10 X
1940 r. w Siedlcach – syna Włodzimierza.
Kpt. Władysław Łukasiuk „Młot” urodził się 16 lutego 1906 r. we wsi
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Tokary pow. Siedlce w rodzinie chłopskiej, jako
najstarszy z czworga dzieci Marcina i Marianny
(z domu Swentkowskiej). Mimo, iż jego rodzice
byli ludźmi prostymi, zadbali o wykształcenie
pierworodnego syna. Po ukończeniu szkoły
podstawowej w Tokarach kształcił się w gimnazjum im. J. Kraszewskiego w Drohiczynie,
a po krótkiej przerwie w 1923 r. spowodowanej trudną sytuacją rodzinną, ponownie podjął
naukę w prywatnym gimnazjum w Sokołowie
Podlaskim (ukończył 6 klas gimnazjum). Po
zakończeniu edukacji pracował jako pisarz
– buchalter w tartaku w Korczewie pow. Siedlce. Nie uchylał się również
od pracy społecznej i około 1927 r. został prezesem Ochotniczej Straży
Pożarnej w swej rodzinnej wsi. W 1929 r. W. Łukasiuk został powołany
do wojska. Służbę odbywał w 3 pułku strzelców konnych w Wołkowysku.
Wykształcenie, dobra kondycja fizyczna i predyspozycje psychiczne stwarzały mu możliwość podoficerskiej kariery wojskowej, bardzo atrakcyjnej
dla młodego chłopaka ze wsi. Niestety, podczas ujeżdżania konia na placu koszarowym uległ wypadkowi, doznając poważnych obrażeń głowy i
złamania w kolanie lewej nogi. Po powrocie do zdrowia wyszedł z wojska
w 1933 r. w stopniu plutonowego. Następstwem wypadku było jednak
trwałe kalectwo – lewa noga na zawsze pozostała sztywna. W. Łukasiuk
po zawarciu związku małżeńskiego z Jadwigą Oksiutówną osiedlił się w
Mężeninie nad Bugiem (gm. Sarnaki pow. Siedlce), skąd pochodziła jego
żona. Miał z nią troje dzieci: synów Zbigniewa i Andrzeja (urodzonych w
1937 i 1939 r.) oraz córkę Martę (urodzoną w 1942 r.). Do wybuchu wojny
pełnił funkcję zastępcy wójta gminy Sarnaki. Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w okresie tym pracował dla polskiego wywiadu, rozpracowując środowiska komunistyczne i masońskie. Rozpracowywał m.in.
Wandę Wasilewską będącą częstym gościem w mężenińskim dworze,
komunistkę, która złowrogo zapisała się w historii Polski.
W wojnie obronnej 1939 r. W. Łukasiuk nie brał udziału, gdyż
ze względu na swe kalectwo był zwolniony ze służby wojskowej. Natomiast od pierwszych miesięcy okupacji uczestniczył w konspiracyjnej pracy niepodległościowej. Już 4 II 1940 r. został zaprzysiężony
jako żołnierz ZWZ (następnie AK). Dowodził drużyną konspiracyjną
z Mężeninia, wchodzącą w skład 8 kompanii utworzonej na terenie
IX Ośrodka Sarnaki – Górki Obwodu AK Siedlce. Najpoważniejszym
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przed-sięwzięciem organizacyjnym, w którym uczestniczyła drużyna
„Młota”, była „akcja V” polegająca na zbieraniu elementów niemieckich rakiet V-2. Nocą 9/10 VIII 1944 r. drużyna „Młota” uczestniczyła
w odbiorze alianckiego zrzutu broni. 4 X 1944 r. „Młot” będąc zagrożony
aresztowaniem przez NKWD poszedł na stałe „do lasu” (tę datę, jako
początek swej działalności partyzanckiej, podawał w dokumentacji 5 i 6
Brygady Wileńskiej). Od tej chwili do końca życia pozostawał już na „nielegalnej stopie”, chodził po terenie w mundurze i z bronią.
Zimą 1944/45 r. plut. „Młot” nawiązał pierwszy kontakt organizacyjny z Obwodem Bielsk Podlaski, należącym do Białostockiego Okręgu AK.
18 III 1945 r. patrol „Młota” wspólnie z oddziałem T. Chomko „Gerwazego” rozbił grupę operacyjną NKWD na drodze Mężenin – Figały, zadając
jej wysokie straty i odbijając kilkunastu aresztowanych. Wkrótce potem
grupa „Młota” weszła w skład oddziału partyzanckiego AK-AKO Bielsk
Podlaski dowodzonego przez ppor. Teodora Śmiałowskiego „Szumnego”, gdzie „Młot” objął funkcję dowódcy pierwszego plutonu, a prawdopodobnie także zastępcy komendanta. Jego pluton wyróżniał się bojowością na tle innych pododdziałów tej jednostki. W szeregach tej jednostki
„Młot” i jego żołnierze uczestniczyli w wielu udanych akcjach bojowych.
m.in. w walce z grupą operacyjną NKWD, KBW i MO w rejonie Ostrożan.
Najsłynniejszą akcją oddziału ppor. „Szumnego”, w której pluton „Młota”
odegrał główną rolę, było uderzenie na kompanię 11 pułku KBW (w sile
ponad 130 żołnierzy) kwaterującą w Siemiatyczach.
Podczas służby w oddziale ppor. „Szumnego” plut. „Młot” złożył egzamin Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty (SPRP), zorganizowanego dla kadry dowódczej Obwodu AK-AKO Bielsk Podlaski. W dwa
miesiące później, w sierpniu 1945 r. pchor. „Młot” został awansowany do
stopnia podporucznika czasu wojny. Opinia na jego wniosku awansowym
była sformułowana następująco: „W czasie akcji „Burza” odznaczył się
odwagą i inicjatywą. Następnie był dowódcą plutonu partyzanckiego, dokonał szeregu pomyślnych akcji, zlikwidował wielu szpiclów, był wzorem
odwagi w walce”. Kolejne awanse: sierż. pchor. (VI 1945 r.) , ppor. cz.w.
(15 VIII 1945 r.), por. (X 1946 r.), kpt. (11 XI 1947 r.). Został też odznaczony KW.
Po śmierci ppor. „Szumnego” 26 VII 1945 r. w walce z grupą operacyjną KBW dowodzony przezeń oddział został rozformowany. Jednak
„Młot” dołączył 1 VIII 1945 r. wraz ze swoim plutonem do 5 Brygady Wileńskiej. W sierpniu 1945 r. walczył wraz ze szwadronem por. „Zygmunta” pod Sikorami, Zalesiem i w Miodusach Pokrzywnych. Po demobiliza-
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cji 5 Brygady pozostał wraz z ppor. Lucjanem Minkiewiczem „Wiktorem”
w polu na czele oddziału kadrowego. Na zlecenie Obwodu WiN Bielsk
Podlaski wykonał jesienią 1945 r. szereg udanych akcji bojowych (najbardziej spektakularną z nich był zwycięski bój z grupą operacyjną NKWD
30 XI 1945 r. pod Łempicami). Od lutego 1946 r. oddział dowodzony
przez „Wiktora” i „Młota” przeszedł ponow-nie pod rozkazy mjr „Łupaszki”
i otrzymał nazwę 6 Brygady Wileńskiej.
W 6 Brygadzie Wileńskiej „Młot” początkowo pełnił funkcję zastępcy
dowódcy, zaś od 18 X 1946 r. mianowany został przez mjr. „Łupaszkę” jej
dowódcą. Przez dalsze 3 lata dowodził nią, potrafiąc utrzymać się w terenie nawet w najtrudniejszych okresach. Był człowiekiem solidnym, odpowiedzialnym, mającym przy tym świetny instynkt partyzancki. Wyróżniała
go mocno zarysowana osobowość i bardzo silny charakter. Odbiciem
jego rzetelności w sprawach codziennych jest drobiazgowo prowadzona księgowość 6 Brygady Wileńskiej (nie było mowy o lekkomyślnym
szafowaniu ciężko zdobywanymi środkami finansowymi). Osobiście był
bardzo odważny. Pomimo kalectwa zawsze maszerował z oddziałem.
Starzy mieszkańcy Podlasia pamiętają, że poruszanie się sprawiało mu
trudność, często podpierał się używanym przez siebie dziesięciostrzałowym karabinem SWT (tzw. samozariadką). Z pozornie niewyróżniającego się niczym szczególnym terenowego dowódcy niskiego szczebla,
w ciągu kilku lat „wyrósł” na najwybitniejszego partyzanta Podlasia. Jego
autorytetowi ulegali najlepsi partyzanci i konspiratorzy Podlasia, zdecydowani na kontynuowanie zbrojnej walki o niepodległość po amnestii lutowej 1947 r. – por./kpt. „Huzar”, por. „Brzask”, plut. „Sokolik”, plut. „Ryg”
i inni. Cenił go i bardzo się z nim liczył sam major „Łupaszka”. Charakteryzował go poprawny stosunek do ludności, bez względu na pochodzenie
narodowe, stanowe, czy religijne. W oddziale, rekrutującym się głównie
z ludności wiejskiej i małomiasteczkowej, służyli zgodnie zarówno żołnierze pochodzenia drobnoszlacheckiego jak i włościańskiego; w tym także
prawosławni. Dbałość o ludność (przejawiająca się m.in. w skutecznym
zwalczaniu bandytyzmu i złodziejstwa), dyscyplina panująca w 6 Brygadzie, a także konsekwencja w walce z kolejnymi okupantami sprawiły,
że jeszcze za życia stał się wśród ludności Podlasia postacią niezwykle popularną, można powiedzieć – legendarną. Wśród podkomendnych
był niezwykle lubiany i szanowany. Z kolei władze komunistyczne przez
pół wieku budowały oszczerczą „czarną legendę” „Młota”, której pokłosie zbieramy do dzisiaj. Kpt. W. Łukasiuk „Młot” zginął 27 VI 1949 r. na
kolonii wsi Czaje Wólka, jak można sądzić w wyniku nieporozumienia,
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z ręki swego podkomendnego Czesława Dybowskiego „Rejtana” (zwłoki
zostały wykopane 13 VIII 1949 r. przez funkcjonariuszy UBP – miejsce
pochówku nieznane).
Kpt. Kazimierz Kamieński „Gryf”, „Huzar”, ur. 8 stycznia 1919 r.
we wsi Markowo Wólka gm. Piekuty pow. Wysokie Mazowieckie, w rodzinie pochodzenia drobnoszlacheckiego (jego ojciec
posiadał duże gospodarstwo i jednocześnie pełnił funkcję wójta tej wioski). Ukończył Gimnazjum
Handlowe w Wysokiem Mazowieckiem. Następnie
jako prymus ukończył 10-miesięczną szkołę podchorążych rezerwy kawalerii, po czym skierowany
został do Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Szkolenie zakończył uzyskując stopień
kaprala podchorążego rez. kawalerii. Otrzymał
przydział do 9 psk (Dywizjon Osowiec). W szeregach tej jednostki wziął udział w wojnie obronnej
1939 r., przechodząc jej cały szlak bojowy. Brał
udział m.in. w walkach na pograniczu z Prusami Wschodnimi, oraz w
dalszych działaniach odwrotowych – aż po Lubelszczyznę. Po dołączeniu do Grupy Operacyjnej „Polesie” uczestniczył w ostatnich bitwach
Września w rejonie Kocka jako konny łącznik pomiędzy dowódcą 9 psk
i dowódcą GO „Polesie” (podczas tej służby zabito pod nim cztery konie,
on sam odniósł tylko lekkie kontuzje). Dostał się do niewoli niemieckiej,
z której od razu zbiegł, jeszcze w październiku 1939 r., i powrócił w rodzinne strony, na teren okupacji sowieckiej. W konspiracji pracował od
pierwszych tygodni 1940 r., początkowo w lokalnej organizacji Podlaski
Batalion Śmierci (tzw. Legion Podlaski). Zaprzysiężony w ZWZ-AK od
maja 1940 r. Ścigany przez NKWD, w 1940 r. znajdując się w sytuacji
przymusowej miał ponoć zabić dwóch funkcjona-riuszy usiłujących go
aresztować. W okresie okupacji niemieckiej pełnił pod pseudonimem
„Gryf” różne funkcje dowódcze w Komendzie Obwodu ZWZ-AK Wysokie Mazowieckie (m.in. dowódcy plutonu terenowego, szefa uzbrojenia
i adiutanta KO). Wiosną 1944 r. dołączył do lo-tnego oddziału Kedywu
Obwodu Wysokie Mazowieckie dowodzonego wówczas przez ppor. Romana Ostrowskiego „Wichra”. Uczestniczył w ak-cjach zbrojnych, m.in.
w czerwcu 1943 r. w walce pod Lizą, w akcji pod Szepietowem w maju
1944 r., w czerwcu 1944 r. w akcji na bagnie Podosie (likwidacja bandy
komunistyczno – rabunkowej) i w akcji „Burza” w lipcu 1944 r. Po lipcu
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1944 r. szef samoobrony Obwodu AK – AKO – WiN Obwodu Wysokie
Mazowieckie. Działalność „po wyzwoleniu” rozpoczął późną jesienią
1944 r. z przydzielonym przez Komendanta Obwodu czteroosobowym
patrolem. Po kilku miesiącach miał już spory oddział partyzancki w sile
plutonu (podlegały mu też 4 rejonowe grupy dyspozycyjne i partyzanckie). Wykonał kilkadziesiąt akcji przeciw UBP, KBW, NKWD i ich agenturze. Awansowany do stopnia podporucznika (2 listopad 1943 r.), porucznika (1 czerwiec 1945 r.), w WiN przedstawiony do awansu na kapitana
(30 kwiecień 1946 r.). Za męstwo i zasługi został odznaczony Krzyżem
Wa-ecznych. W okresie amnestii lutowej 1947 r. dowodzony przez niego
oddział został rozformowany, zaś większość żołnierzy ujawniła się. Sam
nadal ukrywał się, wkrótce wokół niego skupiła się grupa byłych żołnierzy AK - WiN ściganych przez UBP i zagro-żonych aresztowaniem, co
pozwoliło na odbudowę oddziału partyzanckiego. W maju 1947 r. podporządkował się por./kpt. „Młotowi”, zaś dowodzona przez niego grupa
weszła na zasadach autonomicznych w skład 6 Brygady Wileńskiej. Po
śmierci „Młota” w czerwcu 1949 r. objął komendę nad pozostającymi
w polu patrolami 6 Brygady Wileńskiej. O poparciu jakim cieszył się
wśród mieszkańców Podlasia świadczy fakt, że utrzymał się w polu niemal do końca 1952 r. W wyniku prowokacji przygotowanej przez MBP
– związanej ze sprawą tzw. V Komendy WiN – został zwabiony podstępnie do Warszawy i tam 27 października 1952 r. aresztowany. 26 marca
1953 r. skazany na karę śmierci przez WSR w Warszawie w procesie pokazowym na sesji wyjazdowej w Łapach i 11 października 1953 stracony
w więzieniu w Białymstoku (miejsce pochówku nieznane).
Ppor.
Józef
Ludwik
Małczuk
„Brzask”,
ur. 31 lipca 1915 w Wyrozębach pow. Sokołów Podlaski, syn Karola
i Julii z d. Maliszewskiej. W latach 1936 – 1938
służył w 10 p.uł., w którym ukończył szkołę podoficerską otrzymując stopień kaprala.
W okresie okupacji pracował jako robotnik, a następnie sekretarz gminy w Wyrozębach. Działalność
w konspiracji SZP-ZWZ-AK rozpoczął w początkowym okresie okupacji. Zorganizował placówkę
AK w Wyrozębach i był jej dowódcą. Od marca
1944 był zdekonspirowany i ukrywał się z bronią
w ręku, pozostając do końca okupacji „na nielegalnej stopie”. Brał udział w akcjach bojowych
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przeciw Niemcom, w jednej z nich został ranny (m.in. uczestniczył w
odbiorze zrzutu 8/9 kwietnia 1944). Po „wyzwoleniu” pracował w urzędzie gminnym w Wyrozębach (bardzo krótko także w MO na miejscowym posterunku). W kwietniu 1945 r. aresztowany przez UBP, został
odbity przez oddział partyzancki Franciszka Mazurczaka „Dziadka”
– „Żubra” w akcji 13 kwietnia 1945 pod Mołomotkami. Przez pewien czas
w 1945 r. służył w tym oddziale, w okresie gdy grupa ta podlegała komendzie
poakowskiego Obwodu Sokołów (DSZ). Następnie pełnił szereg funkcji
w Komendzie Obwodu WiN Sokołów Podlaski, m.in. refe-renta wychowawczego. Po śmierci komendanta ośrodka WiN Jabłonna Lacka, pchor.
Stanisława Białowąsa „Boruty” (17 lipca 1946) przejął jego funkcję. Podjął w tym czasie stałą współpracę z 6 Brygadą Wileńską dowodzoną
przez ppor. Lucjana Minkiewicza „Wiktora”, a następnie ppor./kpt. Władysława Łukasiuka „Młota”. Jesienią 1946 roku definitywnie przeszedł
pod rozkazy ppor./kpt. „Młota”, który mianował go komendantem rezerw
6 Brygady Wileńskiej na terenie powiatu Sokołów Podlaski – „Jezioro”.
Prawdopodobnie wówczas został awansowany przez Komendę eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego AK do stopnia podporucznika. Zachowana dokumentacja sprawozdawcza i finansowa wskazuje jednoznacznie,
że już w listopadzie 1946 r. stru-ktury Obwodu „Jezioro” kierowane przez
„Brzaska” podlegały dowódcy 6 Brygady Wileńskiej por./kpt. „Młotowi”.
Z pozostałości sokołowskiej organizacji WiN ppor. „Brzask” zorganizował zaplecze dla oddziałów „Młota”. Tworzyło je pięć ośrodków konspiracyjnych oraz lotna grupa partyzancka licząca kilkunastu żołnierzy (Obwodowy Patrol Żandarmerii – OPŻ - dowodzony przez plut. Kazimierza
Wyrozębskiego „Sokolika”). Podległe ppor., „Brzaskowi” siły wykonały
kilkadziesiąt akcji z zakresu samoobrony, głównie likwidacji agentów
i funkcjonariuszy UBP, akcji ekspropriacyjnych i zaopatrzeniowych oraz
polegających na zwalczaniu grup bandyckich i złodziejskich. „Brzask”
cały czas „chodził” w terenie wraz z kilkuosobowym patrolem dyspozycyjnym. Cieszył się wielkim autorytetem ludności i żołnierzy podziemia.
Mieszkańcy powiatu Sokołów Podlaski wspominając „Brzaska” podkreślali jego odpowiedzialność i stateczność; zapamiętali też jego wygląd
– zapuścił brodę, na kożuchu przy pasie z rewolwerem nosił różaniec.
Bardzo pozytywnie oddziaływał na swego podkomendnego – „Sokolika”, hamując jego porywczość i brawurę. W walkach stoczonych z KBW
i UBP w czasie operacji „Z” wiosną i latem 1948 poległa lub została ujęta
znaczna część kadry partyzanckiej Obwodu „Jezioro”, OPŻ w wyniku strat
przestał istnieć w dotychczasowym kształcie. Ppor. „Brzask” utrzymał się
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jednak w polu i nadal kierował pracą konspiracyjną na terenie powiatu
Sokołów Podlaski, utrzymując stały kontakt z kpt. „Młotem”.Po śmierci
„Młota” w czerwcu 1949 kontynuował walkę pod rozkazami por./kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”. W okresie 1949 – 1950 podlegała mu
sieć konspiracyjna na terenie powiatu Sokołów Podlaski oraz zorganizowana na nowo grupa partyzancka, stanowiąca teraz jeden z patroli
oddziału „Huzara” (który przejął nazwę 6 Brygady Wileńskiej). Z czasem,
zimą 1949/1950, grupa ta została podzielona na dwa pododdziały. Patrol
dowodzony osobiście przez „Brzaska” liczył 8 – 10 żołnierzy. Ppor. Józef
Małczuk „Brzask” poległ 7 kwietnia 1950 pod Toczyskami Podbornymi
gm. Jabłonna Lacka pow. Sokołów Podlaski przebijając się przez obławę
KBW. Akcja sił bezpieczeństwa, do której rzucono około 400 żołnierzy
i funkcjonariuszy, spowodowana została pracą operacyjną agenta UBP
o kryptonimie „Małachowski”. Miejsce pochówku ppor. J. Małczuka „Brzaska” pozostaje nieznane.We wrześniu 1941 poślubił Irenę z d. Smolarek, z którą miał dwie córki. Żona towarzyszyła mu „w lesie” do końca
działalności, brała udział w jego ostatniej walce w kwietniu 1950 (córki
były wówczas ulokowane na punktach u gospodarzy współ-pracujących
z siatką „Brzaska”). Miał dwóch braci, z których jeden poległ jako żołnierz
WP w 1939, drugi – Henryk – żołnierz AK, został aresztowany przez
UBP, skazany na karę śmierci w procesie pokazowym 7 lutego 1946
w Sokołowie Podlaskim i stracony następnego dnia.

