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Ryngraf ppor. Lucjana Minkiewicza „Wiktora”
– pierwszego dowódcy 6 Wileƒskiej Brygady AK.
Ryngrafy z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej by∏y cz´sto
noszone na mundurach przez ˝o∏nierzy Brygad Wileƒskich.

fundacja
PAMI¢TAMY

borychow

1/1/04

5:57

Page 1

Kazimierz Krajewski

Tomasz ¸abuszewski

W rocznic´ walki w Borychowie
30 IX 1950 r.
Powiat Soko∏ów Podlaski w walce przeciw
komunistycznemu zniewoleniu 1944-1952

BORYCHÓW 2005
Wydanie okazjonalne - bezp∏atne

borychow

1/1/04

5:57

Page 2

„Nie trzeba wi´cej, nie trzeba nadziei,
potrzebny tylko jeden krzyk Rejtana,
czasem potrzebna jedna Êmierç Okrzei,
chocia˝by bitwa by∏a ju˝ przegrana
i sztandar w prochu, choçby go deptali,
ktoÊ jeszcze zginà∏, wi´c walka trwa dalej”.
Marian Hemar

Ta broszura jest poÊwi´cona pami´ci ˝o∏nierzy 6 Brygady
Wileƒskiej Armii Krajowej poleg∏ych 30 wrzeÊnia 1950 roku
w walce z komunistami w Borychowie:
Arkadiusza Czapskiego „Arkadka”
Józefa Oksiuty „Pomidora”
W∏adys∏awa Strza∏kowskiego „W∏adka”
Eugeniusza Welfla „Orze∏ka”
oraz
Mariana Borychowskiego, zam´czonego w lutym 1951 roku
przez komunistów, w wi´zieniu na Rakowieckiej w Warszawie,
za pomoc udzielanà partyzantom.

Zdj´cie na ok∏adce:
6 Brygada Wileƒska AK w marszu. Podlasie, kwiecieƒ 1946 roku.
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„Co stanowi o metodzie dzia∏ania sowieckiego na podbity naród? T´ metod´ mo˝na by porównaç do operacji
chirurgicznej, polegajàcej na wyjmowaniu pacjentowi jego
mózgu i serca narodowego. Ale wiemy, ˝e pierwszym
warunkiem udanej operacji jest, aby pacjent le˝a∏ spokojnie
(...) Pod tym wzgl´dem bolszewicki zabieg chirurgiczny nie
tylko nie ró˝ni si´ od normalnego, a raczej bardziej ni˝
ka˝dy inny uzale˝niony jest od màdrze stosowanej
etapowoÊci, a warunkiem jego powodzenia jest w∏aÊnie ta
straszna, milczàca, zastrachana, sterroryzowana psychicznie biernoÊç spo∏eczeƒstwa. Jego bezruch. Jego fizyczne poddanie.
Spo∏eczeƒstwo, które strzela nigdy si´ nie da zbolszewizowaç. Bolszewizacja zapanowuje dopiero, gdy ostatni
˝o∏nierze wychodzà z ukrycia i pos∏usznie stajà w ogonkach. W∏aÊnie w Polsce gasnà dziÊ po lasach ostatnie strza∏y
prawdziwych Polaków, których nikt na Êwiecie nie chce
nazywaç bohaterami (...).”
Józef Mackiewicz
fragment artyku∏u z londyƒskich „WiadomoÊci” z 1947r.
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„[...] Nie przypuszczasz nawet, ile rzucili na nas wojska (KBW),
ale wierz´ teraz mocno, ˝e walczymy za dobrà spraw´, bo Pan
Bóg Witeczku z nami i wyprowadza nas stale z najgorszych i krytycznych sytuacji. Ile wojska i sprz´tu rzucili przeciwko nam, to
naprawd´ nie do uwierzenia – i co z tego? Uderzajà stale
w pró˝ni´ i mszczà si´ na bezbronnej ludnoÊci cywilnej w straszliwy sposób terroryzujàc jà. [...] Ja wyciàgnà∏em z tego wszystkiego wniosek, ˝e oddzia∏ zbrojny cieszàcy si´ zaufaniem w szerokich masach spo∏eczeƒstwa jest nie do pokonania, gdy˝ b´dzie
zdolny uniknàç wi´kszych ciosów. [...]”
fragment listu kpt. W∏adys∏awa ¸ukasiuka „M∏ota” do
por. Lucjana Minkiewicza „Wiktora”, pierwszego dowódcy
6 Wileƒskiej Brygady Armii Krajowej, z maja 1948 roku.

Soko∏owska konspiracja i partyzantka 1944 – 1952
Powiat Soko∏ów Podlaski zapisa∏ bogate karty walki o niepodleg∏oÊç
w okresie zniewolenia komunistycznego. Opór zbrojny przeciwko
przyniesionej na sowieckich bagnetach w∏adzy komunistycznej trwa∏ tu
jeszcze wiele lat po tzw. „wyzwoleniu”, to jest po lipcu 1944 r. Ostatnie
walki toczono tu jeszcze na poczàtku lat pi´çdziesiàtych.
Wywodzàce si´ z Armii Krajowej struktury podziemia w powiecie
Soko∏ów Podlaski na przestrzeni lat przechodzi∏y liczne przeobra˝enia
organizacyjne. Zmienia∏y sie nazwy i formy pracy organizacyjnej, konspiracja jednak nadal trwa∏a, gdy˝ ludzie tworzàcy jà mieli g∏´bokie
przekonanie, i˝ cel dla którego stan´li kiedyÊ do walki w szeregach AK –
niepodleg∏oÊc Polski – nadal nie jest osiàgni´ty. Po rozwiàzaniu Armii
Krajowej w styczniu 1945 r. soko∏owskie struktury „poakowskie” podlega∏y Delegaturze Si∏ Zbrojnych, odpowiednikowi Komendy G∏ównej AK.
Gdy i ona po uprzedniej akcji „roz∏adowywania lasów” zakoƒczy∏a
dzia∏alnoÊç w lecie 1945 r., cz´Êç z nich nadal pozosta∏a w konspiracji,
okresowo wystepujàc pod szyldem powo∏anego we wrzeÊniu 1945 r.
Zrzeszenia WolnoÊç i Niezawis∏oÊç. Jednak na przestrzeni 1946 r. coraz
ÊciÊlej wiàza∏y si´ ze s∏ynnym dowódcà partyzanckim, ppor./kpt.
W∏adys∏awem ¸ukasiukiem „M∏otem”, stojàcym na czele oddzia∏u partyzanckiego noszàcego nazw´ 6 Brygady Wileƒskiej AK. „M∏ot” by∏
akowcem z terenu powiatu siedleckiego, od zimy 1945 r. wraz z grupà
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Kadra 5 Brygady Wileƒskiej AK. Od lewej: Miko∏aj Kuroczkin „LeÊny”, NN, ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor”, por.
Marian Pluciƒski „MÊcis∏aw”, por. Zygmunt B∏a˝ejewicz „Zygmunt”, mjr Zygmunt Szendzielarz „¸upaszka”, ppor.
W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot”, ppor. Jan Zaleski „Zaja”, ppor. Romuald Rajs „Bury”. Podlasie, sierpieƒ 1945 roku.

swych podkomendnych do∏àczy∏ do oddzia∏u AK-AKO Obwodu Bielski
Podlaski dowodzonego ptrzez Teodora Âmia∏owskiego „Szumnego”, zaÊ
po jego rozformowaniu latem 1945 r. podporzàdkowa∏ si´ majorowi
Zygmuntowi Szendzielarzowi „¸upaszce”, dowódcy s∏ynnej 5 partyzanckiej Brygady Wileƒskiej Armii Krajowej. T´ podleg∏oÊç organizacyjnà oddzia∏ „M∏ota” zachowa∏ do koƒca nieodleg∏oÊciowej
dzia∏alnoÊci bohaterskiego majora „¸upaszki”, tj. do chwili aresztowania
go przez UB w po∏owie 1948 r. („¸upaszka” zosta∏ skazany na kar´
smierci i zamordowany w wi´zieniu MBP przy ul. Rakowieckiej
w Warszawie). Od lata 1948 r. ca∏y ci´˝ar odpowiedzialnoÊci za pozosta∏e w polu oddzia∏y partyzanckie 6 Brygady Wileƒskiej spoczà∏ na
barkach „M∏ota”. Po jego przypadkowej, tragicznej Êmierci w czerwcu
1949 r., dowództwo nad wszystkimi poakowskimi grupami partyzanckimi nawiàzujàcymi do tradycji partyzantki „¸upaszki” i „M∏ota” przejà∏
wybitny oficer AK-WiN kpt. Kazimierz Kamieƒski „Huzar”.
WÊród grup partyzanckich podlegajàcych „M∏otowi” i „Huzarowi”
znalaz∏y si´ tak˝e patrole sformowane na terenie powiatu Soko∏ów
Podlaski. Jak dosz∏o do ich podporzàdkowania tym s∏ynnym dowódcom?
Ju˝ w 1946 r., gdy „poakowskie” struktury konspiracyjne na terenie
województwa warszawskiego uleg∏y daleko posuni´tej dezorganizacji,
organizacja podziemna z terenu powiatu soko∏owskiego zacz´∏a cià˝yç
w widoczny sposób ku centrum dowódczemu utworzonemu przez
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„¸upaszk´” i „M∏ota”, którzy formalnie podlegali eksteryterytorialnemu
Wileƒskiemu Okr´gowi AK. Poczàtkowo pozosta∏oÊci Obwodu Soko∏ów
Podlaski jedynie wspó∏pracowa∏y z „M∏otem”, jednak doÊç szybko
uzna∏y jego zwierzchnictwo. Trudno jest precyzyjnie ustaliç, kiedy do
tego dosz∏o. Pierwszy zachowany dokument, z którego jednoznacznie
owa ówczesna podleg∏oÊç wynika, pochodzi z listopada 1946 r. Jest to
raport z dzia∏alnoÊci bojowej si∏ obwodu, sporzàdzony przez jego
ówczesnego komendanta, ppor. Józefa Ma∏czuka „Brzaska”. Oficer ten
zosta∏ mianowany przez „M∏ota” dowódcà „rezerw 6 Brygady
Wileƒskiej” w Obwodzie „Jezioro”, gdy˝ taki w∏aÊnie kryptonim otrzyma∏ teren dawnego Obwodu AK Soko∏ów Podlaski. W ten sposób ostatni
konspiratorzy i partyzanci powiatu soko∏owskiego stali si´ podkomendnymi kpt. W∏adys∏awa ¸ukasiuka.
Obwód „Jezioro” sk∏ada∏ si´ z pi´ciu oÊrodków konspiracyjnych:
„Staw I”, „Staw II”, „Staw III”. „Staw IV i „Staw V”. Ponadto komendant
obwodu mia∏ w dyspozycji dwie w∏asne jednostki partyzanckie: niedu˝à
grup´ os∏onowà, w 1947 r. dowodzonà przez Czes∏awa Marciniaka
„Szarego” (z Patrykoz) i Obwodowy Patrol ˚andarmerii (OP˚) dowodzony przez plut. Kazimierza Wyroz´bskiego „Sokolika”. Z zachowanej
dokumentacji wynika, ˝e oddzia∏y partyzanckie 6 Brygady Wileƒskiej –
szwadrony dowodzone przez por. Waleriana Nowackiego „Bartosza”
i ppor. Antoniego Borowika „Lecha” oraz lotny oddzia∏ kpt. Kazimierza
Kamieƒskiego „Huzara” mia∏y w powiecie soko∏owskim mocne punkty
oparcia. Aczkolwiek „M∏ot” da∏ swym podkomendnym mo˝liwoÊç
ujawnienia si´ podczas tzw. „amnestii” og∏oszonej przez w∏adze komunistyczne w lutym – kwietniu 19467 r., Obwód „Jezioro” pozosta∏ w konspiracji. Znaczna cz´Êç
jego kadry sk∏ada∏a si´
z ludzi, którzy w konspiracji pracowali jeszcze w ZWZ – AK od
poczàtku wojny.
Podstawowà jednostkà dyspozycyjnà „M∏ota”
na
terenie
powiatu
Soko∏ów Podlaski by∏ patrol partyzancki „Sokolika”.
Grupa ta liczy∏a w la- ˚o∏nierze oddzia∏u kpt. Kazimierza Kamieƒskiego „Huzara”. Podlasie,
tach 1946 – 1948 prze- 1946 rok.
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ci´tnie kilkunastu ˝o∏nierzy. Niekiedy dzielono jà na jeszcze mniejsze
patrole. Podkomendni „Sokolika” byli bardzo dobrze uzbrojeni (3 rkm,
pistolety maszynowe i broƒ krótka). Tak charakteryzowa∏ podleg∏à
„M∏otowi” partyzantk´ „Brzaska” dowódca Grupy Operacyjnej KBW
„Soko∏ów Podlaski”:
„Na terenie pow. Soko∏ów Podlaski i W´grów od d∏u˝szego czasu
przejawia swà dzia∏alnoÊç pododdzia∏ bandy „M∏ota” pod
d[owód]twem bandyty ps. „Brzask” nazw[isko] MA¸CZUK Józef,
pochodzàcy z m. Wyroz´by pow. Soko∏ów Podlaski, który wg ostatnich
danych agenturnych na rozkaz „M∏ota” objà∏ d[owódz]two nad
bojówkami i ma budowaç siatk´ na tych terenach. „Brzask” chodzi
w stopniu porucznika, [...] jest jednoczeÊnie z[ast´p]cà komend[anta]
obwodu WiN i posiada do swojej dyspozycji nast´pujàcych 4 ludzi: 1)
Marciniak Czes∏aw ps. „Szary” – d[owód]ca bojówki, 2) Dobrowolski
Mieczys∏aw – zam[ieszka∏y] w m. Ruciany gm. Kowiesy, 3) Dobrowolski
(brat Mieczys∏awa) [...], 4) Krasnod´bski Stanis∏aw zam. w m. Kasmy
gm. Wyroz´by. Na podstawie danych aresztowanego cz∏onka bojówki
„Sokolika” [...] „Brzask” bezpoÊrednio kontaktuje si´ z „M∏otem”. Na
podstawie ostatnich danych agenturnych patrol „Szarego” nazw.
Marciniak Czes∏aw zam. w m. Patrykozy gm. Kowiesy, przejawia∏
dzia∏alnoÊç na terenie gm. Wyroz´by, wsi Patrykozy i Kudelczyn

2 szwadron 6 Brygady Wileƒskiej AK ppor. Waleriana Nowackiego „Bartosza” (stoi dziesiàty od lewej).
Podlasie, 1947 rok.
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w sk∏adzie 4 ludzi. [...] Na terenie pow. Soko∏ów Podlaski dzia∏a tak˝e
pododdzia∏ „Sokolika” w sk∏adzie 7 ludzi, którymi osobiÊcie dowodzi
sam „Sokolik” dzia∏ajàc na terenie gmin Sabnie, Jab∏onna, Sterdyƒ,
Kosów i Repki”.
Obwód „Jezioro” nastawiony by∏ g∏ównie na organizowanie
zaplecza dla podstawowych si∏ partyzanckich 6 Brygady Wileƒskiej
(wywiad, kwatery, zaopatrzenie, opieka medyczna itp.). Dzia∏ania
w∏asnych patroli partyzanckich podleg∏ych ppor. „Brzaskowi”
ogranicza∏y si´ do niezb´dnej samoobrony, a tak˝e zdobywania zaopatrzenia. Przede wszystkim likwidowano agentur´ „resortu”; niekiedy
poskramiano zbyt aktywnych funkcjonariuszy UBP oraz milicj´.
Zwalczano te˝ osoby trudniàce si´ bandytyzmem. Zdobywano Êrodki
finansowe, ˝ywnoÊç i ró˝ne produkty potrzebne ukrywajàcym si´ „na
nielegalnej stopie” ˝o∏nierzom Obwodu „Jezioro”. Niekiedy grupa
„Sokolika” do∏àcza∏a na czas wykonywania wi´kszych operacji
bojowych do podstawowych si∏ 6 Brygady Wileƒskiej, g∏ównie do
szwadronu „Bartosza”. Do najpowa˝niejszych akcji patroli soko∏owskich
nale˝y zaliczyç opanowanie Kosowa Lackiego w listopadzie 1946 r.
i rozbrojenie znajdujàcych si´ tam posterunków komunistycznych (wspólnie ze szwadronem „Bartosza”), rozbrojenie posterunków MO w Chruszewce
i Jab∏onnie Lackiej (listopad 1947 r.)
i zlikwidowanie szczególnie szkodliwych
pracowników PUBP z Soko∏owa Podlaskiego w grudniu 1947 r. na terenie
Kosowa (dwóch) i Bia∏obrzegów (jednego).
Patrol „Sokolika” poniós∏ du˝e straty
podczas zaciek∏ych walk prowadzonych
przez oddzia∏y „M∏ota” z ob∏awami
KBW i UB wiosnà i latem 1948 r. Sam
„Sokolik” poleg∏ w lipcu 1948 r. w starciu ko∏o Sterdyni. Nie by∏ to jednak
koniec partyzantki soko∏owskiej, która
doÊç szybko znowu da∏a o sobie znaç.
Okaza∏o si´ bowiem, ˝e patrole partyzanckie na terenie powiatu Soko∏ów
Podlaski zosta∏y zreorganizowane przez
ppor. „Brzaska”, który objà∏ nad nimi
osobiste dowództwo.
Plut. Kazimierz Wyroz´bski „Sokolik”.
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Trzeba raz jeszcze przypomnieç, ˝e po Êmierci „M∏ota” resztki
soko∏owskiej partyzantki podlega∏y w latach 1949 – 1952 kpt.
Kazimierzowi Kamieƒskiemu „Huzarowi”. Operowa∏ on na czele kilku
innych patroli leÊnych g∏ównie w bia∏ostockiej cz´Êci Podlasia, na
prawym brzegu Bugu (w powiatach Wysokie Mazowieckie, Bielsk
Podlaski i Siemiatycze).

Âmierç Komendanta „Brzaska”
Grupy partyzanckie podlegajàce kpt. „Huzarowi” d∏ugo pozostawa∏y
nieuchwytne. Jednym z powodów tego stanu rzeczy by∏ sposób, w jaki
Urzàd Bezpieczeƒstwa je rozpracowywa∏. Otó˝ poszczególne
Powiatowe Urz´dy Bezpieczeƒstwa prowadzi∏y odr´bne nieskoordynowane ze sobà rozpracowania wycinkowe, które wobec tak
doÊwiadczonego dowódcy partyzanckiego i konspiratora okaza∏y sie
zupe∏nie niewystarczajàce. Dopiero jesienià 1949 r. Urzàd
Bezpieczeƒstwa przystàpi∏ do koordynacji rozpracowaƒ agenturalnych
przeciwko oddzia∏owi „Huzara”. Prowadzono je we wszystkich PUBP na
terenie obj´tym dzia∏alnoÊcià jego patroli, jednak obecnie dzia∏ania te
by∏y koordynowane przez Wojewódzki Urzàd Bezpieczeƒstwa
w Warszawie. W koƒcu lutego 1950 r. koordynujàcy rozpracowanie
kpt. Jan ˚elazko, naczelnik Wydzia∏u III WUBP w Warszawie oraz mjr
Edward Suchy - dowódca I Brygady KBW i mjr Edmund Krzemiƒski - szef
sztabu tej jednostki, wykorzystujàc informacje zebrane przez agentur´,
ustalili strategi´ dzia∏aƒ przeciw „Huzarowi”. Poniewa˝ agentura sygnalizacyjna wskazywa∏a, i˝ „soko∏owski” pododdzia∏ 6 Brygady Wileƒskiej
dowodzony przez por. J. Ma∏czuka „Brzaska” w okresie zimy stale przebywa∏ w rejonie Jab∏onny nad Bugiem, w∏aÊnie on zosta∏ wybrany jako
pierwszy obiekt rozpracowania, a w konsekwencji tak˝e – uderzenia
resortu. Szczegó∏owym rozpracowaniem obj´to, oprócz gminy Jab∏onna,
tak˝e teren sàsiedniej gminy Korczew. Praca operacyjna prowadzona
w ramach za∏o˝onego rozpracowania „Rozbójnicy” skoordynowana by∏a
z dzia∏aniami KBW na terenie województw warszawskiego i bia∏ostockiego.
Zasadnicze znaczenie dla „rozgrywki” bezpieki z soko∏owskim
patrolem 6 Brygady Wileƒskiej dowodzonym przez ppor. „Brzaska”
mia∏o jednak pozyskanie przez UB nowego agenta, cz∏owieka do
którego ˝o∏nierze „Huzara” mieli pe∏ne zaufanie. Funkcjonariusze
Wydzia∏u III WUBP w Warszawie zlokalizowali miejsce pobytu brata
jednego z partyzantów 6 Brygady, Witolda Bia∏owàsa „Litwina”,
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„Stena”. Kandydatem do werbunku by∏ Czes∏aw Bia∏owàs, rocznik
1932, do niedawna mieszkaniec Jab∏onny Lackiej. Ów m∏ody cz∏owiek,
wówczas jeszcze niepe∏noletni, uczy∏ si´ w Gimnazjum im.
Ma∏achowskiego w P∏ocku. Warto dodaç, ˝e Cz. Bia∏owàs pochodzi∏
z rodziny bardzo zas∏u˝onej dla polskiej dzia∏alnoÊci niepodleg∏oÊciowej. Jego najstarszy brat – Stanis∏aw Bia∏owàs „Boruta”,
˝o∏nierz AK i WiN pe∏niàcy funkcj´ dowódcy OÊrodka WiN Jab∏onna
Lacka, poleg∏ w lipcu 1946 r. (ranny, otoczony przez UBP – pope∏ni∏
samobójstwo). Drugi spoÊród starszych braci,Witold s∏u˝y∏ poczàtkowo
jako partyzant w patrolu „Sokolika”, a nast´pnie w patrolu ppor.
„Brzaska”. Ojciec, zmobilizowany do WP (ludowego), poleg∏ na froncie
jeszcze w 1944 r. Matka zosta∏a aresztowana przez UBP za pomoc
udzielanà dowodzonym przez synów grupom partyzanckim i skazana
przez WSR w Warszawie na wi´zienie, w którym odsiedzia∏a trzy lata..
Postanowiono zwerbowaç go na materia∏ach kompromitujàcych – tzn.
szanta˝ujàc go odpowiedzialnoÊcià karnà za kilkakrotnà wymian´ korespondencji z bratem, zakwalifikowanà jako „udzielanie pomocy
bandzie”. Dodatkowym „argumentem” mog∏a byç okolicznoÊç, i˝ jego
m∏odszy brat tak˝e uczy∏ si´ w „Ma∏achowiance”, zaÊ matka odbywa∏a
kar´ kilku lat wi´zienia. Pracownicy PUBP mogli bez trudnoÊci dawaç mu
do zrozumienia, i˝ jego decyzja b´dzie mieç wp∏yw na ich dalsze losy.
W charakterystyce zawartej w „raporcie o zatwierdzeniu kandydata na
werbunek” stwierdzono: „[...] jest to m∏ody ch∏opak, ucz´szcza do 10 kl.
licealnej w P∏ocku, wychowany we wrogim Êrodowisku, posiada zaufanie wÊród elementu wrogiego, utrzymuje kontakt z bandà „Brzaska”,
w której ma brata [...]”. Jako cel werbunku, okreÊlono: „Uzyskanie kontaktu z bratem Witoldem ps. „Sten”, który jest cz∏onkiem bandy
„Brzaska””. Werbunek zosta∏ dokonany w dniu 26 marca 1950 r.
w P∏ocku poprzez tajne aresztowanie („tajne zdj´cie”). Wtedy to Cz.
Bia∏owàs podpisa∏ zobowiàzanie do wspó∏pracy z WUBP. Tym razem
jako cel werbunku okreÊlono wyraênie, i˝ zadaniem agenta b´dzie
„dopomo˝enie w zlikwidowaniu band na terenie woj.[ewództwa]
warszawskiego”. Operacj´ rozpracowania i zawerbowania m∏odego
Bia∏owàsa przygotowa∏ Naczelnik Wydzia∏u III WUBP w Warszawie,
kpt. Tadeusz Kwiatkowski. By∏ to oficer o du˝ym doÊwiadczeniu, przygotowujàcy spektakularne operacje WUBP, takie jak rozbicie drugiej
komendy „XVI” Okr´gu NZW, podczas których nie waha∏ si´ stosowaç
metod pozaprawnych, takich jak np. morderstwa zlecane do „realizacji”
agentom wewn´trznym, przy zachowaniu starannego ich kamufla˝u.
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Po podpisaniu deklaracji wspó∏pracy,
Czes∏aw Bia∏owàs zosta∏ oznaczony kryptonimem „Ma∏achowski” (zmienionym póêniej
na kryptonim „Micha∏”).
Agent zosta∏ przerzucony na teren
powiatu Soko∏ów Podlaski i niezw∏ocznie
wprowadzony do akcji. Ju˝ jego pierwsze
dzia∏ania, w dwa tygodnie po werbunku,
przynios∏y resortowi sukces. Pod pozorem
spotkania si´ z bratem z okazji Âwiàt
Wielkanocnych, 5 kwietnia 1950 r.
odwiedzi∏
obozowisko
oddzia∏u
por.
Czes∏aw Bia∏owàs, TW „Ma∏achowski” „Brzaska” znajdujàce si´ w lesie ko∏o wsi
– niezwykle niebezpieczny konfident Toczyski Podborne gm. Jab∏onna Lacka.
UB. Sprawca Êmierci „Brzaska” Przebywa∏ w nim przez dwa dni. By∏o ono
i zag∏ady patrolu „Arkadka”.
w tym czasie wizytowane równie˝ przez
szereg osób z miejscowej siatki konspiracyjnej, co pozwoli∏o póêniej
resortowi zrzuciç odpowiedzialnoÊç na innà osob´, kamuflujàc rzeczywistego sprawc´ likwidacji pododdzia∏u J. Ma∏czuka. Po opuszczeniu
obozowiska rankiem 7 kwietnia 1950 r. agent „Ma∏achowski”
niezw∏ocznie poinformowa∏ szefa PUBP w Soko∏owie Podlaskim o miejscu postoju partyzantów. B∏yskawicznie poderwano do akcji czekajàce na
sygna∏ dwa bataliony KBW. Las pod Toczyskami zosta∏ otoczony, do
akcji ruszy∏a wydzielona grupa szturmowa. W kilku kolejnych starciach,
jakie si´ wówczas rozegra∏y poleg∏ por. „Brzask” i jego dwaj ˝o∏nierze.
Reszta grupy zdo∏a∏a jednak, korzystajàc z ciemnoÊci nocnych, przebiç
si´ z okrà˝enia. Niemniej sukces resortu by∏ powa˝ny – zdo∏ano zlikwidowaç legendarnego dowódc´ partyzanckiego, cieszàcego si´ wielkim
autorytetem wÊród ludnoÊci powiatu soko∏owskiego, zaÊ dowodzony
przez niego oddzia∏ uleg∏ okresowemu rozproszeniu. Sukces by∏ tym
wi´kszy, ˝e korzystajàc z okazji „zdj´to” ca∏à rozpracowanà siatk´
„Huzara” i „Brzaska” z rejonu Jab∏onny. Aresztowania obj´∏y ∏àcznie 64
osoby. Czes∏aw Bia∏owàs pozostawa∏ jednak poza podejrzeniami
dowódców partyzanckich i ludnoÊci. WUBP w Warszawie opracowa∏
staranny kamufla˝ dla jego „pracy”, planowo kierujàc podejrzenia miejscowej ludnoÊci na zupe∏nie innà osob´.

borychow

1/1/04

5:58

Page 13

13
Walka w Borychowie 30 IX 1950 r.
Celne uderzenie w patrol „Brzaska” i siatk´ terenowà z okolic
Jab∏onny okaza∏o si´ jedynym sukcesem WUBP w Warszawie w pierwszym pó∏roczu trwania rozpracowywania oddzia∏u „Huzara”, co
zwa˝ywszy, i˝ PUBP z terenu województwa bia∏ostockiego (Wysokie
Mazowieckie i Bielsk Podlaski) nie odnios∏y ˝adnych sukcesów, by∏o
wynikiem bardziej ni˝ miernym. Oddzia∏ „Huzara” nadal dzia∏a∏ i by∏
nieuchwytny. W∏adze bezpieczeƒstwa ocenia∏y nawet, i˝ aktywnoÊç
patroli kpt. „Huzara” wzros∏a, a teren obj´ty dzia∏aniami rozszerzy∏ si´.
Nawet pora˝ka pod Toczyskami w gruncie rzeczy nie spowodowa∏a
trwa∏ych zak∏óceƒ w funkcjonowaniu zgrupowania - kpt. „Huzar” z reszty dawnych podkomendnych ppor. „Brzaska” sformowa∏ bowiem nowy
patrol, nad którym dowództwo powierzy∏ Arkadiuszowi Czapskiemu
„Muratowi”, „Arkadkowi”, „Tajfunowi”.
Grupa ta w okresie lata 1950 r. sprawnie wymyka∏a si´ ob∏awom
resortu bezpieczeƒstwa, a co wi´cej - zlikwidowa∏a kilku agentów UB,
odpowiedzialnych za spowodowanie aresztowaƒ wÊród konspiratorów
i ludnoÊci. Partyzanci nadal cieszyli si´ poparciem i zaufaniem mieszkaƒców podlaskich wiosek, którzy widzieli w nich obron´ przed
zapowiadanà kolektywizacjà rolnictwa, oraz narz´dzie kary wobec pracowników resortu bezpieczeƒstwa i ich szpicli – Êciàgajàcych na
spo∏eczeƒstwo wr´cz niewyobra˝alne dzisiaj cierpienia. Wielu spoÊród
mieszkaƒców Podlasia, pomimo zagro˝enia jakie Êciàga∏o na nich oraz
ich bliskich pomaganie „leÊnym”, udziela∏o im pomocy kierujàc si´ uczuciami patriotyzmu i chrzeÊcijaƒskiego mi∏osierdzia wobec tropionych
przez komunistów ludzi, znajdujàcych si´ stale w Êmiertelnym niebezpieczeƒstwie. Jednym z nich by∏ gospodarz z Borychowa, Marian
Borychowski, ojciec czworga dzieci, w którego domu soko∏owscy partyzanci wielokrotnie zatrzymywali si´ na odpoczynek. Pytany przez
kogoÊ z grona bliskich, czemu pomaga partyzantom, mia∏ odrzec, ˝e
„nawet zab∏àkanego psa za próg nie godzi si´ wygoniç, a có˝ dopiero
ludzi ...”.
W Wojewódzkim Urz´dzie Bezpieczeƒstwa w Warszawie zdecydowano, by ponownie wprowadziç do akcji przeciwko partyzantom
m∏odocianego zdrajc´ – Czes∏awa Bia∏owàsa. Jeszcze w okresie
maj–czerwiec rozpoznawano, czy agent nie „spali∏ si´” wobec ludnoÊci,
partyzantów i ich rodzin. W maju 1950 r. na polecenie naczelnika
Wydzia∏u III WUBP podjà∏ on korespondencj´ z rodzinà Welflów
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zamieszka∏à w Tuszynie pod ¸odzià (Eugeniusz Welfel „Orze∏ek” s∏u˝y∏
wraz z bratem agenta w soko∏owskim patrolu 6 Brygady Wileƒskiej).
Listy od Jadwigi Welfel - siostry „Orze∏ka” – potwierdzi∏y, i˝ agent
pozostaje poza podejrzeniami. Cz. Bia∏owàs pisa∏ w jednym

Donos agenturalny Czes∏awa Bia∏owàsa (relacja z rozmów przeprowadzonych z Jadwigà Welfel – siostrà
Eugeniusza Welfla „Orze∏ka”).
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z doniesieƒ: „W dniu 6 V 1950 r. otrzyma∏em odpowiedê od Jadzi
Welfel, która mi´dzy innymi podaje, co nast´puje. Odpisa∏a, ˝e „tatuÊ”,
tj. „Brzask” umar∏, nast´pnie, ˝e czeka na mój przyjazd do nich. W liÊcie
swym Jadzia poda∏a, ˝e otrzyma∏a list od Gienka – „Orze∏ka”, który
pisze, ˝e nieszcz´Êcie sta∏o si´ kilka godzin po moim odjeêdzie (list
w za∏àczeniu). Z treÊci listu wynika, ˝e nie ma na mnie podejrzenia i ˝e
Welfel Jadzia winna posiadaç wiadomoÊci o kontakcie na „Orze∏ka”,
najprawdopodobniej [b´dzie on] listowny.” W celu „z∏apania”
ponownego kontaktu z oddzia∏em „Huzara” agenta jeszcze w czerwcu
1952 r. wys∏ano „z wizytà” do rodziny Welflów. W ramach postawionych zadaƒ zalecono mu m.in.: „...prowadêcie rozmow´ [o Êmierci
„Brzaska”] ubolewajàc nad „Brzaskiem” szczególnie.”
W dalszych kontaktach z Welflami agent, zgodnie z opracowanà
przez WUBP „legendà” wyst´powa∏ jako osoba obawiajàca si´ aresztowania i ukrywajàca si´ przed UBP. W trakcie kolejnej wizyty, gdy
agent pyta∏ si´, co ma dalej robiç, Welflowie poradzili mu, by do∏àczy∏
do partyzantki. Podali mu przy tym kilka nowych, nieznanych UBP namiarów na punkty kontaktowe siatki „Huzara”. We wrzeÊniu 1950 r. upozorowano prób´ aresztowania „Ma∏achowskiego” w jego miejscu
zamieszkania, co mia∏o uwiarygodniaç go wobec ludnoÊci jako osob´
kryjàcà si´ przed UBP i szukajàcà kontaktu z oddzia∏em partyzanckim.
Agent 24 wrzeÊnia 1950 r. odwiedzi∏ ponownie rodzin´ Welflów i znów
wyciàgnà∏ od nich sporo wiadomoÊci, które zosta∏y wykorzystane
w pracy WUBP w Warszawie. Ju˝ wkrótce w notatce sporzàdzonej
w WUBP w Warszawie stwierdzono, ˝e: „Najaktualniejszym punktem
rozpracowania b[andy] „H[uzara]” jest obecnie ponowne wykorzystanie
ag[enta] ps. „Ma∏achowski” z którym nawiàzano kontakt i opracowano
plan wykorzystania. „Ma∏achowski” na spotkaniu poda∏ cenne dane
o rodzinie Welflów, a z ca∏oÊci wynika, ˝e b´dzie on móg∏ daç band´”.
Prognoza istotnie okaza∏a si´ trafna. Nowe zadanie, jakie we
wrzeÊniu 1950 r. postawili agentowi prowadzàcy go funkcjonariusze
WUBP w Warszawie wysy∏ajàc go na Podlasie, polega∏o na „wystawieniu” do likwidacji wspomnianego ju˝ patrolu partyzanckiego dowodzonego przez A. Czapskiego „Arkadka”. „Ma∏achowski” wys∏any
w teren w ciàgu pi´ciu dni po powrocie na Podlasie zdo∏a∏ nawiàzaç
∏àcznoÊç z patrolem „Arkadka”, liczàcym wówczas czterech zo∏nierzy.
Byli to: Arkadiusz Czapski „Arkadek”, „Murat”, „Tajfun”, Józef Oksiuta
„Pomidor”, W∏adys∏aw Strza∏kowski „W∏adek”, „Kometa” i Eugeniusz
Welfel „Orze∏ek”. Agent przebywa∏ z partyzantami krótko, bodaj jeden
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wieczór. Na pierwszym postoju pozostawi∏ ich Êpiàcych w gospodarstwie Mariana i Czes∏awy Borychowskich we wsi Borychów i z∏o˝y∏ meldunek na punkcie kontaktowym UBP. Starannie przygotowane do akcji
przeciw partyzantom si∏y resortu czeka∏y tylko na taki sygna∏. Do
Soko∏owa Êciàgni´to 1 batalion strzelecki 2 pu∏ku KBW oraz kompani´
3 Brygady KBW (sformowano z nich Grup´ Operacyjnà oznaczonà
kryptonimem „Z”, z zadaniem likwidacji patrolu „Arkadka”). Gdy do
szefa PUBP w Soko∏owie dotar∏ donos agenta „Ma∏achowskiego”, operacja zosta∏à uruchomiona. Wczesnym Popo∏udniem 30 wrzeÊnia 1950 r.
do niedalekich Repek wjecha∏y samochody z trzema kompaniami KBW
i funkcjonariuszami UB. Tu dowódca grupy operacyjnej otrzyma∏ informacj´ od komendanta miejscowego posterunku MO, iz kwatera partyzantów w Borychowie jest ju˝ zlokalizowana, a jego ludzie prowadzà
dyskretnà obserwacj´ gospodarstwa Borychowskich. Samochody
zostawiono przed Borychowem, wioska zosta∏a okrà˝ona przez tyraliery
wojska. Patrol „Arkadka” zosta∏ otoczony. Jeden z milicyjnych zwiadowców wskaza∏ gospodarstwo Borychowskich. Dalszy przebieg wydarzeƒ
przedstawia meldunek szefa PUBP w Soko∏owie Podlaskim, który przytaczamy w oryginalnym brzmieniu (partyzanci okreÊlani sà jako „bandyci”):
„O godz. 15.35 w momencie rozwijania si´ 2 i 3 komp[anii]
1 Baonu [KBW] – banda znajdujàca si´ na melinie w odleg∏oÊci oko∏o
200 m od pododdzia∏ów [KBW] zacz´∏a si´ ostrzeliwaç z broni
automatycznej i wybieg∏a do ucieczki w kierunku po∏udniowo – wschodnim, ostrzeliwujàc si´ nadal. Odleg∏oÊç bandytów od skrzyde∏ rozwijajàcych si´ kompanii wynosi∏a do 400 m. D[owód]ca G[rupy] O[peracyjnej]
w wyniku powsta∏ej sytuacji 2 komp[ani´] 1 Baonu skierowa∏ na lewe
skrzyd∏o organizujàc poÊcig równoleg∏y. 2-a plutony 3. komp[anii]
skierowa∏ na prawe skrzyd∏o, 1-en pluton 3 komp[anii] przerzuci∏ samochodem przez wieÊ Borychów na po∏udniowà stron´, celem odci´cia
drogi ucieczki bandy w kierunku po∏udniowym. W wyniku natychmiastowego zorganizowanego poÊcigu równloleg∏ego, który trwa∏ 10 minut,
zlikwidowano ogniem 3-ch bandytów ps. „Pomidor”, „W∏adek”i
„Orze∏ek” oraz uj´to ci´˝ko rannego bandyt´ ps. „Arkadek”, który po
uj´ciu ˝y∏ do 4-ch godzin”.
W zmasowanym ogniu broni maszynowej padli podczas brawurowej
próby przebicia wszyscy partyzanci. Ci´˝ko ranny „Arkadek” nie chcàc
dostaç si´ w r´ce ubeków dobi∏ si´ z w∏asnej broni. Z pobojowiska
zabrano dwa automaty PPSz, MP-43, karabin dziesi´ciostrza∏owy
„samozariadk´”, 4 pistolety, 9 granatów oraz dwie torby z partyzancki-
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mi notatkami. Zwraca uwag´ determinacja partyzantów, którzy pomimo
zupe∏nie beznadziejnej sytuacji bez wahania podj´li nierównà walk´,
próbujàc pod silnym ogniem komunistów przerwaç pierÊcieƒ ob∏awy.

Fragment raportu szefa sztabu 2 pu∏ku KBW z operacji przeciwko patrolowi „Arkadka”.
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Tragiczny by∏ tak˝e los rodziny Borychowskich, u której partyzanci
znaleêli schronienie. Marian Borychowski wraz z ˝onà zostali aresztowani zaraz po walce. W nocy 30 IX/1 X ubecy zatrzymali tak˝e trójk´
ich nieletnich dzieci. Ma∏˝onkowie Borychowscy zostali poddani okrutnemu Êledztwu zaraz po przewiezieniu do PUBP w Soko∏owie Podlaskim.
Oboje bardzo godnie zachowywali si´ w Êledztwie. Ich zeznania nie
da∏y ubekom ˝adnego punktu zaczepienia wiodàcego do ukrywajàcych
si´ innych partyzantów 6 Brygady. Marian Borychowski za pomoc
udzielonà Êciganym ludziom zap∏aci∏ najwy˝szà cen´. Przewieziony na
dalsze Êledztwo do Warszawy, na zawsze zniknà∏ za murami mokotowskiego wi´zienia przy ul. Rakowieckiej, w którym zmar∏ 14 stycznia
1951 r. Nie mia∏ nawet procesu, zmar∏
zapewne zam´czony w wyniku „warunków
Êledztwa”. Jego cia∏o zakopano w nieznanym miejscu, prawdopodobnie w dole
z wapnem na Powàzkach (na tzw. „¸àczce”).
Jego ˝ona Czes∏awa Borychowska z d.
Wojewódzka
zosta∏a
skazana
przez
Wojskowy Sàd Rejonowy w Warszawie na
10
lat
wi´zienia
(zanim
nadszed∏
„paêdziernik 1956 r.” - przysz∏o jej sp´dziç
w komunistycznym wi´zieniu, z dala od
dzieci, cztery lata). Ca∏e jej mienie zabra∏
Skarb Paƒstwa. Nawet córka Janina po
Marian Borychowski (zdj´cie z 1950 r.).
d∏ugotrwa∏ym uwi´zieniu i Êledztwie skazana
zosta∏a na pó∏tora roku wi´zienia (wykonanie wyroku zawieszono). Przez pó∏ wieku
rzàdów komunistycznych owa dzielna
i wspania∏a rodzina mia∏a przypi´tà oficjalnà etykiet´ „bandytów” i „pomocników
bandytów”. Czes∏awa Borychowska nie
doczeka∏a niepodleg∏oÊci, zmar∏a 21
paêdziernika 1984 r. Dopiero po upadku
w∏adzy komunistów w Polsce, sàd III
Rzeczypospolitej postanowieniem z dnia 21
kwietnia 1993 r. stwierdzi∏ „niewa˝noÊç
wyroku Wojskowego Sàdu Rejonowego
Czes∏awa Borychowska (zdj´cie z lat w Warszawie z dn. 19 lutego 1951 r. [...]
60-tych).
skazujàcego Czes∏aw´ Borychowskà c.
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Franciszka [...] albowiem z treÊci czynu przypisanego i z dowodów
zebranych w sparwie wynika, ˝e czyn ten zosta∏ pope∏niony w celu
unikni´cia w stosunku do innych osób represji za dzia∏alnoÊç na rzecz
niepodleg∏ego bytu Paƒstwa Polskiego”. Z kolei w stosunku do Janiny
Borychowskiej Sàd Wojewódzki w Warszawie zaÊwiadczeniem z dnia
15 lutego 1993 r. stwierdzi∏, ˝e „skazana z art. 1 d paragraf 1 dekretu
z dnia 13 VI 1946 r. Borychowska Janina przebywa∏a w wi´zieniu za
dzia∏alnoÊç politycznà zwiàzanà z walkà o suwerennoÊç
i niepodleg∏oÊç”. Sàd Rzeczypospolitej odda∏ wreszcie sprawiedliwoÊç
rodzinie Borychowskich, przyznajàc, i˝ ludzie, którym pomaga∏a nie byli
bandytami, lecz bojownikami o niepodleg∏oÊç Polski, zaÊ obie panie
Borychowskie skazano nie za „systematycznà pomoc udzielanà
bandzie”, lecz za dzia∏anie zwiàzane z walkà o wolnoÊç Polski.
Aresztowano te˝ wielu innych mieszkaƒców Podlasia wskazanych
przez m∏odocianego zdrajc´ i innych informatorów resortu. Los ich by∏
podobny do losów rodziny Borychowskich – okrutne Êledztwa, tortury,
nieludzkie wyroki, od∏àczenie dzieci od rodziców, zrujnowanie gospodarstw i przypi´ta na pó∏ wieku etykieta „pomocników bandytów”.
Po raz kolejny w UB podj´to szereg dzia∏aƒ majàcych zabezpieczyç
agenta przed dekonspiracjà. Aresztowano wszystkie osoby, które
wiedzia∏y, ˝e „Ma∏achowski” poszed∏ na spotkanie z grupà „Arkadka”
i mog∏y skojarzyç ten fakt z likwidacjà partyzantów. Aby zabezpieczyç
si´ na wypadek, gdyby wykorzystana przez agenta rodzina Welflów
zacz´∏a coÊ podejrzewaç, aresztowano wszystkich jej cz∏onków oraz
kilka osób zaprzyjaênionych (∏àcznie 11 osób). Zadbano te˝ o „kamufla˝” polegajàcy na wybraniu „koz∏a ofiarnego” odpowiedzialnego
w opinii ludnoÊci za wydanie partyzantów, podobnie jak mia∏o to miejsce
w przypadku kwietniowej likwidacji ppor. „Brzaska”. Pracownicy WUBP
w Warszawie w kolejnym opracowaniu dotyczàcym wprowadzenia agenta Bia∏owàsa do akcji mogli stwierdziç: „Niewàtpliwie kombinacja ta
ca∏kowicie potwierdzi dezorientacj´ ludnoÊci. Agent ps. „Micha∏” ma dalsze mo˝liwoÊci w dotarciu do bandy „Huzara”, gdy˝ cieszy si´ wielkim
zaufaniem u cz∏onka tej˝e bandy ps. „Litwin”.
M∏odemu Bia∏owàsowi, który otrzyma∏ teraz nowy kryptonim –
„Micha∏”, nie dano d∏ugo odpoczywaç. Ju˝ w pierwszych dniach listopada 1950 r. wys∏ano go na kolejne zadanie przeciwko swym znajomym
i przyjacio∏om – podkomendnym „Huzara”. Tym razem jednak, w wyniku
nieostro˝noÊci milicjantów z Jab∏onny Lackiej, zdekonspirowa∏ si´ wobec
ludnoÊci. Trzeba by∏o definitywnie wycofaç go z terenu Podlasia. 20 III
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1951 r. por. UB Zdzis∏aw Brzeziƒski w raporcie do Naczelnika
Wydzia∏u III WUBP stwierdzi∏, i˝: „agent „Micha∏” na podleg∏ym nam
terenie nie ma mo˝liwoÊci dalej pracowaç, zachodzi podejrzenie, ˝e jest
zdekonspirowany i zagra˝a mu niebezpieczeƒstwo ze strony bandy
„Huzara”. I dalej: „Na podstawie sporzàdzonego planu agent w/w
zosta∏ przekazany na kontakt Naczelnika Wydzia∏u V WUBP we
Wroc∏awiu”. Gdy wniosek ten zosta∏ zatwierdzony, kpt. ˚elazko
z WUBP w Warszawie postanowi∏ „wyprowadziç” agenta z gry. Za
poÊrednictwem Departamentu III MBP skierowa∏ go do Wroc∏awia, gdzie
zapewniono mu miejsce pracy i stworzono mo˝liwoÊç kontynuowania
przerwanej nauki. Miejscowy szef WUBP otrzyma∏ wr´cz polecenie
za∏atwienia mu miejsca na uczelni i w internacie (teczk´ personalnà
agenta przes∏ano do WUBP z zaleceniem wykorzystania tym razem „po
linii Wydzia∏u V”, tj. w pionie oÊwiaty).

Kariera zdrajcy...
Rozbicie patrolu „Arkada” nie
stanowi koƒca historii soko∏owskiej
partyzantki
walczàcej
pod
rozkazami „Huzara”. Dowódca 6
Brygady Wileƒskiej komend´ nad
nowosformowanym patrolem, dzia∏ajàcym na lewym brzegu Bugu,
powierzy∏ st. sier˝antowi Adamowi
Ratyƒcowi „Lampartowi” (by∏ to
stary partyzant jeszcze z okresu
okupacji niemieckiej, ze s∏ynnego
OP 34 pp AK por. „Zenona”).
W szeregach tej grupy s∏u˝y∏
Witold Bia∏owàs „Litwin”, „Sten”.
Zosta∏a ona rozbita dopiero
w maju 1952 r. w lasach w rejonie
Mielnika. Gdy ci´˝ko ranny
Kadra oddzia∏u „Huzara”. Stojà od lewej: Kazimierz Jakubiak „Tygrys” († 10 V 1952), Eugeniusz Tymiƒski
„RyÊ” († 30 V 1951), Wac∏aw Zalewski „Zbyszek” († 24 X 1953), Józef MoÊcicki „Pantera” († 22 IX 1953).
Siedzà od lewej: Kazimierz Parzonko „Zygmunt” († 22 IX 1953), Adam Ratynie „Lampart” († 11 V 1952).
Podlasie, 1951 r.
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„Litwin” dosta∏ si´ w r´ce UB i przes∏uchiwany w szpitalu odmawia∏
sk∏adania zeznaƒ, Êciàgni´to z Wroc∏awia jego brata, agenta
„Ma∏achowskiego”. Zachowa∏y si´ obszerne raporty, jakie z∏o˝y∏ UB
z rozmów prowadzonych z bratem, a tak˝e te, w których informowa∏
o swych rozmowach z matkà.
Dalsze losy agenta „Micha∏a” zosta∏y wyznaczone przez
prze∏o˝onych z resortu, którzy nie zapomnieli o nim do koƒca jego
˝ycia. Kontynuowa∏ nauk´ i w PRL zrobi∏ karier´. Zosta∏ cz∏onkiem partii,
by∏ wicedyrektorem jednej z du˝ych wroc∏awskich szkó∏ Êrednich. Jako
agent pracowa∏ jeszcze przez wiele lat. W ostatnim okresie ˝ycia
poprosi∏ o zwolnienie z obowiàzków Tajnego Wspó∏pracownika, gdy˝
liczne funkcje w pracy organizacyjnej PZPR nie pozwala∏y mu na
sprawne wykonywanie zadaƒ szpicla. Zmar∏ 16 grudnia 1981 r. jako
zas∏u˝ony pedagog i „wychowawca wielu pokoleƒ m∏odzie˝y”.
Niektórym jego nazwisko kojarzyç si´ b´dzie tak˝e z literaturà, jako ˝e
by∏ tak˝e ca∏kiem zdolnym poetà i pozostawi∏ po sobie szereg wysoko ocenianych przez specjalistów utworów poetyckich. W tomiku pt. „Âwiadectwa
chorej pami´ci” opublikowanym w miesi´czniku spo∏eczno – kulturalnym
„Odra” (grudzieƒ 1981) opisa∏ wydarzenia z prze∏omu lat czterdziestych
i pi´çdziesiàtych, okreÊlanych ongiÊ jako „okres utrwalania w∏adzy
ludowej”. Zarówno redakcji jak i czytelnikom nie przysz∏o chyba do g∏owy,
i˝ to, co wydawa∏o im si´ „licencjà poetyckà” jest tragicznie realne.
Poszczególne wiersze opisywa∏y autentyczne wydarzenia. Wiersze sà
doprawdy wstrzàsajàce, jak chocia˝by ten, w którym pisze on o swym
wyjeêdzie na Podlasie w 1950 r., w trakcie którego wykonywa∏ „zadania
operacyjne”: „Wyskoczy∏em ze szko∏y/ by zabiç paru ludzi/ (Trzeba by∏o
ich zabiç/ bo tak si´ wplàtali w przesz∏oÊç/ ˝e mo˝na ich by∏o odplàtaç/
tylko kulà)/ ... i wróci∏em do szko∏y/ w granatowym ubranku/ pachnàcym
m∏odoÊcià/ i krwià.” W innym wierszu, pt. „Smuga cienia”, mówiàcym
o partyzantach „Arkadka”, przyjacio∏ach swego starszego brata, ludziach
którzy mu ufali, a których wyda∏ na Êmierç, pisa∏: „Koƒczy∏a si´ pora zabijania ludzi/ Kiedy doros∏em do tego/ by spaç samotnie w nieprzytulnym
lesie/ w nocny deszcz wczo∏giwaç si´ do wiatraków/ by wreszcie
w ciepluteƒkim sianie/ us∏yszeç zbrojny Êpiew/ „Walka na Êmierç i na
˝ycie/ Walka o wolnoÊç i byt/ A wy tam zza morza patrzycie/ O Anglio,
czy tobie nie wstyd?”/ Musia∏em szybko zabiç Êpiewajàcych/ bo takie by∏y
obowiàzki czasu/ [...] Wychowany w porze zabijania ludzi/ patrzy∏em
oboj´tnie w p∏onàcà stodo∏´/ przechodzi∏em przez rubikon dzieciƒstwa/
przez smug´ cienia zabitych/ przez palàcy si´ most do przesz∏oÊci/ [...]”.
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W innym wierszu, zatytu∏owanym „Tabliczka mno˝enia”, wspominajàc partyzantów poleg∏ych w Borychowie pisa∏ „...uÊmiechali si´ do
mnie, nie wierzàc, ˝e to ja ich zabijam.” Losy agenta
„Ma∏achowskiego”, sprawcy Êmierci co najmniej oÊmiu ludzi (partyzantów poleg∏ych pod Toczyskami i w Borychowie oraz Mariana
Borychowskiego zam´czonego w wi´zieniu) pokazujà, jak nisko mo˝e
upaÊç cz∏owiek, który raz da∏ si´ z∏amaç i uleg∏ z∏u. Choçby nie wiem
jakà karier´ osiàgnà∏ dzi´ki „judaszowskim srebrnikom”, moralna ocena
jego czynów i jego ˝ycia pozstanie jednoznaczna ...
Wprawdzie bohaterami niniejszego szkicu sà ludzie którzy walczyli
o wolnoÊç Ojczyzny – partyzanci „M∏ota”, „Huzara” i „Brzaska” oraz
patriotyczni mieszkaƒcy Podlasia tacy jak rodzina Borychowskich, jednak piszàc o agencie „Ma∏achowskim” trzeba wspomnieç i innych mu
podobnych. Tych wszystkich pracowników UB, którzy zach∏ystujàc si´
swà w∏adzà usi∏owali terrorem zaprowadziç w Polsce „bolszewicki raj”,
te dziesiàtki tysi´cy „tajnych wspó∏pracowników” omotujàcych siecià
swych donosów wszystkich wokó∏ siebie, tych cz∏onków partii i milicjantów, którzy dziÊ nie czujà si´ winni, a przed laty donosili, organizowali
prac´ donosicieli lub „tylko” tworzyli klimat dogodny dla komunistycznego bezprawia, tych s´dziów, którz wydajàc niesprawiedliwe wyroki
rujnowali ˝ycie ca∏ych rodzin, tych urz´dników, którzy próbowali skolektywizowaç polskie wioski, tych „dzia∏aczy spo∏ecznych” i nauczycieli,
którzy sàczyli m∏odzie˝y jad nienawiÊci do wiary ojców i ojczystej tradycji. Mogà spaç spokojnie, nic z∏ego im dzisiaj nie zagra˝a, dotychczasowa praktyka prawna III Rzeczypospolitej wskazuje, ˝e zapewne nikt
nigdy nie rozliczy ich z tego, co wówczas robili. Mogà spokojnie pobieraç dalej swoje emerytury i renty, cz´sto mo˝e nawet w wymiarze dla
osób zas∏u˝onych. Ale niech˝esz wreszcie przyznajà, ˝e to nie oni, ale
tacy ludzie jak „M∏ot”, „Huzar”, „Brzask” i Borychowscy s∏u˝yli wolnej
i suwerennej Polsce.
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Polegli 30 wrzeÊnia 1950 r. w Borychowie
Józef Oksiuta „Pomidor”, s. Wac∏awa
i Anieli, ur. 15 marca 1916 r. w M´˝eninie
n. Bugiem pow. Siedlce. Pochodzi∏ z rodziny
ch∏opskiej. W okresie okupacji niemieckiej
nale˝a∏ do dru˝yny AK dowodzonej przez
W. ¸ukasiuka „M∏ota”, którego by∏ szwagrem.
Po zakoƒczeniu okupacji kontynuowa∏
dzia∏alnoÊc niepodleg∏oÊciowà, w której
towarzyszy∏a mu jego ˝ona Genowefa. Pe∏ni∏
funkcj´ zbrojmistrza i kwatermistrza 6
Brygady Wileƒskiej. Uczestniczy∏ w wielu akcjach i walkach. Okresowo dowodzi∏ kilkuosobowym patrolem partyzanckim.
Arkadiusz Czapski „Arkadek”, „Tajfun”, „Murat”, s. Adolfa i Anny
z d. Sikorskiej, ur. 6 grudnia 1924 r. w Niemirkach gm. Jab∏onna Lacka
pow. Soko∏ów Podlaski. Pochodzi∏ z rodziny ch∏opskiej. W latach okupacji niemieckiej nale˝a∏ do AK (Obwód AK Soko∏ów Podlaski).
Wiadomo, ˝e ju˝ wówczas uczestniczy∏ w akcjach zbrojnych (m.in.
w nieudanej akcji na wi´zienie w Soko∏owie Podlaskim). Póêniej uczestniczy∏ w soko∏owskich strukturach „poakowskich”, wraz z którymi podporzàdkowa∏ si´ „M∏otowi”. W ramach 6 Brygady Wileƒskiej nale˝a∏ do
patrolu „Sokolika”, a nast´pnie do grupy partyzanckiej „Brzaska”.
Uczestniczy∏ w wielu akcjach bojowych i walkach z UB i KBW, dajàc si´
poznaç jako dzielny ˝o∏nierz. Niestety, wiosnà 1947 r. dosz∏o do
zdarzenia, które mo˝e rzucaç cieƒ na jego dotychczas dobre imi´,
aczkolwiek jego pod∏o˝e nie jest w pe∏ni przejrzyste. Zastrzeli∏
mianowicie swà narzeczonà. Nie ma pewnoÊci, czy dzia∏anie w afekcie
by∏o jedynym motywem jego czynu. W ka˝dym razie nie zosta∏ za to
ukarany przez prze∏o˝onych. Byç mo˝e jego zazwyczaj surowi i sprawiedliwi dowódcy - „M∏ot” i „Brzask” wiedzieli coÊ wi´cej na temat przyczyn zdarzenia, ale te˝ byç mo˝e - wzi´li jedynie pod uwag´ jego
dawniejsze zas∏ugi dla organizacji, oraz okolicznoÊç, i˝ dzia∏a∏ w afekcie. Zapewne chcieli daç mu te˝ szans´ rehabilitacji. Dowodzony przez
niego patrol partyzancki do koƒca swojej dzia∏alnoÊci wykazywa∏ du˝à
aktywnoÊç bojowà (przeprowadzi∏ szereg akcji likwidacyjnych i ostrzegawczych wobec konfidentów Urz´du Bezpieczeƒstwa, stoczy∏ wiele
potyczek z formacjami resortu.) Ci´˝ko ranny 30 wrzeÊnia 1950 roku
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w Borychowie podczas próby przebicia si´ z okrà˝enia, pope∏ni∏
samobójstwo, czym bez wàtpienia uchroni∏ szereg osób wczeÊniej
udzielajàcych schronienia partyzantom od aresztowania i katorgi
w kazamatach bezpieki.
Eugeniusz Welfel „Orze∏ek”, s. Romana i W∏adys∏awy, pochodzi∏
z Tuszyna pod ¸odzià. Wywieziony przez Niemców na przymusowe
roboty w g∏´bi Rzeszy, w koƒcowym okresie wojny wstàpi∏ do armii genera∏a W∏adys∏awa Andersa – Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie. Tam,
juz po zakoƒczeniu wojny, zda∏ matur´. DoÊc szybko powróci∏ do Polski.
Jego pragnieniem by∏o kontynuowanie nauki. Jednak w 1946 lub 1947 r.,
w nieznanych bli˝ej okolicznoÊciach, wstàpi∏ ochotniczo do 6 Brygady
Wileƒskiej AK kpt. „M∏ota”. Poczàtkowo s∏u˝y∏ w†szwadronie Antoniego
Borowika „Lecha”, potem w patrolach soko∏owskich. By∏ dzielnym
i zas∏u˝onym ˝o∏nierzem, uczestniczy∏ w wielu akcjach. Ca∏a jego rodzina zosta∏a poddana represjom przez Urzàd Bezpieczeƒstwa.
W∏adys∏aw Strza∏kowski „W∏adek”, „Kometa”, s. Piotra i Apolonii, ur.
3 lutego 1926 r. w Olszewie pow. Soko∏ów Podlaski w rodzinie rolników. By∏ ˝o∏nierzem Armii Krajowej. Po 1944 r. s∏u˝y∏ kolejno w kilku
grupach partyzanckich: poczàtkowo w oddziale NZW „Wydry”,
nast´pnie w 6 Brygadzie Wileƒskiej AK – w patrolach „Sokolika”
i „Brzaska”. Uczestniczy∏ w wielu akcjach i walkach.
Bez sàdu zamordowany zosta∏ Marian Borychowski, mieszkaniec
Borychowa, gospodarz w obejÊciu którego rozegra∏a si´ tragedia
patrolu „Arkadka” wydanego przez zdrajc´ – agenta „Ma∏achowskiego”
– „Micha∏a”. Pomimo, i˝ mia∏ licznà rodzin´ (˝on´ i czworo dzieci) nie
zawaha∏ si´, gdy przysz∏a potrzeba wspó∏dzia∏ania z niepodleg∏oÊciowym podziemiem. Przez lata udziela∏ pomocy partyzantom spod
znaku „Huzara” i „Brzaska”. Przysz∏o mu za to zap∏aciç najwy˝szà
cen´. Aresztowany 30 wrzeÊnia 1950 r., przeszed∏ przez okrutne Êledztwo w PUBP w Soko∏owie Podlaskim. Póêniej przetrzymywano go
w wi´zieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, gdzie zmar∏ 14 stycznia 1951 r. DziÊ nie ma nawet w∏asnego grobu. Ca∏a jego rodzina
zosta∏a aresztowana, ˝on´ Czes∏aw´ WSR w Warszawie skaza∏ na 10
lat, a córk´ Janin´ na 1,5 roku wi´zienia. Gospodarstwo zabra∏o
paƒstwo. Dopiero sàd III Rzeczyposolitej odda∏ sprawiedliwoÊç rodzinie
Borychowskich, przyznajàc, i˝ pomagajàc niepodleg∏oÊciowemu
podziemiu dzia∏a∏a ona na rzecz niepodleg∏ego bytu paƒstwa polskiego.
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Dowódcy soko∏owskiej partyzantki
Kpt. W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot” urodzi∏
si´ 16 lutego 1906 r. we wsi Tokary pow.
Siedlce w rodzinie ch∏opskiej, jako najstarszy z czworga dzieci Marcina
i Marianny (z domu Swentkowskiej). Mimo,
i˝ jego rodzice byli ludêmi prostymi, zadbali o wykszta∏cenie pierworodnego syna.
Po ukoƒczeniu szko∏y podstawowej
w Tokarach kszta∏ci∏ si´ w gimnazjum im. J.
Kraszewskiego w Drohiczynie, a po
krótkiej przerwie w 1923 r. spowodowanej trudnà sytuacjà rodzinnà, ponownie
podjà∏ nauk´ w prywatnym gimnazjum
w Soko∏owie Podlaskim (ukoƒczy∏ 6 klas gimnazjum). Po zakoƒczeniu
edukacji pracowa∏ jako pisarz – buchalter w tartaku w Korczewie pow.
Siedlce. Nie uchyla∏ si´ równie˝ od pracy spo∏ecznej i oko∏o 1927 r.
zosta∏ prezesem Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w swej rodzinnej wsi.
W 1929 r. W. ¸ukasiuk zosta∏ powo∏any do wojska. S∏u˝b´ odbywa∏ w 3
pu∏ku strzelców konnych w Wo∏kowysku. Wykszta∏cenie, dobra kondycja
fizyczna i predyspozycje psychiczne stwarza∏y mu mo˝liwoÊç podoficerskiej kariery wojskowej, bardzo atrakcyjnej dla m∏odego ch∏opaka ze
wsi. Niestety, podczas uje˝d˝ania konia na placu koszarowym uleg∏
wypadkowi, doznajàc powa˝nych obra˝eƒ g∏owy i z∏amania w kolanie
lewej nogi. Po powrocie do zdrowia wyszed∏ z wojska w 1933 r. w stopniu plutonowego. Nast´pstwem wypadku by∏o jednak trwa∏e kalectwo –
lewa noga na zawsze pozosta∏a sztywna. W. ¸ukasiuk po zawarciu
zwiàzku ma∏˝eƒskiego z Jadwigà Oksiutównà osiedli∏ si´ w M´˝eninie
nad Bugiem (gm. Sarnaki pow. Siedlce), skàd pochodzi∏a jego ˝ona.
Mia∏ z nià troje dzieci: synów Zygmunta i Andrzeja (urodzonych w 1937
i 1939 r.) oraz córk´ Mart´ (urodzonà w 1942 r.). Do wybuchu wojny
pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy wójta gminy Sarnaki. Istnieje uzasadnione przypuszczenie, ˝e w okresie tym pracowa∏ dla polskiego wywiadu, rozpracowujàc Êrodowiska komunistyczne i masoƒskie. Rozpracowywa∏ m.in.
Wand´ Wasilewskà b´dàcà cz´stym goÊciem w m´˝eniƒskim dworze,
komunistk´, która z∏owrogo zapisa∏a si´ w historii Polski.
W wojnie obronnej 1939 r. W. ¸ukasiuk nie bra∏ udzia∏u, gdy˝ ze
wzgl´du na swe kalectwo by∏ zwolniony ze s∏u˝by wojskowej.
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Natomiast od pierwszych miesi´cy okupacji uczestniczy∏ w konspiracyjnej pracy niepodleg∏oÊciowej. Ju˝ 4 II 1940 r. zosta∏ zaprzysi´˝ony
jako ˝o∏nierz ZWZ (nast´pnie AK). Dowodzi∏ dru˝ynà konspiracyjnà
z M´˝eninia, wchodzàcà w sk∏ad 8 kompanii utworzonej na terenie IX
OÊrodka Sarnaki – Górki Obwodu AK Siedlce. Najpowa˝niejszym
przed-si´wzi´ciem organizacyjnym, w którym uczestniczy∏a dru˝yna
„M∏ota”, by∏a „akcja V” polegajàca na zbieraniu elementów niemieckich rakiet V-2. Nocà 9/10 VIII 1944 r. dru˝yna „M∏ota” uczestniczy∏a
w odbiorze alianckiego zrzutu broni. 4 X 1944 r. „M∏ot” b´dàc
zagro˝ony aresztowaniem przez NKWD poszed∏ na sta∏e „do lasu” (t´
dat´, jako poczàtek swej dzia∏alnoÊci partyzanckiej, podawa∏ w dokumentacji 5 i 6 Brygady Wileƒskiej). Od tej chwili do koƒca ˝ycia
pozostawa∏ ju˝ na „nielegalnej stopie”, chodzi∏ po terenie w mundurze
i z bronià.
Zimà 1944/45 r. plut. „M∏ot” nawiàza∏ pierwszy kontakt organizacyjny z Obwodem Bielsk Podlaski, nale˝àcym do Bia∏ostockiego Okr´gu
AK. 18 III 1945 r. patrol „M∏ota” wspólnie z oddzia∏em T. Chomko
„Gerwazego” rozbi∏ grup´ operacyjnà NKWD na drodze M´˝enin –
Figa∏y, zadajàc jej wysokie straty i odbijajàc kilkunastu aresztowanych.
Wkrótce potem grupa „M∏ota” wesz∏a w sk∏ad oddzia∏u partyzanckiego
AK-AKO Bielsk Podlaski dowodzonego przez ppor. Teodora
Âmia∏owskiego „Szumnego”, gdzie „M∏ot” objà∏ funkcj´ dowódcy pierwszego plutonu, a prawdopodobnie tak˝e zast´pcy komendanta. Jego
pluton wyró˝nia∏ si´ bojowoÊcià na tle innych pododdzia∏ów tej jednostki. W szeregach tej jednostki „M∏ot” i jego ˝o∏nierze uczestniczyli
w wielu udanych akcjach bojowych. m.in. w walce z grupà operacyjnà
NKWD, KBW i MO w rejonie Ostro˝an. Najs∏ynniejszà akcjà oddzia∏u
ppor. „Szumnego”, w której pluton „M∏ota” odegra∏ g∏ównà rol´, by∏o
uderzenie na kompani´ 11 pu∏ku KBW (w sile ponad 130 ˝o∏nierzy)
kwaterujàcà w Siemiatyczach.
Podczas s∏u˝by w oddziale ppor. „Szumnego” plut. „M∏ot” z∏o˝y∏
egzamin Kursu Szko∏y Podchorà˝ych Rezerwy Piechoty (SPRP), zorganizowanego dla kadry dowódczej Obwodu AK-AKO Bielsk Podlaski.
W dwa miesiàce póêniej, w sierpniu 1945 r. pchor. „M∏ot” zosta∏ awansowany do stopnia podporucznika czasu wojny. Opinia na jego wniosku
awansowym by∏a sformu∏owana nast´pujàco: „W czasie akcji „Burza”
odznaczy∏ si´ odwagà i inicjatywà. Nast´pnie by∏ dowódcà plutonu partyzanckiego, dokona∏ szeregu pomyÊlnych akcji, zlikwidowa∏ wielu szpiclów, by∏ wzorem odwagi w walce”. Kolejne awanse: sier˝. pchor.
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(VI 1945 r.) , ppor. cz.w. (15 VIII 1945 r.), por. (X 1946 r.), kpt. (11 XI
1947 r.). Zosta∏ te˝ odznaczony KW.
Po Êmierci ppor. „Szumnego” 26 VII 1945 r. w walce z grupà operacyjnà KBW dowodzony przezeƒ oddzia∏ zosta∏ rozformowany. Jednak
„M∏ot” do∏àczy∏ 1 VIII 1945 r. wraz ze swoim plutonem do 5 Brygady
Wileƒskiej. W sierpniu 1945 r. walczy∏ wraz ze szwadronem por.
„Zygmunta” pod Sikorami, Zalesiem i w Miodusach Pokrzywnych. Po
demobilizacji 5 Brygady
pozosta∏ wraz z ppor.
Lucjanem
Minkiewiczem
„Wiktorem” w polu na
czele oddzia∏u kadrowego.
Na zlecenie Obwodu WiN
Bielsk Podlaski wykona∏
jesienià 1945 r. szereg
udanych akcji bojowych
(najbardziej spektakularnà
z nich by∏ zwyci´ski bój
z grupà operacyjnà NKWD Grupa ˝o∏nierzy 6 Wileƒskiej Brygady AK. Stojà od prawej:
30 XI 1945 r. pod ¸empica- ppor./kpt. W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot”, Wanda Minkiewicz
mi). Od lutego 1946 r. odd- „Danka” i ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor”.
zia∏ dowodzony przez „Wiktora” i „M∏ota” przeszed∏ ponownie pod
rozkazy mjr „¸upaszki” i otrzyma∏ nazw´ 6 Brygady Wileƒskiej.
Kpt. Kazimierz Kamieƒski „Gryf”, „Huzar”,
ur. 8 stycznia 1919 r. we wsi Markowo Wólka
gm. Piekuty pow. Wysokie Mazowieckie,
w rodzinie pochodzenia drobnoszlacheckiego
(jego ojciec posiada∏ du˝e gospodarstwo i jednoczeÊnie pe∏ni∏ funkcj´ wójta tej wioski).
Ukoƒczy∏ Gimnazjum Handlowe w Wysokiem
Mazowieckiem. Nast´pnie jako prymus
ukoƒczy∏ 10-miesi´cznà szko∏´ podchorà˝ych
rezerwy kawalerii, po czym skierowany zosta∏
do
Centrum
Wyszkolenia
Kawalerii
w Grudziàdzu. Szkolenie zakoƒczy∏ uzyskujàc
stopieƒ kaprala podchorà˝ego rez. kawalerii.
Otrzyma∏ przydzia∏ do 9 psk (Dywizjon
Osowiec). W szeregach tej jednostki wzià∏ udzia∏ w wojnie obronnej
1939 r., przechodzàc jej ca∏y szlak bojowy. Bra∏ udzia∏ m.in. w walkach
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na pograniczu z Prusami Wschodnimi, oraz w dalszych dzia∏aniach
odwrotowych – a˝ po Lubelszczyzn´. Po do∏àczeniu do Grupy
Operacyjnej „Polesie” uczestniczy∏ w ostatnich bitwach WrzeÊnia
w rejonie Kocka jako konny ∏àcznik pomi´dzy dowódcà
9 psk i dowódcà GO „Polesie” (podczas tej s∏u˝by zabito pod nim cztery
konie, on sam odniós∏ tylko lekkie kontuzje). Dosta∏ si´ do niewoli
niemieckiej, z której od razu zbieg∏, jeszcze w paêdzierniku 1939 r.,
i powróci∏ w rodzinne strony, na teren okupacji sowieckiej. W konspiracji
pracowa∏ od pierwszych tygodni 1940 r., poczàtkowo w lokalnej organizacji Podlaski Batalion Âmierci (tzw. Legion Podlaski). Zaprzysi´˝ony
w ZWZ-AK od maja 1940 r. Âcigany przez NKWD, w 1940 r. znajdujàc
si´ w sytuacji przymusowej mia∏ ponoç zabiç dwóch funkcjonariuszy
usi∏ujàcych go aresztowaç. W okresie okupacji niemieckiej pe∏ni∏ pod
pseudonimem „Gryf” ró˝ne funkcje dowódcze w Komendzie Obwodu
ZWZ-AK Wysokie Mazowieckie
(m.in.
dowódcy
plutonu
terenowego, szefa uzbrojenia
i adiutanta KO). Wiosnà 1944
r. do∏àczy∏ do lotnego oddzia∏u
Kedywu
Obwodu
Wysokie
Mazowieckie
dowodzonego
wówczas przez ppor. Romana
Ostrowskiego „Wichra”. Uczestniczy∏ w akcjach zbrojnych,
m.in. w czerwcu 1943 r.
w walce pod Lizà, 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 1944 r.
szef samoobrony Obwodu AK –
AKO - WiN Obwodu Wysokie
Mazowieckie. Dzia∏alnoÊç „po
Kadra oddzia∏u „Huzara”. Stojà od lewej: Lucjan Niemyski „Krakus” († 22 VIII 1952), Józef Brzozowski „Hanka”
(† lato 1952), Wac∏aw Zalewski „Zbyszek” († 24 X 1953), Witold Burzak „Ponury” († 29 V 1952), Józef
Gontarczuk „Korsarz” († 1 IV 1952), Stanis∏aw ¸apiƒski „Orze∏ek” († 1 IV 1952).
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wyzwoleniu” rozpoczà∏ póênà jesienià 1944 r. z przydzielonym przez
Komendanta Obwodu czteroosobowym patrolem. Po kilku miesiàcach
mia∏ ju˝ spory oddzia∏ partyzancki w sile plutonu (podlega∏y mu te˝ 4
rejonowe grupy dyspozycyjne i partyzanckie). Wykona∏ kilkadziesiàt
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 kwiecieƒ 1946 r.). Za
m´stwo i zas∏ugi zosta∏ odznaczony Krzy˝em Wa-lecznych.
W okresie amnestii lutowej 1947 r. dowodzony przez niego oddzia∏
zosta∏ rozformowany, zaÊ wi´kszoÊç ˝o∏nierzy ujawni∏a si´. Sam nadal
ukrywa∏ si´, wkrótce wokó∏ niego skupi∏a si´ grupa by∏ych ˝o∏nierzy AK WiN Êciganych przez UBP i zagro-˝onych aresztowaniem, co pozwoli∏o
na odbudow´ oddzia∏u partyzanckiego. W maju 1947 r. podporzàdkowa∏ si´ por./kpt. „M∏otowi”, zaÊ dowodzona przez niego grupa wesz∏a
na zasadach autonomicznych w sk∏ad 6 Brygady Wileƒskiej. Po Êmierci
„M∏ota” w czerwcu 1949 r. objà∏ komend´ nad pozostajàcymi w polu
patrolami 6 Brygady Wileƒskiej. O poparciu jakim cieszy∏ si´ wÊród
mieszkaƒców Podlasia Êwiadczy fakt, ˝e utrzyma∏ si´ w polu niemal do
koƒca 1952 r. W wyniku prowokacji przygotowanej przez MBP –
zwiàzanej ze sprawà tzw. V Komendy WiN – zosta∏ zwabiony
podst´pnie do Warszawy i tam 27 paêdziernika 1952 r. aresztowany.
26 marca 1953 r. skazany na kar´ Êmierci przez WSR w Warszawie
w procesie pokazowym na sesji wyjazdowej w ¸apach i 11 paêdziernika
1953 stracony w wi´zieniu w Bia∏ymstoku (miejsce pochówku nieznane).
Ppor. Józef Ludwik Ma∏czuk „Brzask”, ur. 31 lipca 1915
w Wyroz´bach pow. Soko∏ów Podlaski, syn Karola i Julii z d.
Maliszewskiej. W latach 1936 – 1938 s∏u˝y∏ w 10 p.u∏., w którym
ukoƒczy∏ szko∏´ podoficerskà otrzymujàc stopieƒ kaprala. W okresie okupacji pracowa∏ jako robotnik, a nast´pnie sekretarz gminy
w Wyroz´bach. Dzia∏alnoÊç w konspiracji SZP-ZWZ-AK rozpoczà∏
w poczàtkowym okresie okupacji. Zorganizowa∏ placówk´ AK
w Wyroz´bach i by∏ jej dowódcà. Od marca 1944 by∏ zdekonspirowany i ukrywa∏ si´ z bronià w r´ku, pozostajàc do koƒca okupacji
„na nielegalnej stopie”. Bra∏ udzia∏ w akcjach bojowych przeciw
Niemcom, w jednej z nich zosta∏ ranny (m.in. uczestniczy∏ w odbiorze
zrzutu 8/9 kwietnia 1944). Po „wyzwoleniu” pracowa∏ w urz´dzie gminnym w Wyroz´bach (bardzo krótko tak˝e w MO na miejscowym
posterunku). W kwietniu 1945 r. aresztowany przez UBP, zosta∏ odbity

borychow

1/1/04

5:58

Page 30

30
przez oddzia∏ partyzancki Franciszka Mazurczaka „Dziadka” – „˚ubra”
w akcji 13 kwietnia 1945 pod Mo∏omotkami. Przez pewien czas
w 1945 r. s∏u˝y∏ w tym oddziale, w okresie gdy grupa ta podlega∏a
komendzie poakowskiego Obwodu Soko∏ów (DSZ). Nast´pnie pe∏ni∏
szereg funkcji w Komendzie Obwodu WiN Soko∏ów Podlaski, m.in. referenta wychowawczego. Po Êmierci komendanta oÊrodka WiN Jab∏onna
Lacka, pchor. Stanis∏awa Bia∏owàsa „Boruty” (17 lipca 1946) przejà∏
jego funkcj´. Podjà∏ w tym czasie sta∏à wspó∏prac´ z 6 Brygadà
Wileƒskà dowodzonà przez ppor. Lucjana Minkiewicza „Wiktora”,
a nast´pnie ppor./kpt. W∏adys∏awa ¸ukasiuka „M∏ota”. Jesienià 1946
roku definitywnie przeszed∏ pod rozkazy ppor./kpt. „M∏ota”, który
mianowa∏ go komendantem rezerw 6 Brygady Wileƒskiej na terenie
powiatu Soko∏ów Podlaski – „Jezioro”. Prawdopodobnie wówczas zosta∏
awansowany przez Komend´ eksterytorialnego Okr´gu Wileƒskiego AK
do stopnia podporucznika. Zachowana dokumentacja sprawozdawcza
i finansowa wskazuje jednoznacznie, ˝e ju˝ w listopadzie 1946 r. struktury Obwodu „Jezioro” kierowane przez „Brzaska” podlega∏y dowódcy
6 Brygady Wileƒskiej por./kpt. „M∏otowi”. Z pozosta∏oÊci soko∏owskiej
organizacji WiN ppor. „Brzask” zorganizowa∏ zaplecze dla oddzia∏ów
„M∏ota”. Tworzy∏o je pi´ç oÊrodków konspiracyjnych oraz lotna grupa
partyzancka liczàca kilkunastu ˝o∏nierzy (Obwodowy Patrol ˚andarmerii
– OP˚ - dowodzony przez plut. Kazimierza Wyroz´bskiego „Sokolika”).
Podleg∏e ppor., „Brzaskowi” si∏y wykona∏y kilkadziesiàt akcji z zakresu
samoobrony, g∏ównie likwidacji agentów i funkcjonariuszy UBP, akcji
ekspropriacyjnych i zaopatrzeniowych oraz polegajàcych na zwalczaniu
grup bandyckich i z∏odziejskich. „Brzask” ca∏y czas „chodzi∏” w terenie
wraz z kilkuosobowym patrolem dyspozycyjnym. Cieszy∏ si´ wielkim
autorytetem ludnoÊci i ˝o∏nierzy podziemia. Mieszkaƒcy powiatu
Soko∏ów
Podlaski
wspominajàc
„Brzaska”
podkreÊlali
jego
odpowiedzialnoÊç i statecznoÊç; zapami´tali te˝ jego wyglàd – zapuÊci∏
brod´, na ko˝uchu przy pasie z rewolwerem nosi∏ ró˝aniec. Bardzo
pozytywnie oddzia∏ywa∏ na swego podkomendnego – „Sokolika”, hamujàc jego porywczoÊç i brawur´. W walkach stoczonych z KBW i UBP
w czasie operacji „Z” wiosnà i latem 1948 poleg∏a lub zosta∏a uj´ta
znaczna cz´Êç kadry partyzanckiej Obwodu „Jezioro”, OP˚ w wyniku
strat przesta∏ istnieç w dotychczasowym kszta∏cie. Ppor. „Brzask” utrzyma∏ si´ jednak w polu i nadal kierowa∏ pracà konspiracyjnà na terenie
powiatu Soko∏ów Podlaski, utrzymujàc sta∏y kontakt z kpt. „M∏otem”.
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Po Êmierci „M∏ota” w czerwcu 1949 kontynuowa∏ walk´ pod
rozkazami por./kpt. Kazimierza Kamieƒskiego „Huzara”. W okresie
1949 – 1950 podlega∏a mu sieç konspiracyjna na terenie powiatu
Soko∏ów Podlaski oraz zorganizowana na nowo grupa partyzancka,
stanowiàca teraz jeden z patroli oddzia∏u „Huzara” (który przejà∏ nazw´
6 Brygady Wileƒskiej). Z czasem, zimà 1949/1950, grupa ta zosta∏a
podzielona na dwa pododdzia∏y. Patrol dowodzony osobiÊcie przez
„Brzaska” liczy∏ 8 – 10 ˝o∏nierzy. Ppor. Józef Ma∏czuk „Brzask” poleg∏ 7
kwietnia 1950 pod Toczyskami Podbornymi gm. Jab∏onna Lacka pow.
Soko∏ów Podlaski przebijajàc si´ przez ob∏aw´ KBW. Akcja si∏ bezpieczeƒstwa, do której rzucono oko∏o 400 ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy,
spowodowana zosta∏a pracà operacyjnà agenta UBP o kryptonimie
„Ma∏achowski”. Miejsce pochówku ppor. J. Ma∏czuka „Brzaska”
pozostaje nieznane.
We wrzeÊniu 1941 poÊlubi∏ Iren´ z d. Smolarek, z którà mia∏ dwie
córki. ˚ona towarzyszy∏a mu
„w lesie” do koƒca dzia∏alnoÊci,
bra∏a udzia∏ w jego ostatniej
walce w kwietniu 1950 (córki
by∏y wówczas ulokowane na
punktach u gospodarzy wspó∏pracujàcych z siatkà „Brzaska”).
Mia∏ dwóch braci, z których
jeden poleg∏ jako ˝o∏nierz WP
w 1939, drugi – Henryk –
˝o∏nierz AK, zosta∏ aresztowany
przez UBP, skazany na kar´
Êmierci w procesie pokazowym
7 lutego 1946 w Soko∏owie
Podlaskim i stracony nast´pnego
Ppor. Józef Ludwik Ma∏czuk „Brzask” wraz z ˝onà Irenà.
dnia.
Plut. Kazimierz Wyroz´bski vel Kryƒski „Sokolik” , ur. 18 listopada
1919 r. w Niemirkach gm. Jab∏onna Lacka pow. Soko∏ów Podlaski, s.
Stanis∏awa i Czes∏awy z d. Kryƒskiej. Pochodzi∏ z rodziny
wywodzàcej si´ z drobnej szlachty zaÊciankowej, zamieszka∏ej we
wsi Niemirki, utrzymujàcej si´ z pracy na roli. Rodzice jego rozeszli
si´, gdy by∏ jeszcze ma∏ym dzieckiem. Poniewa˝ wkrótce potem
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zmar∏a jego matka, wychowywany by∏ przez dziadków ze strony
matki (dlatego te˝ w m∏odoÊci u˝ywa∏ nazwiska Kryƒski). Ukoƒczy∏ 7
klas szko∏y powszechnej. W okresie okupacji niemieckiej by∏
˝o∏nierzem placówki AK Jab∏onna Lacka. Uczestniczy∏ w kilku akcjach
bojowych (m.in. potyczka podczas wspólnego z NSZ przerzutu
powielacza za Bug w maju 1944 r., zabicie dwóch Grenzschutzów
29 czerwca 1944 r. w Âledzianowie, udzia∏ w akcji „Burza”). Od
sierpnia 1944 r. do sierpnia 1945 r. s∏u˝y∏ w Obwodowym Patrolu
˚andarmerii (OP˚) pod dowództwem ppor. Adama Tutaka „Znicza”,
podlegajàcym komendzie Obwodu AK, a nast´pnie DSZ, Soko∏ów
Podlaski. Uczestniczy∏ we wszystkich wa˝niejszych akcjach OP˚:
w nieudanym uderzeniu na wi´zienie w Soko∏owie Podlaskim w celu
odbicia komendanta Obwodu – we wrzeÊniu 1944 r., rozbrojeniu
kilku posterunków MO – m.in. w Sterdyni – w maju 1945 r., likwidacji
szeregu wspó∏pracowników UB, przeprowadzaniu dzia∏aƒ porzàdkowych. Po rozwiàzaniu OP˚ w sierpniu 1945 r. usi∏owa∏ prowadziç
normalne cywilne ˝ycie, zatajajàc swà przesz∏oÊç wstàpi∏ nawet do
oficerskiej szko∏y MO, skàd jednak bardzo szybko w 1946 r. zdezerterowa∏ z bronià. Majàc zamo˝nà rodzin´ w USA móg∏ nielegalnie
wyjechaç z kraju i u∏o˝yç sobie ˝ycie za granicà. Do∏àczy∏ do odtworzonego OP˚. Gdy jesienià 1946 r. wi´kszoÊç aktywów Obwodu
Soko∏ów Podlaski (krypt. „Jezioro”) podporzàdkowa∏a si´ za poÊrednictwem ppor. Ma∏czuka „Brzaska” eksterytorialnemu Wileƒskiemu
Okr´gowi AK, OP˚ sta∏ si´ jednym z pododdzia∏ów dzia∏ajàcej na
Podlasiu, odtworzonej 6 Wileƒskiej Brygady AK, dowodzonej przez
por./kpt. W∏adys∏awa ¸ukasiuka „M∏ota”. SpoÊród wa˝niejszych akcji
wykonanych w tym czasie przez „Sokolika” nale˝y wymieniç
opanowanie wraz z 2 szwadronem 6 Brygady Wileƒskiej miasteczka
Kosów Lacki, gdzie rozbrojono posterunki MO oraz dokonano
zniszczeƒ i rekwizycji w urz´dach (listopad 1946 r.) oraz zlikwidowanie dwóch funkcjonariuszy UB w Korczewie (listopad 1946 r.).
Nie ujawni∏ si´ podczas amnestii 1947 r. Âwiadomie zdecydowa∏ si´
na kontynuowanie walki w partyzantce – „wierzy∏ w „M∏ota” jak
w Pana Boga” – wspomina jeden z jego ówczesnych znajomych.
W tym te˝ czasie objà∏ dowództwo nad OP˚, pozostajàcym w dyspozycji ppor. „Brzaska”. Grupa ta w latach 1947-1948 liczy∏a przeci´tnie kilkunastu partyzantów. K. Wyroz´bski zas∏ynà∏ z odwagi
i indywidualnych wyczynów bojowych, a tak˝e bezwzgl´dnoÊci
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wobec UBP i jego agentury. Dzia∏ajàc na rozkaz Komendy Obwodu
„Jezioro” i dowódcy 6 Brygady Wileƒskiej AK zlikwidowa∏ kilkunastu
wspó∏pracowników UB lub osób obcià˝onych przest´pstwami pospolitymi. Patrol „Sokolika” wykona∏ tak˝e liczne akcje zaopatrzeniowe,
których celem by∏o zdobycie ˝ywnoÊci i pieni´dzy potrzebnych
Komendzie Obwodu oraz ukrywajàcym si´ cz∏onkom organizacji.
Przedmiotem ekspropriacji by∏y g∏ównie spó∏dzielnie i instytucje
paƒstwowe (akcje na spó∏dzielnie wykonano m.in. 9 maja 1947 r.
w Ceranowie, 10 maja 1947 r. w Wirowie, 7 lipca 1947 r. w Wólce
– Okràglik, 10 lipca 1947 r. w Patrykach, 19 sierpnia 1947 r.
w ¸uzkach, 14 paêdziernika 1947 r. w Skrzeszewie; 23/24 maja
1947 r. przeprowadzono akcj´ zaopatrzeniowà na nadleÊnictwo
w Wyroz´bach, w grudniu 1947 r. w gorzelni w Paulinowie, 27
lutego 1948 r. w fabryce maszyn rolniczych w Ostrówku
W´growskim). Jesienià 1947 r. patrol „Sokolika” uaktywni∏ si´,
wykonujàc kilka spektakularnych akcji. W dniu 9 listopada 1947 r.
rozbroi∏ posterunek MO w Chruszczewce (zdobyto 2 rkm, 4 PPSz
i 2 pistolety), jednoczeÊnie przeprowadzono rekwizycj´ w spó∏dzielni.
20 listopada 1947 r. OP˚ wykona∏ akcj´ w gminnym miasteczku
Jab∏onna Lacka, w trakcie której rozbroi∏ posterunek MO i zabra∏
potrzebne produkty ze spó∏dzielni. 26 listopada 1947 r. „Sokolik”
mia∏ w Dzierzbach potyczk´ z milicjà, zaÊ 3 grudnia 1947 r. wykona∏
kolejnà akcj´ w Jab∏onnej Lackiej, ostrzeliwujàc tamtejszy posterunek
MO. 12 grudnia 1947 r. grupa „Sokolika” opanowa∏a Kosów Lacki,
przeprowadzajàc rekwizycje w urz´dach i instytucjach paƒstwowych
(jednoczeÊnie zlikwidowano dwóch funkcjonariuszy PUBP z Soko∏owa
Podlaskiego - Edwarda Konopk´ i Czes∏awa ¸opana, cieszàcych si´
wyjàtkowo z∏à s∏awà wÊród ludnoÊci powiatu).
Wiosnà 1948 r. patrol „Sokolika” stoczy∏ szereg walk i potyczek
z jednostkami KBW i UB, przeprowadzajàcymi operacj´ „Z”,
skierowanà przeciwko oddzia∏om kpt. „M∏ota”. Dosz∏o do nich m.in.
14 maja 1948 r. na kolonii Wymys∏y (stracono 1 poleg∏ego i 1 rannego, który dosta∏ si´ do niewoli) oraz 22 maja 1948 r. w Garnku
(stracono 1 poleg∏ego i 1 jeƒca). W wyniku wspomnianych walk OP˚
zosta∏ cz´Êciowo rozbity, jednak „Sokolik” utrzyma∏ si´ w polu. Poleg∏
dopiero 8 lipca 1948 r. w starciu z patrolem MO w lesie ko∏o
Sterdyni. Cia∏o poleg∏ego „Sokolika” wystawiono na widok publiczny
przy szkole w Sterdyni. Wg niepotwierdzonych informacji zosta∏ pota-
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jemnie zakopany przez funkcjonariuszy UBP na cmentarzu przy ul.
Siedleckiej w Soko∏owie Podlaskim (wg ustaleƒ W. Piekarskiego przy
g∏ównej alejce, poÊrodku po lewej stronie, przy grobie Tadeusza
i Janiny Krasnod´bskich).

