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Zdj´cie na ok∏adce: 
Danuta Siedzikówna „Inka”

„Walka beznadziejna, walka o spraw´ z góry przegranà, 
bynajmniej nie jest poczynaniem bez sensu. 
[...] WartoÊç walki tkwi nie w szansach zwyci´stwa sprawy, 
w imi´ której si´ jà podj´∏o, ale w wartoÊci tej sprawy”. 

PPrrooff..  HHeennrryykk  EEllzzeennbbeerrgg

TTaa  bbrroosszzuurraa  jjeesstt  ppooÊÊwwii´́ccoonnaa  ppaammii´́ccii
DDaannuuttyy  SSiieeddzziikkóówwnnyy  „„IInnkkii””

bboohhaatteerrsskkiieejj  ssaanniittaarriiuusszzkkii  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj,,
kkttóórraa  ooddddaa∏∏aa  ˝̋yycciiee  zzaa  nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊçç  PPoollsskkii,,  

wwiiaarr´́  kkaattoolliicckkàà  ii  wwoollnnooÊÊçç  cczz∏∏oowwiieekkaa
jjaakkoo  ooffiiaarraa  zzbbrrooddnnii  ssààddoowweejj

zzaammoorrddoowwaannaa  2288  ssiieerrppnniiaa  11994466  rr..  pprrzzeezz  kkoommuunniissttóóww
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Jestem wyznawcà zasady,
˝e ten, kto nie szanuje
i nie ceni swojej przesz∏oÊci,
ten nie jest godzien
szacunku teraêniejszoÊci,
ani nie ma prawa do przysz∏oÊci.

Józef Pi∏sudski
20 kwietnia 1920 r.
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ZZ  hhiissttoorriiii  wwaallkk  oo  nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊçç  PPoollsskkii
ww  rreejjoonniiee  PPuusszzcczzyy  BBiiaa∏∏oowwiieesskkiieejj  ww  XXIIXX  ii  XXXX  wwiieekkuu

Tereny po∏o˝one pomi´dzy Bugiem i Narwià, jak te˝ i sam masyw
leÊny najwi´kszej polskiej puszczy - Puszczy Bia∏owieskiej, na przestrzeni
dwóch ostatnich stuleci wielokrotnie stawa∏y si´ obszarem zmagaƒ
or´˝nych o niepodleg∏oÊç Polski, toczonych zarówno ze wschodnim
zaborczym sàsiadem, jak te˝ i z zachodnim agresorem i okupantem.
Pokolenia naszych przodków przelewa∏y tu krew w bojach z rosyjskimi -
carskimi wojskami, z najeêdêcà bolszewickim oraz z wrogiem nadciàga-
jàcym z zachodu. Mieszkaƒcy tych terenów, bez wzgl´du na pochodze-
nie czy wyznanie, stawali rami´ w rami´ do walki o Polsk´, wykazujàc
wiernoÊç i przywiàzanie do paƒstwa polskiego. Dopiero wiek XX,
charakteryzujàcy si´ demagogicznà propagandà ˝erujàcà na mniej-
szoÊciowych nacjonalizmach i has∏ach rzekomej „równoÊci spo∏ecznej”,
wprowadzi∏ podzia∏y, o których przodkowie nasi, pomni tolerancyjnych
zasad Pierwszej Rzeczypospolitej, myÊleç nawet nie chcieli. Przewrotna
propaganda bolszewicka zdo∏a∏a bowiem odwróciç umys∏y cz´Êci miejs-
cowego ludu prawos∏awnego od sprawy polskiej i sprawi∏a, ˝e zapom-
nia∏ on o swych chrzeÊcijaƒskich korzeniach, czego niechlubne dowody
znajdujemy w 1939 roku i latach póêniejszych. Nie tak jednak bywa∏o
kilka pokoleƒ wczeÊniej ...

W czasie Powstania Listopadowego w Puszczy Bia∏owieskiej powsta∏
ponad 200-osobowy oddzia∏, z∏o˝ony z miejscowych ochotników,
g∏ównie pracowników s∏u˝by leÊnej. Jeden z pami´tnikarzy tej epoki,

[...] Nie jesteÊmy ˝adnà bandà, tak jak nas nazywajà zdrajcy
i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteÊmy z miast i wiosek
polskich. [...] My chcemy, by Polska by∏a rzàdzona przez Polaków
oddanych sprawie i wybranych przez ca∏y Naród, a ludzi takich
mamy, którzy i s∏owa g∏oÊno nie mogà powiedzieç, bo UB wraz
z klikà oficerów sowieckich czuwa. Dlatego te˝ wypowiedzieliÊmy
walk´ na Êmierç lub ˝ycie tym, którzy za pieniàdze, ordery lub
stanowiska z ràk sowieckich, mordujà najlepszych Polaków
domagajàcych si´ wolnoÊci i sprawiedliwoÊci.

Mjr „¸upaszka”
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wspominajàc kampani´ powstaƒczà na ziemi bielskopodlaskiej, tak pisa∏
o stosunkach pomi´dzy ludnoÊcià i powstaƒcami: „Jak zwykle w swoim
kraju, mieliÊmy od ka˝dego w∏aÊciciela, od ka˝dego ch∏opa, potrzebne 
i ciàg∏e wiadomoÊci o nieprzyjacielu”. Wspomniany oddzia∏ dzia∏a∏
przez szereg miesi´cy pod komendà Eugeniusza Ronkego, prowadzàc
walk´ podjazdowà przeciw mniejszym oddzia∏om carskim, taborom 
i ∏àcznoÊci. Jednà z najwi´kszych operacji jakie przeprowadzi∏, by∏o
rozbicie nad Hwoênà 16 V 1831 r. wielkiej rosyjskiej kolumny
taborowej, z∏o˝onej z ponad 400 wozów (pamiàtkà po tej walce jest
nazwa uroczyska zwanego Bryki - miejsca, w którym powstaƒcy spalili
zdobyczny tabor rosysjki). Gdy w koƒcu maja do Puszczy wkroczy∏
wydzielony oddzia∏ gen. Dezyderego Ch∏apowskiego (po zdobyciu ma-
gazynów rosyjskich w Braƒsku, rozbiciu 800-osobowego garnizonu 
w Bielsku Podlaskim i zwyci´stwie 23 maja pod wsià Dubina, gdzie
wzi´to 2 dzia∏a i kilkuset jeƒców), cz´Êç bia∏owieskich powstaƒców
przy∏àczy∏a si´ doƒ i podj´∏a wraz z nim daleki marsz na Litw´.
Uczestniczyli oni w dalszych zwyci´stwach Ch∏apowskiego na Ziemi
Lidzkiej, lecz ostatecznie przypad∏a im gorycz pora˝ki w przegranej
kampanii litewskiej. Przez skraj Puszczy Bia∏owieskiej, w której pozosta∏
podtrzymujàcy walk´, niedu˝y miejscowy oddzia∏ pod komendà Jana
Szrettera (weterana wojen napoleoƒskich), raz jeszcze, w sierpniu 1831 r.,
przesun´∏y si´ wojska powstaƒcze. By∏ to wycofujàcy si´ z Litwy poprzez
Nowogródczyzn´ - ku Warszawie - korpus gen. Henryka Dembiƒskiego.
Gen. Dezydery Ch∏apowski, wspominajàc ruchy swego oddzia∏u na
obrze˝u Puszczy Bia∏owieskiej podczas marszu na wschód, tak opisywa∏
˝yczliwoÊç tamtejszej ludnoÊci dla sprawy polskiej: „GdzieÊmy tylko
przez wsie przechodzili, lud nas bra∏ z poczàtku za Moskali i niepr´dko
chcia∏ wierzyç, ˝eÊmy Polacy. Gdy si´ przekonali, wielu p∏aka∏o 
z radoÊci i nosi∏o jad∏a, co tylko mieli, nigdy nie chcàc przyjàç zap∏aty,
tem mniej zaÊ obywatele, tak ˝e musia∏em ich zmuszaç do brania
pieni´dzy za owies i siano, zapewniajàc, ˝e mia∏em na to Êcis∏y
rozkaz”.

Podczas Powstania Styczniowego w latach 1863 - 1864 na obrze˝u
Puszczy walczy∏y liczne oddzia∏y („partie”) powstaƒcze. Ze zmiennym
szcz´Êciem Êciera∏ si´ z Moskalami „Grom” - Kiersnowski, skrajem
bia∏owieskiej kniei przechodzi∏ Roman Rogiƒski, by podnieÊç sztandar
powstania na Polesiu. W boju pod Królowym Mostem w lutym 1863 r.
straci∏ kilkudziesi´ciu poleg∏ych, jednak w kilka dni póêniej powetowa∏ t´
pora˝k´ rozbrajajàc z zaskoczenia 200-osobowy garnizon rosyjski 
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w Pru˝anie. Na terenie Puszczy Bia∏owieskiej i na jej obrze˝ach
wielokrotnie operowa∏y oddzia∏y powstaƒcze dowodzone przez naczel-
nika wojskowego województwa grodzieƒskiego, Onufrego
Duchyƒskiego i jego adiutanta, a od sierpnia 1863 r. tak˝e i nast´pc´ -
Walerego Wróblewskiego. Oddzia∏y te, przedstawiajàce wysokà
wartoÊç bojowà, stoczy∏y wiele pomyÊlnych walk z wojskami carskimi,
jednak jesienià 1863 r. musia∏y odejÊç za Bug, by do∏àczyç do si∏ pow-
staƒczych operujàcych na Podlasiu lewobrze˝nym i Lubelszczyênie. 

W latach pierwszej wojny Êwiatowej polskie narodowe znaki
pojawi∏y si´ w rejonie Puszczy Bia∏owieskiej za sprawà Legionu
Pu∏awskiego, który zorganizowany w zaborze rosyjskim, walczàc 
z Niemcami po stronie Aliantów przeszed∏ tu krótki, lecz krwawy szlak 
w bojach od stacji Nurzec po Zelw´ (w wyniku strat z 700 bagnetów
pozosta∏o w szeregach 150).

By∏y nast´pnie, w latach 1919-1920, tereny puszczaƒskie obszarem
zmagaƒ pomi´dzy Wojskiem Polskim a Armià Czerwonà. Zimà 1919 r.
na wschód od Puszczy Bia∏owieskiej przesun´∏o si´ idàce od Wilna
zgrupowanie s∏ynnego zagoƒczyka, rotmistrza Jerzego Dàmbrowskiego,
zwanego „¸upaszkà”, pod którego rozkazami cofa∏y si´, opierajàc bol-
szewikom, po∏àczone oddzia∏y samoobrony kresowej - wileƒskiej,
ejszyskiej, szczuczyƒskiej i lidzkiej. Rtm. Dàmbrowski na szlaku swego
przemarszu bi∏ wsz´dzie napotkane si∏y bolszewickie. Wspominamy 
o tym chlubnym epizodzie z dziejów or´˝a polskiego, bo dzia∏o si´ to
niekiedy w tych samych miejscach, w których przed laty Êciera∏ si´ 
z wojskami carskimi Roman Rogiƒski ... Min´∏o kolejne çwierç wieku - 
i w tych samych miejscach znów pojawili si´ polscy partyzanci walczàcy
ze wschodnim zaborcà i agresorem, wyst´pujàcym tym razem pod czer-
wonymi sztandarami bolszewizmu. Tym razem partyzantów polskich
prowadzi∏ do boju inny „¸upaszka” - major Zygmunt Szendzielarz,
dowódca 5 Brygady Wileƒskiej AK, ws∏awiony wczeÊniej brawurowymi
walkami i akcjami przeciwko niemieckim si∏om okupacyjnym na Ziemi
Wileƒskiej przeprowadzonymi w latach 1943-1944. Warto mo˝e
wspomnieç, ˝e swój charakterystyczny pseudonim Zygmunt Szendzielarz
przybra∏ na wzór poprzednika - Jerzego Dàmbrowskiego, który, naw-
iasem mówiàc, ponownie podj´tà w 1939 r. partyzanckà walk´ z bol-
szewikami przyp∏aci∏ dwa lata póêniej ˝yciem, ginàc z ràk NKWD 
w wi´zieniu w Miƒsku Bia∏oruskim.

W latach drugiej wojny Êwiatowej w Puszczy Bia∏owieskiej i na tere-
nach do niej przyleg∏ych dzia∏a∏o podziemne Wojsko Polskie - Armia
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Krajowa. Sam teren Puszczy obj´ty zosta∏ organizacyjnie przez oÊrodek
AK Hajnówka - Bia∏owie˝a (kryptonim „Jod∏a”), liczàcy w kwietniu 1944 r.
109 ˝o∏nierzy (w tym 1 oficer, 1 podchorà˝y, 40 podoficerów i 67 szere-
gowych). Wspomniany oÊrodek nale˝a∏ do Obwodu AK Bielsk Podlaski
oznaczonego kryptonimami „Tygrys” i „Marchew” nr 28. ¸àcznie 
w szeregach AK na terenie powiatu bielskopodlaskiego znalaz∏o si´
oko∏o 2.500 zaprzysi´˝onych ˝o∏nierzy konspiracji. W 1943 r. przez
Puszcz´ Bia∏owieskà przeszed∏ toczàc walki z Niemcami VI
Uderzeniowy Batalion Kadrowy, wywodzàcy si´ ze scalonej z Armià
Krajowà Konfederacji Narodu (sformowany na terenie Generalnego
Gubernatorstwa w celu rozwini´cia walki partyzanckiej na polskich
wschodnich ziemiach). Z kolei w roku 1944 w Puszczy znalaz∏y schronie-
nie oddzia∏y partyzanckie AK z Okr´gu Polesie, zdà˝ajàce na koncen-
tracj´ swej macierzystej jednostki - 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK,
zarzàdzonà w lasach nurzeckich ko∏o Mielnika. Stamtàd sz∏y dalej - na
Warszaw´, z pomocà walczàcej stolicy. Zdo∏a∏y dotrzeç dos∏ownie na
przedpola ogarni´tego powstaniem miasta - dopiero w okolicach
Otwocka zosta∏y zatrzymane i podst´pnie rozbrojone przez wojska
NKWD.

88

Na pierwszym planie rtm./mjr Zygmunt Szendzielarz „¸upaszka” z gronem kadry dowódczej 5 Brygady
Wileƒskiej AK. Wileƒszczyzna, 1944 r.
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55  ppaarrttyyzzaanncckkaa  BBrryyggaaddaa  WWiilleeƒƒsskkaa  nnaa  ppoowwssttaaƒƒcczzyycchh  sszzllaakkaacchh  PPooddllaassiiaa

W´drujàc po Bia∏ostocczyênie, napotykamy - tak˝e i w obr´bie
Puszczy Bia∏owieskiej - partyzanckie mogi∏y, na których umieszczone
napisy mówià, i˝ spoczywajà w nich ˝o∏nierze z 5 Brygady Wileƒskiej
AK. Jak dosz∏o do tego, ˝e walczàcy na dalekich Kresach Wschodnich
akowcy znaleêli w∏aÊnie tutaj kres swojej ˝o∏nierskiej w´drówki? 

Wspomniane zosta∏o ju˝ pojawienie si´ w lecie 1944 r. w tych
stronach majora „¸upaszki”. Po rozbrojeniu w lipcu 1944 r. przez wojska
sowieckie oddzia∏ów AK skoncentrowanych pod Wilnem i walczàcych 
o wyparcie Niemców z tego miasta, cz´Êç akowców zdo∏a∏a wymknàç
si´ z sowieckiego „kot∏a”. Znaleêli si´ wÊród nich tak˝e i partyzanci 5
Brygady Wileƒskiej, dowodzonej przez mjr. Zygmunta Szendzielarza
„¸upaszk´”. Jednostka ta, zwolniona przez komendanta Wileƒskiego
Okr´gu AK pp∏k. A. Krzy˝anowskiego „genera∏a Wilka” z obowiàzku
uczestnictwa w operacji „Ostra Brama”, nie wzi´∏a udzia∏u w walkach 
o Wilno, lecz atakujàc mniejsze jednostki niemieckie usi∏owa∏a oderwaç
si´ od nadchodzàcych wojsk sowieckich i przesunàç na zachód. Dotar∏a
do Puszczy Grodzieƒskiej, gdzie jednak cz´Êç jej pododdzia∏ów zosta∏a
rozbrojona przez sowietów. Reszta, podzielona przez „¸upaszk´” na

5 Brygada Wileƒska AK na zbiórce. Wileƒszczyzna, 1944 r.
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ma∏e grupki, kontynuowa∏a marsz na zachód. Uda∏o si´ ustaliç losy sied-
miu takich grupek. Jedna zosta∏a wybita przez sowietów jeszcze przed
przekroczeniem Niemna, dwie rozbrojone i wcielone do LWP, kolejna
grupa zawróci∏a na Wileƒszczyzn´, by tam kontynuowaç dalszà walk´,
natomiast trzy dotar∏y na teren po∏udniowo - wschodniej cz´Êci
dzisiejszego województwa bia∏ostockiego (powiat Bielsk Podlaski). 

Sam major „¸upaszka” tak˝e zdo∏a∏ z grupkà swych ˝o∏nierzy prze-
drzeç si´ na Bia∏ostocczyzn´ i w koƒcu sierpnia 1944 r. nawiàza∏ kon-
takt z Komendantem Bia∏ostockiego Okr´gu AK, pp∏k. W∏adys∏awem
Liniarskim „MÊcis∏awem”, oddajàc si´ do jego dyspozycji. Ten pod-
porzàdkowa∏ sobie jego grup´, skierowa∏ go w rejon Puszczy
Bia∏owieskiej oraz poleci∏ mu zbieranie rozbitków z wileƒsko -
nowogródzkiej AK i wcielanie ich do oddzia∏u ( jego zast´pcà zosta∏
wkrótce por./kpt. Lech Leon Beynar „Nowina”, oficer BIP Wileƒskiego
Okr´gu AK, znany póêniej jako wybitny historyk, wyst´pujàcy pod lite-
rackim pseudonimem - Pawe∏ Jasienica). Komendant Okr´gu zaleca∏ przy
tym wileƒskim partyzantom unikanie starç z wojskami sowieckimi. 

We wrzeÊniu 1944 r. kadrowy oddzia∏ dowodzony przez „¸upaszk´”
przeszed∏ znów za „lini´ Curzona” i wybudowa∏ sobie baz´ w pó∏nocno
- wschodniej cz´Êci Puszczy Bia∏owieskiej (w tzw. Puszczy Âwis∏ockiej).
Zaatakowany przez grup´ operacyjnà NKWD, musia∏ przesunàç si´
jeszcze dalej na wschód, w lasy Puszczy Ró˝aƒskiej. Tu tak˝e nie znalaz∏
schronienia i po walkach z NKWD musia∏ odskoczyç na teren powiatu
wo∏kowyskiego, gdzie zaopiekowa∏y si´ nim placówki terenowe AK.
Kolejnym ruchem by∏ powrót „do Polski” - na teren powiatu Bielsk
Podlaski, gdzie w wioskach w rejonie Ja∏ówki zamierzano przeczekaç
zim´ pod opiekà „siatki” AK. „Wsypa” spowodowana dzia∏alnoÊcià
agentury NKWD sprawi∏a, i˝ podkomendni „¸upaszki” znów musieli
szukaç schronienia w ost´pach Puszczy Bia∏owieskiej, tym razem po pol-
skiej stronie granicy. W koƒcu grudnia 1944 r. zostali zaprowadzeni
przez ∏àczników Obwodu AK Bielsk Podlaski na kwatery we wsiach
Kiersnowo, Pace, Oleksin, Kad∏ubówka i Sierakowizna.

Formalne rozwiàzanie Armii Krajowej przez gen. Leopolda
Okulickiego „Niedêwiadka” nie wp∏yn´∏o w ˝aden sposób na zmian´
sytuacji wileƒskich partyzantów, kryjàcych si´ przed NKWD w przy-
jaznych podlaskich wioskach. Komendant Bia∏ostockiego Okr´gu AK,
pp∏k „MÊcis∏aw”, traktujàc rozkaz gen. Leopolda Okulickiego
„Niedêwiadka” z 19 I 1945 r. jako wymuszony przez wymogi „wielkiej
polityki”, ograniczy∏ si´ do zmiany nazwy struktury organizacyjnej jakà

1100
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dowodzi∏. W lutym 1945 r. powo∏a∏
mianowicie do ˝ycia Armi´ Krajowà
Obywateli - AKO (niekiedy
okreÊlanà te˝ jako Obywatelskà
Armi´ Krajowà - OAK). Akt ten nie
zmienia∏ nic prócz formalnego
nazewnictwa - Bia∏ostocki Okr´g
AK, obecnie jako Bia∏ostocki Okr´g
AKO, nadal trwa∏ w konspiracji 
i kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç niepod-
leg∏oÊciowà - tym razem przeciwko
nowemu okupantowi - Rosji
Sowieckiej i popierajàcym jà „rodz-
imym” komunistycznym zdrajcom.
W tej nowej sytuacji w swym rozka-
zodawstwie pp∏k „MÊcis∏aw”
zwraca∏ szczególnà uwag´ na
prowadzenie dzia∏aƒ z zakresu
samoobrony przeciwko NKWD i UB oraz ich agenturom. Zadanie jakie
Komendant Bia∏ostockiego Okr´gu AK-AKO przeznaczy∏ dla majora
„¸upaszki” i jego podkomendnych wiàza∏o si´ w∏aÊnie z tà sferà ˝ycia
konspiracyjnego. Powierzy∏ mu bowiem funkcj´ „dowódcy partyzantki
Okr´gu”, tzn. dowodzenie jednostkà uznanà za dyspozycyjny oddzia∏
Komendy Bia∏ostockiego Okr´gu AK-AKO. Zgodnie z otrzymanym
rozkazem major „¸upaszka” w dniu 5 IV 1945 r. wyruszy∏ w pole na
czele zawiàzku odtwarzanej 5 Brygady Wileƒskiej AK (by∏o to oko∏o 40
partyzantów). Po miesiàcu liczebnoÊç jego oddzia∏u wzros∏a do 110
ludzi, a w dniu 5 VI 1945 r. wynosi∏a 210 ˝o∏nierzy (w tym 7 oficerów).
W okresie lata 1945 r. stan osobowy 5 Brygady Wileƒskiej waha∏ si´ 
w granicach 250 - 300 ˝o∏nierzy. Tak znaczny rozwój liczebny oddzia∏u
by∏ mo˝liwy g∏ównie dzi´ki temu, ˝e do wileƒskich akowców licznie
do∏àczali miejscowi - podlascy ochotnicy, a tak˝e dezerterzy 
z „ludowego” WP, którzy nie chcieli w spodziewanym konflikcie
pomi´dzy Rosjà Sowieckà i Zachodem walczyç i ginàç za obcà,
nies∏usznà spraw´. Interesujàco przedstawia si´ pochodzenie terenowe
˝o∏nierzy odtworzonej na Bia∏ostocczyênie 5 Brygady Wileƒskiej. Na
300 osób, o których wiemy, ˝e przewin´∏y si´ przez szeregi tej jednostki,
ponad po∏owa pochodzi∏a zza „linii Curzona” (a˝ 157; najwi´cej by∏o
Wilniaków, ale doÊç liczni byli ˝o∏nierze z Nowogródczyzny 

Pp∏k. W∏adys∏aw Liniarski „MÊcis∏aw”.
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i Grodzieƒszczyzny, trafiali si´ nawet z Wo∏ynia i Ma∏opolski), 63
pochodzi∏o z woj. bia∏ostockiego, 30 z innych cz´Êci Polski 
(w wi´kszoÊci z Podlasia lewobrze˝nego), a o 50 brak jest danych.

Mjr „¸upaszka” podzieli∏ podleg∏e sobie si∏y na cztery pododdzia∏y,
które aczkolwiek piesze, swym nazewnictwem nawiàzywa∏y do tak blis-
kich mu tradycji kawaleryjskich. Cztery spoÊród wspomnianych jednostek
nosi∏y nazw´ szwadronów, jeden - kompanii, okreÊlanej jako „kompania
szturmowa” (ta ostatnia jednostka, prezentujàca zresztà najmniejszà
wartoÊç bojowà, rekrutowa∏a si´ g∏ównie z uciekinierów z armii
Berlinga).

Struktura 5 Brygady Wileƒskiej wiosnà i latem 1945 r. wyglàda∏a
nast´pujàco:

Dowódca mjr Zygmunt Szendzielarz „¸upaszka”,
Zast´pca dowódcy kpt. Lech Leon Beynar „Nowina”,
Adiutant por. Jerzy Jezierski „Stefan”,
Kurier dowódcy brygady wachm. Wac∏aw Beynar „Orszak”,
1 szwadron dowódca: por. Zygmunt B∏a˝ejewicz 

„Zygmunt” (AK Wilno),
zast´pca: ppor. Lucjan Minkiewicz 
„Wiktor” (AK Wilno),

1 szwadron 5 Brygady Wileƒskiej AK w marszu. Podlasie, lato 1945 r.

narewka  2/16/04  18:04  Page 12



1133

2 szwadron dowódca: ppor. Romuald Rajs „Bury” 
(AK Wilno, we wrzeÊniu 1945 r. 
przeszed∏ do Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego),
zast´pca: ppor. Miko∏aj Kuroczkin 
„LeÊny” (AK Wilno),

1 kompania szturmowa dowódca: por. Jan Mazur „Piast” 
(dezerter z LWP),
zast´pca: ppor. Jerzy Blank „Jur” 
(dezerter z LWP),

4 szwadron dowódca: por. Marian Pluciƒski 
MÊcis∏aw” (AK Wilno),
I zast´pca: wachm. Henryk Wieliczko 
„Lufa” (AK Wilno),
II zast´pca: ppor. Zdzis∏aw Badocha 
„˚elazny” (AK Wilno),

dru˝yna podoficerska ppor. Jan Zaleski „Zaja” 
(AK Nowogródek),

Kadra 5 Brygady Wileƒskiej AK,  sierpieƒ 1945 roku. 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” 
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Oddzia∏y 5 Brygady Wileƒskiej wyst´powa∏y umundurowane jak reg-
ularne, przedwojenne jednostki WP. Wielu oficerów i ˝o∏nierzy nosi∏o na
mundurach emblematy religijne - ryngrafy. Szwadrony posiada∏y,
g∏ównie w wyniku zdobyczy, bardzo dobre uzbrojenie (w tym ponad 20
lekkich i r´cznych karabinów maszynowych). Ca∏oÊç si∏ podleg∏ych
majorowi „¸upaszce” charakteryzowa∏a wysoka dyscyplina i poprawny
stosunek do ludnoÊci, zjednujàcy jej sympati´ (odst´pstwa od tej zasady
by∏y surowo karane - do kary Êmierci w∏àcznie). W szeregach 5 Brygady
Wileƒskiej AK s∏u˝yli ˝o∏nierze - ochotnicy, traktowani jednakowo bez
wzgl´du na pochodzenie narodowe, stanowe czy wyznawanà wiar´.
Oprócz stanowiàcych zdecydowanà wi´kszoÊç katolików spotykamy 
w szeregach tej jednostki tak˝e i prawos∏awnych pochodzàcych 
z kresów wschodnich. Byli wÊród nich i prawos∏awni Polacy i Bia∏orusini,
a tak˝e dzieci rosyjskich „bia∏ych” emigrantów. Niektórzy z nich spra-
wowali wa˝ne i odpowiedzialne funkcje, jak np. zast´pca dowódcy 2
szwadronu - ppor. Miko∏aj Kuroczkin „LeÊny”, dowódca plutonu tego˝
pododdzia∏u W∏odzimierz Jurasow „Wiarus” czy lekarz brygady - doktor
Sidoruk. 

Brygada nie posiada∏a w∏asnego zaplecza terenowego; w zakresie
rozpoznania, uzyskiwania zaopatrzenia oraz opieki medycznej -

Dru˝ynowy 4 szwadronu plut. Leon Smoleƒski „Zeus” w otoczeniu kobiet z bia∏oruskiej wioski. Bia∏ostocczyzna, 1945 r.   
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wspó∏dzia∏a∏a ze strukturami konspiracyjnymi AK-AKO. Komendant
Bia∏ostockiego Okr´gu AK-AKO przydzieli∏ wiosnà 1945 r. 5 Brygadzie
Wileƒskiej jako teren operacyjny „Rejon A” (dawny Inspektorat Podlaski)
obejmujàcy obwody (powiaty) Bielsk Podlaski i Wysokie Mazowieckie.
Jednak podczas pó∏rocznej dzia∏alnoÊci, od kwietnia do wrzeÊnia 1945 r.,
brygada zapuszcza∏a si´ tak˝e na teren powiatów: bia∏ostockiego, zam-
browskiego, ostrowskiego oraz na lewym brzegu Bugu: soko∏owskiego,
siedleckiego, w´growskiego i bialskopodlaskiego. Major „¸upaszka”
wypracowa∏ swoisty, oryginalny styl dzia∏aƒ dowodzonej przez siebie
jednostki, niewàtpliwie nawiàzujàcy do doÊwiadczeƒ okupacyjnych par-
tyzanckich brygad wileƒskich. Poszczególne pododdzia∏y 5 Brygady
operowa∏y zazwyczaj samodzielnie, ∏àczàc si´ tylko na czas wykonania
powa˝niejszych operacji bojowych lub na czas odbywajàcych si´ regu-
larnie koncentracji (nie rzadziej ni˝ raz w miesiàcu). W bia∏ostockim
okresie dzia∏alnoÊci 5 Brygady takich koncentracji przeprowadzono
∏àcznie osiem. Pozwala∏o to na jednoczesne obj´cie dzia∏aniami bry-
gady rozleg∏ego obszaru od jednego do dwóch powiatów. Podczas kon-
centracji dowódcy pododdzia∏ów sk∏adali sprawozdania ze stanów
swych jednostek i wykonanych przez nie akcji, a tak˝e otrzymywali
nowe zadania. Szereg dzia∏aƒ z zakresu samoobrony, zw∏aszcza lik-
widacje agentury NKWD i UB, pododdzia∏y 5 Brygady przeprowadza∏y
na zlecenie komendantów obwodów AK-AKO, na obszarze których ope-
rowa∏y. Oprócz dzia∏aƒ z zakresu samoobrony przeciwko agenturze
komunistycznej, partyzantka „¸upaszki” zwalcza∏a przest´pstwa pospo-
lite, a zw∏aszcza bandytyzm i z∏odziejstwo.

W 1945 r. szwadrony brygady „¸upaszki” wykona∏y ∏àcznie 87
wi´kszych akcji dywersyjno - bojowych (nie liczàc wykonanych wyroków
Êmierci na agenturze). Przeprowadzi∏y 19 zasadzek, rozbi∏y 3 posterunki
sowieckie, 13 posterunków MO i 3 posterunki SOK, rozbroi∏y jeden gar-
nizon „ludowego” WP, w trzech przypadkach odbi∏y aresztowanych,
wykona∏y 12 wi´kszych akcji zaopatrzeniowych w instytucjach rzà-
dowych, przeprowadzi∏y 9 akcji likwidowania bandytyzmu (zgin´∏o 
w nich kilkanaÊcie osób), stoczy∏y 5 wi´kszych walk i 7 potyczek, a tak˝e
dokona∏y 12 innych akcji (np. zatrzymanie i kontrola pociàgu, rozbroje-
nie mniejszych grup MO itp.). Zlikwidowa∏y co najmniej 51 agentów
NKWD i UB. Ponadto z ràk partyzantów 5 Brygady zgin´∏o blisko 80 ofi-
cerów i ˝o∏nierzy NKWD oraz kilkudziesi´ciu funkcjonariuszy UB i MO
(cz´Êç zabitych milicjantów by∏a wspó∏pracownikami UB), a tak˝e kilku-
nastu ˝o∏nierzy KBW i 1 „praskiego” pp, uczestniczàcych w operacjach
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przeciwpartyzanckich. Znacznie wi´ksza liczba funkcjonariuszy MO 
i ˝o∏nierzy „ludowego” WP zosta∏a rozbrojona i puszczona wolno.

Do najpowa˝niejszych akcji 5 Brygady Wileƒskiej w 1945 r. nale˝y
m.in. bój 1 szwadronu por. „Zygmunta” z grupà operacyjnà NKWD pod
Majdanem - Topi∏em w Puszczy Bia∏owieskiej, oraz zniszczenie grupy
operacyjnej NKWD i UB w walce stoczonej we wsi Miodusy Pokrzywne,
dokonane wspólnie z podlaskim oddzia∏em W∏adys∏awa ¸ukasiuka
„M∏ota”.

Mo˝na oceniaç, i˝ odtworzona w 1945 r. 5 Brygada Wileƒska majo-
ra „¸upaszki” sta∏a si´ najbitniejszà jednostkà partyzanckà Bia∏ostoc-
kiego Okr´gu AK-AKO; niewàtpliwie wyró˝nia∏a si´ jakoÊcià swych
dzia∏aƒ tak˝e w skali ca∏ego kraju. Przesàdza∏o o tym nie tylko doÊwiad-
czenie bojowe jej dowódcy i znacznej cz´Êci ˝o∏nierzy, wyniesione 
z walk w szeregach kresowych oddzia∏ów AK jeszcze w okresie okupacji
niemieckiej, ale i walory ideowe zespo∏u ludzi tworzàcego brygad´.
Zetkn´li si´ oni z systemem komunistycznym i sowieckimi porzàdkami
podczas dwukrotnej okupacji Kresów przez Rosj´ Sowieckà i nie mieli
z∏udzeƒ co do przysz∏oÊci Polski pod rzàdami komunistów. Prezentowali
wybitnie bojowà i zarazem ideowà postaw´. Dowodzona przez
„¸upaszk´” jednostka nie by∏a miejscem schronienia dla ludzi nastaw-
ionych na przetrwanie w momencie prze∏omowym, jak mia∏o to miejsce
w wielu innych oddzia∏ach partyzanckich tego okresu, lecz oddzia∏em
prowadzàcym rzeczywistà walk´ z rzeczywistym wrogiem.

1 szwadron 5 Brygady Wileƒskiej AK. Puszcza Bia∏owieska, maj 1945 r.
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SSaanniittaarriiuusszzkkaa  „„IInnkkaa””  --  jjeeddnnaa  zz  ppooddllaasskkiicchh  ppooddkkoommeennddnnyycchh  „„¸̧uuppaasszzkkii””

WÊród dziesiàtków podlaskich ochotników do∏àczajàcych do 5
Brygady Wileƒskiej AK znalaz∏a si´ te˝ i mieszkanka Narewki, Danuta
Siedzikówna „Inka”. Jej bohaterskie, a zarazem tragiczne losy sprawia-
jà, ˝e sta∏a si´ postacià symbolicznà dla ca∏ego pokolenia m∏odych oby-
wateli Rzeczypospolitej, którzy najpierw podj´li walk´ z okupantem
niemieckim, póêniej zaÊ nie chcieli zgodziç si´ na bezprawne rzàdy
komunistów w Polsce. Âwiadczà te˝ dobitnie, jak nieludzki system
stworzyli komuniÊci po zagarni´ciu w∏adzy w Polsce. 

Danuta Siedzikówna urodzi∏a si´ 13 IX 1928 r. we wsi G∏uszczewina
pod Narewkà, pow. Bielsk Podlaski. By∏a drugà córkà leÊnika Wac∏awa
Siedzika i Eugenii z Tymiƒskich. W rodzinie ˝ywe by∏y polskie tradycje

Rodzinne zdj´cie Siedzików - ma∏a Danusia druga z lewej. 
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patriotyczne. Ojciec w 1913 r., podczas studiów w Petersburgu, zosta∏
aresztowany przez w∏adze carskie za udzia∏ w tajnej polskiej organiza-
cji m∏odzie˝owej. Zes∏any w g∏àb imperium carów, d∏ugo nie móg∏
odzyskaç wolnoÊci. Do Polski zdo∏a∏ powróciç dopiero w 1926 r.!
Szlachecka rodzina Tymiƒskich, z której pochodzi∏a jej matka,
spokrewniona by∏a z Piotrem Orzeszko, jednym z bliskich wspó∏pra-
cowników Romualda Traugtta podczas poleskiego okresu jego
powstaƒczej dzia∏alnoÊci w 1863 roku (Orzeszko zap∏aci∏ zes∏aniem za
udzia∏ w powstaƒczej organizacji cywilnej). Dodajmy, ˝e Tymiƒscy
utrzymywali kontakt z ˝onà swego krewnego, pisarkà Elizà Orzeszkowà.
ÂwiadomoÊç rodzinnej przesz∏oÊci musia∏a niewàtpliwie wywieraç
wp∏yw na ukszta∏towanie osobowoÊci i postawy córek leÊniczego spod
Narewki. Do wojny rodzina Siedzików mieszka∏a w leÊniczówce 
w Olchówce pod Narewkà, gdzie pracowa∏ ojciec przysz∏ej sanitariusz-
ki „Inki”. Danuta Siedzikówna uczy∏a si´ w szkole w Olchówce, potem
zaÊ w szkole sióstr salezjanek w Ró˝anym Stoku pod Grodnem. Mia∏a
dwie siostry: Wies∏aw´ (ur. 1927r.) i Iren´ (ur. 1932r.). Dalszà nauk´
przerwa∏a jej wojna.

We wrzeÊniu 1939 r. teren powiatu Bielsk Podlaski zosta∏ zaj´ty
przez drugiego agresora - Armi´ Czerwonà i znalaz∏ si´ pod okupacjà
sowieckà. Wac∏aw Siedzik, podobnie jak wielu polskich leÊników
uznanych przez w∏adze komunistyczne za osoby szczególnie zwiàzane
z paƒstwem polskim - a co za tym idzie - niebezpieczne, pad∏ ofiarà
represji - zosta∏ w 1940 r. aresztowany przez NKWD i wywieziony do
kopalni z∏ota na Syberii. Po wybuchu w czerwcu 1941 r. wojny
pomi´dzy dotychczasowymi sojusznikami - Zwiàzkiem Sowieckim 
i hitlerowskà III Rzeszà, zosta∏ podobnie jak dziesiàtki tysi´cy Polaków
zwolniony z obozu na mocy umowy Sikorski - Majski. Wyszed∏ z armià
gen. Andersa ze Zwiàzku Sowieckiego i wraz z nià znalaz∏ si´ na tere-
nie Iranu. Tam, w Teheranie, sprawowa∏ funkcj´ komendanta obozu dla
polskich uchodêców cywilnych. Trudy pobytu w sowieckim obozie tak
dalece wyczerpa∏y jego organizm, ˝e zmar∏ niedoczekawszy koƒca
wojny.

Po aresztowaniu Wac∏awa Siedzika przez NKWD, jego rodzina
zosta∏a usuni´ta przez w∏adze sowieckie z leÊniczówki w Olchówce.
Musia∏a zamieszkaç w niedalekiej Narewce, tutaj te˝ zasta∏ jà wybuch
wojny niemiecko - sowieckiej. Prawdopodobnie ju˝ wtedy matka „Inki”,
Eugenia Siedzik, mia∏a kontakty z polskà konspiracjà niepodleg∏oÊciowà.
W lipcu 1941 r. Narewka znalaz∏a si´ pod okupacjà niemieckà. 
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Eugenia Siedzik kontynuowa∏a dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà i kon-
takty z podziemiem. Jesienià 1942 r. zosta∏a aresztowana przez
Niemców i 25 XI tego˝ roku osadzona jako wi´zieƒ polityczny w wi´zie-
niu w Bia∏ymstoku (figuruje pod poz. 843 na wykradzionej przez
wywiadowczyni´ AK liÊcie Gestapogefangengen - wi´êniów Gestapo
przetrzymywanych w tej z∏owrogiej placówce, z numerami akt sprawy
5321/42 i 48/42). Przesz∏a przez d∏ugotrwa∏e, okrutne, po∏àczone 
z torturami Êledztwo. Z przekazywanych przez nià z wi´zienia grypsów
wynika∏o, i˝ uda∏o si´ jej zidentyfikowaç osoby, które spowodowa∏y jej
aresztowanie. Nale˝a∏y one do kolaborujàcego z Niemcami komitetu
bia∏oruskiego z Narewki. W po∏owie 1943 r. Eugenia Siedzik zosta∏a
rozstrzelana przez Niemców.

Trzy córki ma∏˝eƒstwa Siedzików zosta∏y zupe∏nie same...
Opiekowa∏a si´ nimi teraz babcia, matka ich ojca. Dwie starsze,
Wies∏awa i Danuta, pomimo bardzo m∏odego wieku, zosta∏y
zaprzysi´˝one jako ˝o∏nierze Armii Krajowej. Danuta, wst´pujàc 
w szeregi podziemnego wojska w grudniu 1943 r., przyj´∏a pseudonim
„Inka”. Sta∏a si´ ˝o∏nierzem Armii Krajowej oÊrodka Hajnówka -
Bia∏owie˝a. Praca konspiracyjna w tym oÊrodku prowadzona by∏a 
w bardzo trudnych warunkach. Âmiertelne zagro˝enie stanowili tu nie
tylko Niemcy, ale te˝ i wspó∏pracujàcy z nimi „aktywiÊci” bia∏oruscy
(którzy zadenuncjowali Gestapo wielu polskich niepodleg∏oÊciowców)
oraz uczestnicy komunistycznych „jaczejek”, zwiàzanych z wrogà
wobec Polski i Polaków partyzantkà sowieckà. Mo˝na dodaç, ˝e rekru-
towa∏a si´ ona w znacznej cz´Êci z oddzia∏ów przys∏anych przez
dowództwo sowieckie ze wschodu, z g∏´bi Bia∏orusi - oraz z elementu
sowieckiego, który nie zdà˝y∏ uciec w czerwcu 1941 r. (tzw. „wostoczni-
cy” i „okrà˝eƒcy”). Udzia∏ ludnoÊci miejscowej by∏ w szeregach bol-
szewickich stosunkowo nieznaczny. 

Danuta Siedzikówna poczàtkowo pe∏ni∏a funkcj´ ∏àczniczki na terenie
swego macierzystego oÊrodka. Przesz∏a przez ogólne przeszkolenie
wojskowe, a tak˝e ukoƒczy∏a kursy sanitarne. 

W lipcu 1944 r. teren powiatu Bielsk Podlaski zosta∏ zaj´ty przez
nadciàgajàcà ze wschodu Armi´ Sowieckà. Zmobilizowane do 
akcji „Burza” oddzia∏y AK atakujàce wycofujàcych si´ Niemców 
i wspierajàce wojska rosyjskie, by∏y po ujawnieniu si´ wobec w∏adz
sowieckich rozbrajane, a ich ˝o∏nierze wywo˝eni do obozów w g∏´bi
ZSRR. Jednostki NKWD, które pojawi∏y si´ zaraz za przesuwajàcà si´
linià frontu, przystàpi∏y do aresztowania wszystkich osób, podejrzanych
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o zaanga˝owanie w struktury Polskiego Paƒstwa Podziemnego i w ogóle
o jakàkolwiek aktywnoÊç na rzecz niepodleg∏ego Paƒstwa Polskiego.
Oddzia∏y AK sformowane w obwodzie Bielsk Podlaski, skoncentrowane
w kilku punktach powiatu - pod Braƒskiem, Bielskiem Podlaskim 
i w Boçkach - zosta∏y rozbrojone przez Rosjan. Kadra dowódcza,
zaproszona na odpraw´ w Braƒsku - zosta∏a aresztowana (na szcz´Êcie
znaczna czeÊç szeregowych ˝o∏nierzy, korzystajàc z zamieszania,
zdo∏a∏a rozejÊç si´ do domów). Rozpocz´∏y si´ rzàdy marionetkowych
„polskich” w∏adz komunistycznych, b´dàcych w istocie jedynie
narz´dziem realizacji sowieckich celów politycznych. Stan ten mo˝na
porównywaç do faktycznej nowej okupacji.

Danuta Siedzikówna „Inka” do po∏owy 1945 r. mieszka∏a 
w Narewce i pracowa∏a jako urz´dniczka w tamtejszym nadleÊnictwie. 

PPoocczzààtteekk  ppaarrttyyzzaanncckkiieejj  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  „„IInnkkii””
--  bbiiaa∏∏oowwiieesskkii  ooddddzziiaa∏∏  „„KKoonnuussaa””

˚o∏nierze AK i NSZ, ludzie którzy przez kilka lat z nara˝eniem ˝ycia
nie tylko swego, ale i swoich rodzin, pracowali dla Polski, musieli teraz,
zagro˝eni przez NKWD i UB, ukrywaç si´ jak przest´pcy. Aresztowania
prowadzone przez NKWD, UBP i KBW spowodowa∏y, ˝e wiosnà 1945 r.
liczni „spaleni” ˝o∏nierze akowskiej sieci terenowej musieli szukaç
schronienia w Puszczy Bia∏owieskiej. Prócz nich kryli si´ w tamtejszych
lasach dezerterzy z LWP. Poniewa˝ nie mo˝na by∏o pozostawiç tych
ludzi „luzem” bez kontroli dowództwa, sformowano z nich oddzia∏ par-
tyzancki, nad którym dowództwo objà∏ ppor. Stanis∏aw Wo∏onciej
„Konus”, pracownik s∏u˝by leÊnej ze Âwinorojów. Ju˝ wczeÊniej przygo-
towywa∏ on od strony wywiadowczej niektóre akcje 5 Brygady
przeprowadzane na tym terenie. Aczkolwiek grupa powsta∏a w wyniku
„ciÊnienia oddolnego” organizacji, od poczàtku podlega∏a dowództwu
podziemia poakowskiego i nale˝a∏a do Obwodu Bielsk Podlaski AK-
AKO. Oznaczona zosta∏a kryptonimem „Wulkan”, jednak potocznie
zwano jà „grupà bia∏owieskà”. Jej zaplecze stanowi∏y placówki
terenowe AKO w Hajnówce, Âwinorojach i Narewce.

Poczàtkowo oddzia∏ „Konusa” liczy∏ oko∏o 20 ludzi. W szczytowym
momencie rozwoju, w czerwcu 1945 r. jednostka ta osiàgn´∏a stan oko∏o
40 - 50 partyzantów. Zast´pcà ppor. „Konusa” zosta∏ partyzant
nazwiskiem Szumlewicz (?) „Leszek” (akowiec z Wileƒszczyzny, ponoç
w stopniu chorà˝ego). Dru˝ynami dowodzili wspomniany „Leszek” i plut.
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Stanis∏aw Aleksandrowicz „Broƒpolski” (z Czeremchy). Do kadry od-
dzia∏u nale˝eli te˝ kpr. NN „Orkan” - „Dziadêka”, kpr. NN „Âniady” i st.
strzel. NN „Fryc” (wszyscy zza „linii Curzona”). 

Oddzia∏ by∏ doÊç s∏abo uzbrojony. Dysponowano jednym r´cznym
karabinem maszynowym, kilkoma sowieckimi automatami PPSz,
wi´kszoÊç ˝o∏nierzy posiada∏a rosyjskie lub niemieckie karabiny, cz´Êç
tak˝e broƒ krótkà. U˝ywano polskich mundurów wojskowych i ubiorów
milicyjnych, a tak˝e ubraƒ cywilnych. Oddzia∏ „Konusa” mia∏ charakter
grupy leÊnej. Na co dzieƒ obozowa∏ w leÊnych obozowiskach w pó∏noc-
nej i pó∏nocno-zachodniej cz´Êci Puszczy Bia∏owieskiej, w rejonie
Âwinorojów, Narewki i Narwi. Stanowi∏ miejsce schronienia dla
„spalonych” ˝o∏nierzy AKO i dezerterów z wojska (ludowego) oraz MO.
Jego dzia∏alnoÊç ogranicza∏a si´ do akcji z zakresu samoobrony (m.in.
rozbrojono kilka posterunków milicji i zlikwidowano kilku informatorów
UBP, MO i NKWD). Pomimo ograniczonego zakresu budzi∏a zaniepoko-
jenie w∏adz bezpieczeƒstwa. Dowódca 11 pu∏ku KBW tak ocenia∏ 
w poczàtku czerwca sytuacj´ w rejonie Puszczy Bia∏owieskiej: 
„[...] bandyci prawie codziennie przychodzà z lasu Puszczy
Bia∏owieskiej. Urz´dowanie gminy, milicji obywatelskiej i spó∏dzielni sà
przerwane [...].”

20 IV 1945 r. oddzia∏ „Konusa” dokona∏ wypadu na Hajnówk´, przy
czym rozbrojono i uprowadzono za∏og´ posterunku MO. 25 V 1945 r.
oddzia∏ ppor. „Konusa” rozbroi∏ 8-osobowy posterunek MO 
w Bia∏owie˝y, przy czym przerwano ∏àcznoÊç z miasteczkiem, znisz-
czono ca∏à urz´dowà dokumentacj´ i zlikwidowano jednego funkcjonar-
iusza. Nocà 4/5 VI 1945 r. wykonano akcj´ na osad´ i stacj´ kolejowà
Narewka, gdzie rozbrojono stra˝ kolejowà i milicj´. Kolejnà akcj´ na to
miasteczko oddzia∏ „Konusa” przeprowadzi∏ nocà 18/19 VI 1945 r.
Znów rozbito posterunek MO, rozbrajajàc go bez walki i zniszczono
akta w urz´dzie gminnym. 

W dniu 6 VI 1945 r. funkcjonariusze UB (i NKWD?) przeprowadzili
aresztowania Polaków w Narewce. Aresztowano wi´kszoÊç pracow-
ników nadleÊnictwa - pod zarzutem „wspó∏pracy z bandami leÊnymi”.
WÊród aresztowanych znalaz∏a si´ tak˝e Danuta Siedzikówna. Jedne
êród∏a podajà, ˝e miano ich przewieêç do WUBP w Bia∏ymstoku, inne,
˝e zamierzano przekazaç na punkcie granicznym w r´ce NKWD. Jedno
jest pewne - gdy konwój wi´êniów opuÊci∏ miasteczko, zosta∏
zaatakowany przez dru˝yn´ partyzanckà z oddzia∏u „Konusa”. Akcja
powiod∏a si´ w pe∏ni, wi´êniowie zostali odbici. Cz´Êç z nich, Êcigana
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przez bezpiek´ i nie majàca si´ gdzie podziaç, wstàpi∏a do partyzantki.
W tej grupie znalaz∏a si´ tak˝e Danuta Siedzikówna „Inka”. Majàc
stosowne przeszkolenie, pe∏ni∏a w oddziale funkcj´ sanitariuszki.

Po tygodniach pomyÊlnych dzia∏aƒ i udanych akcji przeciw komunis-
tycznemu aparatowi przemocy i jego agenturze, partyzanckie szcz´Êcie
opuÊci∏o jednak w koƒcu grup´, w której znalaz∏a si´ sanitariuszka
„Inka”. Nocà 22 VI 1945 r. cz´Êç oddzia∏u w sile oko∏o 20 ludzi, pod
osobistym dowództwem ppor. „Konusa”, opanowa∏a miasteczko Narew.
Zniszczono akta w urz´dzie gminnym i rozbrojono posterunek MO.
Milicjanci uciekli bez walki, pozostawiajàc komendanta posterunku,
który wpad∏ w r´ce partyzantów - zosta∏ on jednak puszczony wolno. Ze
spó∏dzielni zabrano znaczne iloÊci potrzebnych partyzantom produktów
˝ywnoÊciowych. Nast´pnie oddzia∏ ruszy∏ na kilku podwodach 
w kierunku po∏udniowo - wschodnim, ku Puszczy Bia∏owieskiej. Wbrew
podstawowym partyzanckim zasadom podkomendni „Konusa” nie skryli
si´ przed Êwitem w masywie leÊnym Puszczy. W bia∏y dzieƒ wolno prze-
suwali si´ drogà wiodàcà od Narwi przez Krzywiec i Podborowiska,
wzd∏u˝ klina bezleÊnej polany stanowiàcej otwartà enklaw´ w pó∏nocno -
zachodnim skraju Puszczy. Tymczasem przeciwko nim od strony stacji
kolejowej Gnilec ruszy∏a grupa operacyjna sk∏adajàca si´ z 5 roty 267
strzeleckiego pu∏ku Wojsk Wewn´trznych NKWD pod dowództwem st.
lejt. Filipowa, korzystajàca z danych agenturalnych dostarczonych przez
sowietnika (doradc´) PUBP w Bielsku Podlaskim. 23 VI 1945 r. oko∏o
godz. 1300 sowieci zajmujàcy dogodne pozycje ko∏o Podborowisk i na
skraju lasu przed wsià, zlokalizowali zbli˝ajàcy si´ oddzia∏ „Konusa”.
Zaatakowani przez NKWD partyzanci stawili opór, lecz nie mieli szans
w tej walce. Rosjanie mieli znacznà przewag´ liczebnà (72 dobrze
wyszkolonych ˝o∏nierzy) i Êwietnà pozycj´ ataku. W ciàgu pó∏godzin-
nego starcia oddzia∏ „Konusa” zosta∏ rozbity. Na polu walki i na szlaku
odwrotu, wiodàcym pod ogniem sowieckich karabinów maszynowych
pozosta∏o 11 poleg∏ych (wÊród zabitych by∏ te˝ mieszkaniec wioski,
bia∏oruski ch∏opiec pasàcy krowy, który wyda∏ si´ bolszewikom pode-
jrzany, gdy˝ na g∏owie mia∏ wojskowà fura˝erk´) zaÊ 3 dosta∏o si´ do
niewoli. W gronie zabitych partyzantów znaleêli si´ te˝ ppor. „Konus” 
i chor. „Leszek”.

Warto mo˝e wspomnieç jeszcze, ˝e ppor. Wo∏onciej zosta∏ ekshu-
mowany przez rodzin´ i pochowany na cmentarzu ko∏o Âwinorojów, zaÊ
prochy pozosta∏ych towarzyszy broni „Inki” spoczywajà tam, gdzie par-
tyzantów zakopano - w przypadkowych miejscach na polach i ugorach
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Podborowisk. Poszukiwania, jakie Fundacja „Pami´tamy” podj´∏a 
w czerwcu 2006 r. z pomocà w∏adz samorzàdowych gminy Narew, nie
da∏y pozytywnych rezultatów. Nie tracimy jednak nadziei na zlokali-
zowanie tych miejsc, co umo˝liwi ekshumacj´ i chrzeÊcijaƒski pochówek
na cmentarzu - w poÊwi´conej ziemi. 

PPoodd  rroozzkkaazzaammii  mmaajjoorraa  „„¸̧uuppaasszzkkii””  
--  ww  sszzeerreeggaacchh  55  BBrryyggaaddyy  WWiilleeƒƒsskkiieejj  AAKK

Garstka rozbitków ocala∏ych z „kot∏a” sowieckiej ob∏awy do∏àczy∏a
do tej cz´Êci oddzia∏u „Konusa”, która nie uczestniczy∏a w wypadzie na
Narew i w niefortunnej walce na polach Podborowisk (Danuta
Siedzikówna znajdowa∏a si´ w∏aÊnie w tej drugiej, majàcej wi´cej
szcz´Êcia grupie podkomednych ppor. Wo∏oncieja). Nad po∏àczonym
ponownie oddzia∏em, liczàcym oko∏o 25-30 ˝o∏nierzy, komend´ objà∏
plut. Stanis∏aw Aleksandrowicz noszàcy charakterystyczny pseudonim
„Broƒpolski”. Dowódca oÊrodka Hajnówka - Bia∏owie˝a, plut. Tadeusz
Siedlecki „RyÊ”, uzna∏, i˝ pozbawiony dowódcy i mocno os∏abiony od-
dzia∏, nie b´dzie w stanie samodzielnie wykonywaç powierzonych
zadaƒ. Wyda∏ wi´c grupie „Broƒpolskiego” rozkaz do∏àczenia do 5
Brygady Wileƒskiej. Z Puszczy Bia∏owieskiej doprowadzi∏ jà na koncen-
tracj´ w Sypniach kurier majora „¸upaszki” - wachm. Wac∏aw Beynar

Dru˝yna plut. Stanis∏awa Aleksandrowicza „Broƒpolskiego” w szeregach 5 Brygady Wileƒskiej AK. 1945 r.
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„Orszak”. Plut. „RyÊ” uda∏ si´ wraz z oddzia∏em i osobiÊcie przekaza∏ go
w dniu 1 VII 1945 r. majorowi „¸upaszce”.

Dowódca 5 Brygady Wileƒskiej, nie majàc pewnoÊci czy jego nowi
bia∏owiescy podkomendni sprostajà wysokim wymaganiom jakie stawia∏
swym ˝o∏nierzom, zamierza∏ poczàtkowo rozrzuciç ich pojedynczo po
szwadronach. Jednak na ich goràcà proÊb´ zdecydowa∏ si´ na podziele-
nie ich na dwie grupy i w∏àczenie w zwartych pododdzia∏ach -
dru˝ynach - do 1 i 4 szwadronu. Cz´Êç z nich, wraz z plut. „Broƒpol-
skim”, zosta∏a wcielona do cieszàcego si´ najwi´kszà bojowà s∏awà 1
szwadronu por. „Zygmunta” i przesz∏a wraz z nim dalszy chlubny szlak
bojowy, uczestniczàc latem 1945 r. w bojach pod Sikorami, Zalesiem 
i w Miodusach Pokrzywnych. Okazali si´ bardzo dobrymi, zdyscy-
plinowanymi i bojowymi ˝o∏nierzami.

Danut´ Siedzikówn´ „Ink´” przydzielono do 4 szwadronu, dowod-
zonego przez por. Mariana Pluciƒskiego „MÊcis∏awa”, doÊwiadc-
zonego ˝o∏nierza jeszcze z partyzantki przeciw Niemcom na
Wileƒszczyênie. Poniewa˝ jednostka ta cz´sto stanowi∏a osobistà
ochron´ majora „¸upaszki”, si∏à rzeczy mia∏a mniej okazji do podej-
mowania akcji przeciw komunistycznym si∏om bezpieczeƒstwa.
Niemniej i 4 szwadron latem 1945 r. odnotowa∏ na swym koncie kilka

starç z bolszewikami. Zapewne
uczestniczy∏a w nich tak˝e sani-
tariuszka „Inka”, niosàc pomoc
medycznà swym kolegom.
Mi´dzy innymi nale˝y wymieniç
tu zwyci´skie starcie z od-
dzia∏em sowieckim na skraju
lasów rudzkich. Na licznych
zachowanych zdj´ciach ˝o∏-
nierzy 5 Brygady Wileƒskiej 
z lata 1945 r. widaç tak˝e i san-
itariuszk´ „Ink´”, ubranà na
sposób pó∏wojskowy, z opaskà
Czerwonego Krzy˝a na lewym
przedramieniu. Mo˝na od razu
zorientowaç si´, ˝e czuje si´ 
w tym zespole ludzkim bardzo
dobrze. Tak te˝ zapami´tali jà
towarzysze broni.Por. Marian Pluciƒski „MÊcis∏aw”. Podlasie, 1945 r.
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Jednak sytuacja militarna i polityczna polskiego podziemia niepod-
leg∏oÊciowego, pomimo odnoszonych taktycznych sukcesów i szerokiego
zakresu ruchu zbrojnego, stawa∏a si´ coraz bardziej niekorzystna. Sta∏o
si´ w pe∏ni widoczne, ˝e bezduszna, cyniczna postawa dotychcza-
sowych sojuszników Polski oddawa∏a nasz kraj w r´ce Stalina. Rzàd na
emigracji i przywódcy poakowskiego podziemia w kraju sk∏aniali si´ ku
poglàdowi, ˝e dalsza walka zbrojna przysparzaç b´dzie jedynie kole-
jnych ofiar. Zapad∏y decyzje o zmianie form dzia∏alnoÊci. Delegatura Si∏
Zbrojnych na Kraj (DSZ), odpowiednik rozwiàzanej Komendy G∏ównej
AK, wyda∏a rozkaz do akcji „roz∏adowania lasów” i zakoƒczenia
wojskowych form dzia∏alnoÊci. Z poczàtkiem sierpnia 1945 r. DSZ
og∏osi∏a samorozwiàzanie (miesiàc wczeÊniej komunikat o rozwiàzaniu
si´ opublikowa∏a cywilna w∏adza Polski Podziemnej - Delegatura Rzàdu
na Kraj). W zaistnia∏ej sytuacji komendanci poakowskich okr´gów uzna-
jàcych zwierzchnoÊç DSZ podejmowali decyzje zmierzajàce do
ograniczenia wojskowych form dzia∏aƒ, a zw∏aszcza do rozwiàzania ist-
niejàcych jeszcze oddzia∏ów partyzanckich. Decyzje takie podj´te
zosta∏y tak˝e w Bia∏ostockim Okr´gu AK-AKO.

We wrzeÊniu 1945 r., na kolejnej koncentracji w gajówce Stoczek
ko∏o PoÊwi´tnego (pow. Wysokie Mazowieckie), mjr „¸upaszka” poinfor-
mowa∏ podkomendnych o poleceniu Komendy Okr´gu, nakazujàcym

Grupa ˝o∏nierzy 4 szwadronu 5 Brygady Wileƒskiej AK. Pierwsza z lewej „Inka”. 

narewka  2/16/04  18:05  Page 25



2266

demobilizacj´ 5 Brygady Wileƒskiej. Proces rozformowywania jej
pododdzia∏ów, odbywajàcy si´ w trudnych warunkach, ciàgnà∏ si´ przez
kilka tygodni. 

Rozformowywanie szwadronu por. „MÊcis∏awa” zakoƒczy∏o si´
dopiero w paêdzierniku 1945 r., gdy˝ dowódca ten nie chcia∏
wypuszczaç ludzi „z lasu” bez zapewnienia im fa∏szywych dokumentów,
cywilnych ubraƒ, zapomogi pieni´˝nej na pierwsze dni cywilnego ˝ycia
czy te˝ konspiracyjnych kwater - tzw. „melin”. Mo˝na dodaç, ˝e por.
„MÊcis∏aw” zosta∏ w 1946 r. aresztowany przez UB i po Êledztwie, 
w którym zachowa∏ bardzo dzielnà postaw´, skazany na kar´ Êmierci 
i zamordowany przez komunistów.

WÊród zdemobilizowanych ˝o∏nierzy 4 szwadronu 5 Brygady
znalaz∏a si´ i Danuta Siedzikówna „Inka”. Wyjecha∏a do Olsztyna,
gdzie stary znajomy jej rodziny, Stefan Obuchowicz, wystara∏ si´ o doku-
menty dla dziewczyny - na nazwisko Danuty Obuchowicz. Za∏atwi∏ jej
tak˝e prac´ urz´dniczki w leÊnictwie Mi∏om∏yn (pow. Ostróda). 

ZZnnoowwuu  zz  „„¸̧uuppaasszzkkàà””  --  nnaa  ppaarrttyyzzaanncckkiicchh  sszzllaakkaacchh  PPoommoorrzzaa

Major Zygmunt Szendzielarz „¸upaszka” po rozwiàzaniu dowo-
dzonej przez siebie brygady partyzanckiej wyjecha∏ na Pomorze
Gdaƒskie, gdzie nawiàza∏ kontakt z Komendà eksterytorialnego Okr´gu
Wileƒskiego AK i podporzàdkowa∏ si´ jej. Ukrywajàc si´ przed UB 
i NKWD przetrwa∏ trudne miesiàce zimy z 1945 na 1946 rok i z wios-
nà, w kwietniu 1946 r., zrealizowa∏ zamiar ponownego wyjÊcia w pole.
Tym razem terenem prowadzonych przez niego operacji partyzanckich
sta∏o si´ Pomorze i Mazury. 

Oddzia∏, który sformowa∏ w Borach Tucholskich na Pomorzu, nosi∏
nazw´ odtworzonej po raz kolejny 5 Brygady Wileƒskiej. By∏ jednak ju˝
znacznie mniej liczny ni˝ w latach 1943-1944 na Wileƒszczyênie, czy
w 1945 r. na Bia∏ostocczyênie. Jego stan osobowy nie przekracza∏ 70
partyzantów. By∏ to jednak w wi´kszoÊci zespó∏ wyborowych ˝o∏nierzy, 
o wysokich walorach ideowych i bojowych. By∏o wÊród nich wielu
harcerzy (niektórzy zaznaczali ten fakt, przypinajàc do mundurów
krzy˝e harcerskie). Ponad 30% pomorskich podkomendnych „¸upaszki”
by∏o absolwentami lub uczniami szkó∏ Êrednich, co nie pozostawa∏o bez
wp∏ywu na ogólny moralny poziom oddzia∏u. Znaczna cz´Êç partyzan-
tów „¸upaszki” z pomorskiego okresu dzia∏alnoÊci s∏u˝y∏a ju˝ wczeÊniej
w partyzantce, niekiedy nawet od 1943 roku. Byli to wi´c ludzie dobrze
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wyszkoleni i majàcy doÊwiadczenie potrzebne do wytrwania w par-
tyzantce. Podczas dzia∏aƒ bojowych zawsze wyst´powali w mundurach
Wojska Polskiego. Cz´Êç ˝o∏nierzy u˝ywa∏a w tym czasie charakterysty-
cznych angielskich bluz wojskowych i beretów. Sta∏ym elementem
wyposa˝enia wielu partyzantów by∏y noszone z lewej strony kurtek ryn-
grafy z Matkà Boskà Ostrobramskà.

Warto zaznaczyç, ˝e nawet dokumenty s∏u˝b komunistycznych pod-
kreÊla∏y wybitnie ideowy - „polityczny” charakter oddzia∏ów dowod-
zonych przez majora „¸upaszk´”, a tak˝e ich poprawny stosunek do
ludnoÊci cywilnej i z regu∏y rycerskie post´powanie wobec przeciwników
podczas wykonywanych akcji bojowych.

Specyfikà pomorsko - mazurskiego okresu dzia∏alnoÊci partyzantki
majora „¸upaszki” by∏o funkcjonowanie w niemal ca∏kowitej „pró˝ni”
organizacyjnej, bez wsparcia konspiracyjnej sieci terenowej. Po
Pomorskim Okr´gu AK, który nigdy - ze wzgl´du na skrajnie trudne
warunki dzia∏ania na obszarze w∏àczonym do Rzeszy - nie by∏ jednostkà
silnà i ju˝ w czasie okupacji hitlerowskiej zosta∏ mocno „nadszarpni´ty”
przez Niemców - w roku 1946 prawie nic nie pozosta∏o. Teren Mazur
(dawnych Prus Wschodnich) - pozostawa∏ w ogóle poza ogólnà strukturà
AK. Niewielkie oddzia∏ki 5 Brygady, operujàce na rozleg∏ych

Grupa ˝o∏nierzy 5 szwadronu 5 Brygady Wileƒskiej AK. Pierwsza z prawej „Inka”. Bory Tucholskie, 1946 r.
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przestrzeniach, zdane by∏y pod ka˝dym wzgl´dem na w∏asne si∏y.
Mo˝na by∏o jedynie liczyç na niewielkie skupiska repatriantów z Kresów
Wschodnich, z regu∏y ˝yczliwie nastawionych do niepodleg∏oÊciowej
partyzantki. Jeden z takich punktów, skupiajàcych ˝o∏nierzy oddzia∏u AK
z powiatu wo∏kowyskiego (wyst´pujàcego pod nazwà Bojowy Oddzia∏
Armii - BOA) zlokalizowany by∏ w miasteczku Bobolice w woj. zachod-
niopomorskim. Te s∏abe punkty oparcia nie by∏y jednak w stanie
zapewniç sta∏ej opieki partyzantom „¸upaszki”. Pozyskiwano wprawdzie
tak˝e ˝yczliwoÊç miejscowej ludnoÊci, co odnotowywa∏y nawet raporty
UB, jednak pomocy uzyskiwanej za jej poÊrednictwem nie da si´ porów-
naç z opiekà zapewnianà przez siatk´ terenowà na Wileƒszczyênie czy
Bia∏ostocczyênie.

Szwadrony 5 Brygady Wileƒskiej wykazywa∏y w 1946 r. ogromnà
dynamik´ i ruchliwoÊç, przemieszczajàc si´ po rozleg∏ych obszarach
pó∏nocnej Polski. Nie posiadajàc sta∏ych baz i sta∏ego terenu dzia∏ania,
dzia∏a∏y jako grupy lotne, tworzàc oryginalnà taktyk´, polegajàcà na
b∏yskawicznym przerzucaniu si´ pomi´dzy odleg∏ymi punktami. Stale
zmienia∏y miejsca pobytu, bardzo cz´sto wykorzystujàc w tym celu jako
Êrodek transportu zdobyczne samochody. Okresowo zapada∏y w leÊnych
kryjówkach lub na punktach w zaprzyjaênionych gajówkach i u wspiera-
jàcych partyzantk´ gospodarzy. Pokonywa∏y nawet odleg∏oÊci
wynoszàce po kilkaset kilometrów. 

Podleg∏e sobie si∏y operujàce w 1946 r. na Pomorzu major „¸upasz-
ka” podzieli∏ na trzy pododdzia∏y, nadal zwane szwadronami, choç ich
faktyczne stany osobowe nie odpowiada∏y temu okreÊleniu. Do tego
dochodzi∏ samodzielny patrol wykonujàcy zlecane zadania dywersyjne 
i zaopatrzeniowe. Obsada dowódcza wspomnianych jednostek przed-
stawia∏a si´ nast´pujàco:

* 3 szwadron - ppor. Leon Smoleƒski „Zeus”.
* 4 szwadron - ppor. Henryk Wieliczko „Lufa”.
* 5 szwadron - ppor. Zdzis∏aw Badocha „˚elazny”.
* Samodzielny patrol dywersyjny - por. Henryk Selmanowicz „Zagoƒczyk”.

Wznawiajàc dzia∏alnoÊç partyzanckà na terenach pó∏nocnej Polski,
major „¸upaszka” stara∏ si´ Êciàgnàç swych podkomendnych 
z bia∏ostockiego okresu walki. Zapewne któryÊ z jego wys∏anników na-
wiàza∏ kontakt tak˝e i z przebywajàcà w Mi∏om∏ynie Danutà
Siedzikównà „Inkà”. Wiosnà 1946 r. dziewczyna opuÊci∏a to miasteczko
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i do∏àczy∏a do zawiàzku odtworzonej w Borach Tucholskich 5 Brygady
Wileƒskiej AK. Dosta∏a przydzia∏ do szwadronu ppor. Zdzis∏awa
Badochy „˚elaznego”, w którym pe∏ni∏a funkcj´ sanitariuszki.
Wspomniana ju˝ specyfika dzia∏alnoÊci wileƒskich partyzantów na
Pomorzu sprawia∏a jednak, ˝e musia∏a tak˝e wykonywaç zadania
∏àczniczki i kurierki, wyje˝d˝ajàc na odleg∏e punkty kontaktowe. Na co
dzieƒ chodzi∏a w mundurze Wojska Polskiego. Nie u˝ywa∏a i nie posia-
da∏a broni, poza niewielkim pistolecikiem Mauzer kalibru 6,35 mm, 
w zasadzie nie majàcym u˝ytecznoÊci bojowej. Nigdy go jednak nie
u˝ywa∏a i nawet podczas walk i potyczek do nikogo z niego nie
strzela∏a. W tym okresie by∏a ju˝ „starym” ˝o∏nierzem i cieszy∏a si´ zau-
faniem dowódców, a tak˝e uznaniem i przyjaênià kolegów z oddzia∏u. 
Z jednym spoÊród nich, kapralem Henrykiem Wojczyƒskim
„Mercedesem”, s∏u˝àcym w 4 szwadronie ppor. „Lufy”, ∏àczy∏a jà niç
szczególnie bliskiej sympatii. Tak wspomina „Ink´” sier˝. Olgierd Christa
„Leszek”, jeden z jej ówczesnych prze∏o˝onych: „By∏a bardzo lubiana za
swojà skromnoÊç, a jednoczeÊnie hart i pogod´ ducha. Znosi∏a trudy 
z równà ch∏opcom, a niekiedy bardziej zadziwiajàcà wytrzyma∏oÊcià,

Ppor. Henryk Wieliczko „Lufa”.Ppor.  Zdzis∏aw Badocha „˚elazny”.
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szczególnie psychicznà. Raz tylko prosi∏a w czasie powrotu znad Wis∏y,
by ktoÊ przejà∏ jednà z jej ci´˝kich toreb. MaszerowaliÊmy prawie
pó∏biegiem ze wzgl´du na odleg∏e miejsce postoju, a jà w∏aÊnie gn´bi∏
brak formy”. 

Dowodzony przez ppor. „˚elaznego” szwadron, liczàcy dwudziestu
kilku ˝o∏nierzy, okaza∏ si´ najbardziej bojowym pododdzia∏em odtwo-
rzonej na Pomorzu 5 Brygady Wileƒskiej AK. Sta∏o si´ tak zapewne za
sprawà jego dowódcy, cz∏owieka m∏odego, lecz posiadajàcego
przymioty niezb´dne dla partyzanckiego oficera. Prócz wybitnie ideowej
postawy i doÊwiadczenia bojowego nale˝y wymieniç tu samodzielnoÊç 
i zdolnoÊç do b∏yskawicznego podejmowania decyzji, a tak˝e ogromnà
wol´ i wiar´ w sens prowadzonej walki.

Szwadron ppor. „˚elaznego” rozbraja∏ posterunki MO i placówki UB,
likwidowa∏ agentów bezpieki, zatrzymywa∏ i kontrolowa∏ pociàgi,
odpiera∏ ob∏awy i ataki grup operacyjnych UB, MO i KBW. Jednà 
z najbardziej spektakularnych operacji, jakà wykona∏, by∏o rozbrojenie
w ciàgu jednej nocy - 19 V 1946 r. - siedmiu posterunków MO w powia-
tach Starogard i KoÊcierzyna. W jednym z opanowanych wówczas

Kpr. „Zbyszek”, ppor. „Leszek” i kpr. „Mercedes”. Bory Tucholskie, 1946 r.
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miasteczek, Starej Kiszewie, zlikwidowano tak˝e placówk´ UB, zabija-
jàc 5 pracowników „bezpieki”, w tym sowietnika (doradc´ NKWD) 
z PUBP w KoÊcierzynie. Trzy dni póêniej rozbito placówk´ UB 
w Bobolicach pow. Koszalin, a tak˝e posterunki MO w Bobolicach 
i Piotrkówku oraz Przechylewie (pow. Cz∏uchów).

25 V 1946 r. szwadron „˚elaznego” odpar∏ atak komunistycznej
grupy operacyjnej ko∏o wsi Podjazdy pow. Kartuzy. Partyzanci nie
ponieÊli strat, jednak „Inka” mia∏a troch´ roboty - obejrza∏a rany milicjan-
tów, którzy poddali si´, udzieli∏a im pomocy i zostawi∏a opatrunki (fakt
ten potwierdzajà zeznania funkcjonariuszy). 

Kolejny atak odparto 10 VI 1946 r. w miejscowoÊci Tulice, pow.
Sztum. Grupa operacyjna ponios∏a dotkliwà pora˝k´ i uciek∏a 
w nie∏adzie, porzucajàc kilku zabitych i rannych. Cz´Êç funkcjonariuszy
podnios∏a r´ce do góry i podda∏a si´. Partyzanci rozpoznali wÊród nich
dwóch funkcjonariuszy UB z „powiatówki” w Sztumie. Przynale˝noÊç do
tej zbrodniczej formacji przyp∏acili ˝yciem (tak jak SS-mani i ˝andarmi,
którzy wpadli w r´ce partyzantów w latach walki z okupantem
niemieckim). Tym razem sukces partyzantów zosta∏ jednak okupiony
powa˝nà stratà - ranny zosta∏ dowódca szwadronu, ppor. Zdzis∏aw
Badocha „˚elazny”. „Inka”, choç zaj´ta opatrywaniem jego rany,
zdà˝y∏a jeszcze udzieliç pomocy kilku rannym milicjantom - pozostawia-
jàc im Êrodki opatrunkowe. Za ten samarytaƒski czyn odp∏acili si´ jej ju˝
wkrótce w sposób godny komunistów, bezpoÊrednio przyczyniajàc si´
swymi k∏amliwymi zeznaniami do jej Êmierci.

KKrreess  ˝̋oo∏∏nniieerrsskkiieejj  ddrrooggii  ssaanniittaarriiuusszzkkii  „„IInnkkii””

Ranny ppor. „˚elazny”, pozostawiony na konspiracyjnej „melinie” 
w majàtku w Czerninie, poleg∏ 26 VI 1946 r. w walce z bronià w r´ku,
osaczony przez komunistycznà grup´ operacyjnà. Sier˝. „Leszek”, okre-
sowo dowodzàcy szwadronem, który „odskoczy∏” w Bory Tucholskie, nie
wiedzàc o tym tragicznym zdarzeniu, wys∏a∏ „Ink´” w dniu 13 VII 1946 r.
do Gdaƒska, z zadaniem nawiàzania kontaktu z rannym dowódcà 
i ewentualnego przyprowadzenia go do oddzia∏u, a tak˝e zakupu
niezb´dnych partyzantom lekarstw i Êrodków medycznych. Sier˝. „Leszek”
tak zapami´ta∏ odejÊcie „Inki” z oddzia∏u: „W po˝yczonej od gospodyni
sukience wyglàda∏a bardziej dziewcz´co ni˝ zazwyczaj. Na co dzieƒ
chodzi∏a, jak wszystkie „siostry”, w spodniach i d∏ugich butach, nigdy 
w spódnicy jak twierdzà w zeznaniach procesowych Êwiadkowie-milicjanci”.
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Niestety, wspomniany podofi-
cer nie tylko, ˝e nie wiedzia∏, ˝e
zadanie jakim obarcza dziew-
czyn´ jest ju˝ nieaktualne, ale nie
mia∏ te˝ ÊwiadomoÊci, ˝e 
w szeregi partyzanckie zakrad∏a
si´ w tym czasie zdrada i jedna 
z ∏àczniczek cieszàcych si´ zau-
faniem dowództwa - Regina
˚yliƒska-Mordas pseud. „Regina”,
podj´∏a wspó∏prac´ z UB i „zasy-
pa∏a” szereg punktów kontak-
towych 5 Brygady Wileƒskiej.
Gdy „Inka” nocà 19/20 VII
1946 r. zjawi∏a si´ w mieszkaniu
sióstr Miko∏ajewskich przy ul.
Wróblewskiego we Wrzeszczu,
stanowiàcym jeden z takich punk-

tów, prawdopodobnie by∏a ju˝ Êledzona przez UB. Nast´pnego dnia
rankiem do mieszkania wpadli funkcjonariusze UB i aresztowali osoby
przebywajàce w nim.

Danuta Siedzikówna „Inka” przesz∏a przez ci´˝kie Êledztwo prowa-
dzone w Wojewódzkim Urz´dzie Bezpieczeƒstwa w Gdaƒsku. Krzysztof
Wójcik w artykule poÊwi´conym „Ince” pisze: „Dok∏adnie nie wiadomo,
jak dziewczyna by∏a traktowana podczas Êledztwa. Do dziÊ zachowa∏y
si´ tylko relacje poÊrednie. Stra˝niczka o imieniu Sabina mówi∏a, ˝e
„Inka” by∏a bita i poni˝ana podczas Êledztwa [...]. Potem mia∏ si´ odbyç
pokazowy proces. Jeszcze przed wydaniem wyroku wiedzieliÊmy, ˝e
b´dzie rozstrzelana - mówi by∏y pracownik wi´zienia przy Kurkowej. -
W∏adza ludowa nie mia∏a pob∏a˝ania dla bandytów od „¸upaszki”.

Uj´ta wraz z Siedzikównà mieszkanka domu przy ul. Wróblewskiego
we Wrzeszczu - Helena Miko∏ajewska, widzia∏a jà w tydzieƒ po aresz-
towaniu. „Inka” wyglàdajàc przez zakratowane okno po∏o˝y∏a palec na
ustach - dawa∏a w ten sposób znak, ˝e nic nie powiedzia∏a. Tak te˝ by∏o
w istocie. Mo˝na si´ jedynie domyÊlaç, przez jakie piek∏o przesz∏a ta
niepe∏noletnia jeszcze dziewczyna. Nikogo nie wyda∏a, nie wskaza∏a
˝adnych osób i adresów nieznanych UB. Przes∏uchiwali jà m.in.
Bronis∏aw ˚ukowicz (¸ukowicz?), Andrzej Stawicki i Stanis∏aw WiÊniews-
ki. Âledczy nie zdo∏ali zmusiç jà nawet do dok∏adnego wskazania, 

Ppor. Zdzis∏aw Badocha „˚elazny”. Zdj´cie poÊmiertne,
wykonane przez funkcjonariuszy UB.
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w jakim miejscu mia∏a umówione spotkanie ze swym szwadronem.
Poniewa˝ UB wiedzia∏o, ˝e kontakt nastàpi na jednej ze stacyjek kole-
jowych w Borach Tucholskich - obstawi∏o na Êlepo szereg spoÊród nich.
Nawiasem mówiàc, spotkanie z partyzantami ˝o∏nierzy KBW obstawia-
jàcych w∏aÊciwà stacj´ - Lipowa - zakoƒczy∏o si´ dla „czerwonych” fatal-
nie, grupa operacyjna zosta∏a po prostu rozbita. 

31 VII 1946 r., w dniu najd∏u˝szego przes∏uchania „Inki”, prokurator
podpisa∏ skierowanie jej sprawy do Wojskowego Sàdu Rejonowego 
w Gdaƒsku, gdzie zosta∏a rozpatrzona w trybie doraênym. Akt
oskar˝enia podpisa∏ oficer Êledczy UB z Gdaƒska, wspomniany ju˝
Andrzej Stawicki. Rozprawa odby∏a si´ 3 VIII 1946 r. w gdaƒskim
wi´zieniu przy ul. Nowe Ogrody. Najwa˝niejszymi zarzutami posta-
wionymi „Ince” by∏y: udzia∏ w akcji w Starej Kiszewie oraz walkach ko∏o
Podjazdów i w Tulicach. W tym ostatnim przypadku zarzucano jej
wydanie rozkazu rozstrzelania dwóch wzi´tych do niewoli funkcjonar-
iuszy UB. Jest to kompletny absurd, gdy˝ sanitariuszka po prostu nie
mog∏a wydaç takiego polecenia ˝o∏nierzom; nawiasem mówiàc zaj´ta
by∏a udzielaniem w tym czasie pomocy rannym. Niestety, obcià˝yli jà
fa∏szywymi zeznaniami milicjanci i ubecy, ludzie, którym partyzanci
darowali ˝ycie. Niezgodne z prawdà zeznania z∏o˝yli: pracownik UB ze
Sztumu Eugeniusz Adamski i milicjant Franciszek Babicki. Z kolei Longin
Ratajczyk, milicjant uczestniczàcy w potyczce ko∏o wsi Podjazdy,
twierdzi∏, ˝e „Inka” strzela∏a do niego z pistoletu, co równie˝ by∏o k∏amst-
wem. Mo˝na jedynie domyÊlaç si´, ˝e milicjanci k∏amali na polecenie UB
(choç niektórzy z nich przemycili w swych wypowiedziach informacj´ 
o udzielonej im przez dziewczyn´ pomocy medycznej). Tylko funkcjonar-
iusz MO Mieczys∏aw Mazur, ranny pod Tulicami, zachowa∏ si´ na
rozprawie przyzwoicie, zeznajàc i˝ sanitariuszka „Inka” da∏a mu opa-
trunek i nie potwierdzajàc „rewelacji” swych kolegów. Sàd skaza∏ jednak
dziewczyn´ na kar´ Êmierci. S´dziowie wydajàcy ów wyrok, mieli pe∏nà
ÊwiadomoÊç, ˝e orzekajà takà kar´ wobec osoby niepe∏noletniej,
bowiem okolicznoÊç i˝ „Inka” nie mia∏a jeszcze skoƒczonych 18 lat,
odnotowana zosta∏a w uzasadnieniu wyroku. Przypomnijmy nazwiska
„morderców w togach”: rozprawie przewodniczy∏ major Adam
Gajewski, przedwojenny prawnik - absolwent KUL, b´dàcy przyk∏adem,
jak nisko mo˝e stoczyç si´ oportunista, osiàgajàc poziom narodowej
zdrady. Za sto∏em s´dziowskim towarzyszyli mu kpr. Wac∏aw Machola 
i kpt. Kazimierz Nizio - Narski. Drugi spoÊród wymienionych jest kole-
jnym przyk∏adem dyspozycyjnego oportunisty, gotowemu dla doraênych
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korzyÊci s∏u˝yç ka˝demu panu - w kilka lat póêniej sam stanà∏ przed
sàdem, gdy˝ wyda∏o si´, ˝e by∏ kolaborantem niemieckim - funkcjonar-
iuszem Kriminalpolizei. Prokurator Wac∏aw Krzy˝anowski ˝àdajàc
bezprawnie najwy˝szego wymiaru kary dla Danuty Siedzikówny, musia∏
mieç ÊwiadomoÊç, i˝ doprowadzi do Êmierci osoby niepe∏noletniej. 

Danuta Siedzikówna nie podpisa∏a proÊby o ∏ask´ do Boles∏awa
Bieruta. Uczyni∏ to z urz´du jej obroƒca wojskowy podkreÊlajàc, i˝
„Inka” jest sierotà, matka zgin´∏a z ràk Niemców, zaÊ ojciec zaginà∏
wywieziony na wschód. Sk∏ad s´dziowski zaopiniowa∏ proÊb´ nega-
tywnie. Nie mia∏a ona i tak ˝adnego znaczenia, nikt nie zmierza∏ trak-
towaç jej powa˝nie - wyrok bowiem wykonano, nim do Gdaƒska dotar∏a
odmowna odpowiedê Bieruta. OkolicznoÊç, ˝e w dniu wydania wyroku
Êmierci, jak i w dniu jego wykonania „Inka” nie mia∏a skoƒczonych 18
lat w ogóle nie zosta∏a wzi´ta pod uwag´. To szczególne okrucieƒstwo 
i bezwzgl´dnoÊç komunistycznego „wymiaru sprawiedliwoÊci”, nie
liczàcego si´ nawet z formalnymi wymogami prawa, mog∏o wynikaç 
z dwóch powodów. Z jednej strony chodzi∏o o zastraszenie ludzi zaan-
ga˝owanych w pomoc dla niepodleg∏oÊciowego podziemia, z drugiej
zaÊ strony mog∏o zdarzyç si´ podczas Êledztwa, i˝ Siedzikówna zorien-
towa∏a si´, kto w szeregach ˝o∏nierzy „¸upaszki” jest zdrajcà. Mo˝e i jej
tak˝e czyniono propozycje wspó∏pracy, podajàc za przyk∏ad wspomni-
anà zdrajczyni´ - „Regin´”, lub nawet konfrontujàc z nià? W takim razie
prokurator ˝àdajàc kary Êmierci, a sk∏ad s´dziowski wymierzajàc jà,
wype∏niali jedynie polecenia prowadzàcych „prac´ operacyjnà”
funkcjonariuszy UB. Nic w tym dziwnego, gdy˝ praktyki takie mia∏y
miejsce do koƒca funkcjonowania rzàdów komunistycznych w Polsce. Co
wi´cej, nawet niektórzy wspó∏czeÊni s´dziowie, wywodzàcy si´ 
z dawnych, komunistycznych jeszcze nominacji, lub b´dàcy dzieçmi
beneficjentów epoki rzàdów PPR-PZPR, konsekwentnie bronià i ochrania-
jà swych „zawodowych kolegów” - prawników b´dàcych dyspozycyjny-
mi „zbrodniarzami w togach”.

Danuta Siedzikówna - sanitariuszka „Inka” zosta∏a rozstrzelana
rankiem 28 VII 1946 r., o godz. 6.15, wraz ze skazanym na Êmierç
dowódcà pododdzia∏u 5 Brygady Wileƒskiej - por. Feliksem
Selmanowiczem „Zagoƒczykiem”. Ostatnie chwile jej ˝ycia znamy 
z relacji ksi´dza Mariana Prusaka, który spowiada∏ oboje skazaƒców 
i by∏ przy nich do koƒca. Wynika z niej jednoznacznie, i˝ dwójka
skazaƒców do koƒca zachowa∏a postaw´ godnà ˝o∏nierzy Armii
Krajowej. Relacj´ ksi´dza przytacza wspomniany ju˝ Krzysztof Wójcik:
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„By∏em kapelanem pomocniczym w koÊciele garnizonowym. [...] Na
plebani´ przyjechali wojskowi w mundurach. Powiedzieli, ˝e b´dzie
egzekucja i potrzebny jest ksiàdz. Akurat tego dnia nie by∏o ksi´dza
kapelana W∏adys∏awa ˚ebrowskiego i dlatego zwrócili si´ do mnie. Jako
m∏ody kapelan by∏em poddenerwowany. Có˝ mia∏em robiç? Wojskowi
powiedzieli, ˝e przyjadà po mnie nocà. Byli oko∏o pierwszej, mo˝e
drugiej. WsiedliÊmy do samochodu i jechaliÊmy do wi´zienia. Przez ca∏à
drog´ by∏o milczenie. Pó˝niej wprowadzili mnie do jakiegoÊ
pomieszczenia i kazali czekaç. [...] Najpierw poszed∏em do tego pana
[chodzi o „Zagoƒczyka” - dop. red.]. [...] Wyspowiada∏em go 
i zaprowadzili mnie do „Inki”. [...] By∏a bardzo spokojna.
Wyspowiada∏a si´ i prosi∏a, by pójÊç do mieszkania we Wrzeszczu 
i powiedzieç, ˝e jà rozstrzelano. Do siostry, która by∏a w domu dziecka
w Sopocie, wys∏a∏a ju˝ pocztówk´ z informacjà, ˝e dosta∏a wyrok Êmier-
ci. [...] Potem nic nie mówi∏a. Ja te˝ o nic nie pyta∏em, bo nie
wiedzia∏em, jak si´ zachowaç w takiej sytuacji. Byç mo˝e, gdybym by∏
lepiej przygotowany ... Dla mnie by∏o to wielkie prze˝ycie. Póêniej by∏o
oko∏o godziny oczekiwania. W koƒcu zaprowadzono mnie do sali
egzekucyjnej. [...] Tam by∏a ca∏a gromada UB, jacyÊ ˝o∏nierze, lekarz,
prokurator. Chyba z trzydzieÊci osób. By∏o ciemno. Oszo∏omi∏a mnie ta
sytuacja. W koƒcu wprowadzili skazaƒców. Prawdopodobnie mieli skute
albo zwiàzane r´ce. Ubecy zachowywali si´ grubiaƒsko. Nie chcia∏bym
przytaczaç tych wyzwisk, które sypa∏y si´ na dziewczyn´ i tego pana
[chodzi o por. „Zagoƒczyka”]. Ustawiono ich pod s∏upkami przy Êcianie.
Przed rozstrzelaniem da∏em im krzy˝ do poca∏owania. Prokurator
siedzia∏ za ma∏ym stolikiem okrytym czerwonym suknem. Odczyta∏ wyrok
i powiedzia∏, ˝e nie by∏o uzasadnienia [sic - raczej u∏askawienia]. Potem

3355

Ppor. Feliks Selmanowicz „Zagoƒczyk” (fotografie wi´zienne).
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Protokó∏ wykonania wyroku Êmierci na Danucie Siedzikównie „Ince”.
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pad∏a komenda „po zdrajcach narodu polskiego ognia”. W tym momen-
cie oni krzykn´li „Niech ˝yje Polska”, tak jakby si´ umówili. Pad∏a salwa
i oboje osun´li si´ na ziemi´. ˚o∏nierze strzelali z trzech, mo˝e czterech
metrów. Nie mog∏em na to patrzeç, ale pami´tam, ˝e oni jeszcze ˝yli.
Podszed∏ oficer i dobija∏ strza∏ami w g∏ow´. Potem podpisywa∏em pro-
tokó∏ z egzekucji i odwieziono mnie na plebani´. Ci sami ˝o∏nierze
znowu nic nie mówili”. 

Dodajmy, ˝e plutonem egzekucyjnym dowodzi∏ ppor. Franciszek
Sawicki. Z obecnych ustaleƒ wynika, ˝e por. „Zagoƒczyk” mia∏ od razu
zginàç od kul plutonu egzekucyjnego, natomiast „Inka” jeszcze ˝y∏a. I to
jà dobija∏ strza∏ami w g∏ow´ ppor. Sawicki, tak jak zosta∏o to opisane 
w relacji ksi´dza Prusaka. Ksiàdz spe∏ni∏ ostatnie ˝yczenie „Inki” 
i przekaza∏ wiadomoÊç pod wskazany adres.

xxxxxx

Miejsce spoczynku sanitariuszki Danuty Siedzikówny „Inki” i por.
Feliksa Selmanowicza „Zagoƒczyka” przez lata pozostawa∏o nieznane.
Ich zw∏oki najprawdopodobniej zakopano na terenie wi´zienia.

Dowódcy bohaterskiej sanitariuszki równie˝ zgin´li z ràk komunistów.
Jedni - tak jak ona - zamordowani „w majestacie prawa” na mocy
wyroków „sàdów krzywoprzysi´˝nych”. Taki los spotka∏ majora
„¸upaszk´” i porucznika „MÊcis∏awa”. Inni, tak jak podporucznik
„˚elazny”, polegli w walce z bronià w r´ku. O determinacji w walce
prowadzonej przez podkomendnych majora „¸upaszki” i jednoczeÊnie 
o bezwzgl´dnym stosunku w∏adz komunistycznych do pokonanego prze-
ciwnika wywodzàcego si´ ze Êrodowisk wileƒskich, Êwiadczyç mo˝e
okolicznoÊç, i˝ spoÊród grona kadry dowódczej 5 Brygady Wileƒskiej
(do zast´pcy dowódcy szwadronu w dó∏) prze˝y∏o tylko dwóch oficerów.
Tak˝e ponad 160 ˝o∏nierzy majora „¸upaszki”, ju˝ po wojnie - odda∏o
˝ycie za niepodleg∏oÊç Polski, wiar´ przodków i wolnoÊç cz∏owieka.
WÊród poleg∏ych by∏ te˝ i Henryk Wojczyƒski „Mercedes”, który odniós∏
Êmiertelnà ran´ w walce z grupà operacyjnà UB i MO na szosie
Jedwabno-Wielbark. Miejsce jego ostatniego spoczynku, podobnie jak
„Inki”, pozostaje nieznane ...

W 2001 roku plac w Sopocie, na którym wzniesiono pomnik
˚o∏nierzy AK, zosta∏ na wniosek niepodleg∏oÊciowych Êrodowisk kombat-
anckich nazwany imieniem sanitariuszki „Inki”.
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Nadal jednak ∏atwiej o symboliczne gesty, ni˝ o rzeczywistà spraw-
iedliwoÊç. Prokurator Wac∏aw Krzy˝anowski, który doprowadzi∏ do
zbrodni sàdowej, jakà by∏o skazanie na Êmierç nieletniej dziewczyny,
˝yje do dzisiaj. W aparacie komunistycznego wojskowego wymiaru
sprawiedliwoÊci dos∏u˝y∏ si´ stopnia pu∏kownika. Obecnie cieszy si´
„zas∏u˝onà” emeryturà, na którà przeszed∏ w 1976 roku.

Choç funkcjonariusze, którzy w 1946 r. obcià˝ali „Ink´”, w roku
2000 przyznali i˝ mówili wówczas nieprawd´, gdy˝ zostali do tego
zmuszeni przez UB, próba rozliczenia pu∏kownika Wac∏awa
Krzy˝anowskiego zakoƒczy∏a si´ niepowodzeniem. Prokurator postawi∏
mu zarzut pod˝egania do zabójstwa. Jednak w grudniu 2000 r.
Wojskowy Sàd Okr´gowy w Poznaniu uniewinni∏ go. S´dziowie dali
wiar´ oÊwiadczeniu Wac∏awa Krzy˝anowskiego, ˝e na rozprawie
znalaz∏ si´ przez przypadek - choç w dniu, w którym sàdzono „Ink´”,
wyst´powa∏ jeszcze w dwóch sprawach zakoƒczonych wyrokami Êmier-
ci. W efekcie uznali, ˝e w gruncie rzeczy nie wiadomo, czy prokurator
wnosi∏ o wymierzonà kar´ Êmierci! Chyba nie zapoznali si´ z aktami
rozpatrywanej sprawy, gdy˝ w protokole z rozprawy z dnia 3 VIII 1946 r.
zanotowano jednoznacznie: „Prokurator wnosi o wyrok Êmierci.
Obroƒca wnosi o ∏agodny wymiar kary. Osk[ar˝o]na w ostatnim s∏owie
prosi o wyrok wed∏ug uznania sàdu”. Sàd Najwy˝szy Izba Wojskowa
orzekajàcy w drugiej instancji podzieli∏ wàtpliwoÊci Wojskowego Sàdu
Okr´gowego co do zasadnoÊci zarzutu i w kwietniu 2001 r. oddali∏
apelacj´ prokuratora od wyroku Sàdu pierwszej instancji. Wprawdzie
Sàd Najwy˝szy ustali∏ wreszcie, ˝e Krzy˝anowski wnosi∏ o kar´ Êmierci
dla „Inki”, ale stwierdzi∏ jednoczeÊnie, ˝e nie mo˝na uznaç go za win-
nego zbrodni pod˝egania do zabójstwa. S´dziowie orzekajàcy w imie-
niu tej Niepodleg∏ej, za którà walczy∏a i zgin´∏a Danuta Siedzikówna
„Inka”, wytworzyli stan rzeczy, w którym, inni stalinowscy s´dziowie 
i prokuratorzy mogà czuç si´ znacznie spokojniejsi i liczyç w przysz∏oÊci
na podobne „wyroki” za swe zbrodnie. Od razu lepiej poczu∏ si´ 
i pu∏kownik Krzy˝anowski. Choç w wywiadzie radiowym udzielonym
przed zapadni´ciem wyroku uniewinniajàcego go przedstawia∏ si´ jako
ofiara ówczesnego systemu, cz∏owiek, który nie wiedzia∏ w czym uczest-
niczy - itd. (jak dalece brnà∏ w k∏amstwie Êwiadczy okolicznoÊç, i˝ - przy-
pomnijmy - doprowadzi∏ do trzech „kaesów” orzeczonych tego dnia!), to
po og∏oszeniu korzystnego dla niego wyroku, arogancko stwierdzi∏, ˝e
dziewczyna sama by∏a sobie winna, bo wpakowa∏a si´ w sprawy, od
których powinna si´ by∏a trzymaç z daleka! 
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Poleg∏  major „¸upaszka”, jego oficerowie i ˝o∏nierze, wyniszczeni
przez komunistów. Los ich podzieli∏a tak˝e 17-letnia sanitariuszka „Inka”,
dla której „czerwoni” s´dziowie nie znaleêli litoÊci. Zadano im Êmierç
fizycznà, pozbawiono grobów, starano si´ zadaç im tak˝e Êmierç
cywilnà - poprzez zohydzenie ich w oczach opinii publicznej. Przez
kilkadziesiàt lat wydawa∏o si´, ˝e ponieÊli ca∏kowità kl´sk´ w walce,
którà podj´li, ˝e zwyci´˝y∏o komunistyczne imperium z∏a. Sta∏o si´ jed-
nak inaczej. Sprawa o którà walczy∏ major „¸upaszka” ostatecznie 
zatriumfowa∏a. Po 1989 r. nasta∏y rzàdy demokratyczne w Polsce.
Ostatnie transporty wojsk sowieckich wyjecha∏y z naszego kraju.
Okaza∏o si´, ˝e mimo usilnych staraƒ komuniÊci nie zdo∏ali wymazaç ze
spo∏ecznej pami´ci ludzi takich jak major „¸upaszka” i sanitariuszka
„Inka”. Prawda o ich walce jest stopniowo przywracana. I choç nie uda∏o
si´ w pe∏ni rozliczyç komunistycznych zbrodniarzy, najwa˝niejsze jest,
˝e znów mo˝emy cieszyç si´ wolnoÊcià i demokracjà, wartoÊciami, za
które „Inka” i jej towarzysze broni oddali ˝ycie.
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