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Zdj´cie na ok∏adce: 
Grupa ˝o∏nierzy 6 Brygady Wileƒskiej AK. Podlasie, kwiecieƒ 1946 roku. Stojà od prawej: ppor. W∏adys∏aw
¸ukasiuk „M∏ot”, Wanda Minkiewicz „Danka”, ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor”.

„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  

˝̋oo∏∏nniieerrzzyy  66  BBrryyggaaddyy  WWiilleeƒƒsskkiieejj  AAKK::  

sstt..  ssiieerr˝̋..  JJóózzeeffoowwii  BBaabbiicczzoowwii  „„˚̊wwiirrccee””

kkpprr..  FFrraanncciisszzkkoowwii  JJaannuusszzkkiieewwiicczzoowwii  „„ZZbbiieeggoowwii””

sszzeerr..  JJaannoowwii  MMaa∏∏yysszzkkoo  „„GGrroommoowwii””

sszzeerr..  NNNN  „„SSeerrddeecczznneemmuu””  

ppoolleegg∏∏yymm  1177  lluutteeggoo  11994477  rr..  ww  KKiiee∏∏ppiiƒƒccuu  ww  wwaallccee  zz  kkoommuunniissttaammii  

zzaa  nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊçç  PPoollsskkii,,  wwiiaarr´́  kkaattoolliicckkàà  ii  wwoollnnooÊÊçç  cczz∏∏oowwiieekkaa..
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Hen w lesie p∏onie ognisko
I slychaç piosnk´ szwadronu.
A echo po lesie wcià˝ niesie i niesie
Piosenk´ nas – ludzi bez domu.

Weso∏o nam trzaska i b∏yska
nam ludziom „spalonym” bez domu
My zawsze do boju ochoczo staniemy,
Do boju nasz szwadron wcià˝ gotów

Co jutro nas czeka – nie wiemy,
Mo˝e Êmierç zajrzy nam w oczy.
My zawsze z radoÊcià do boju staniemy,
Do boju nasz szwadron wcià˝ kroczy.

A jeÊli mnie kula uderzy
I dla mnie skoƒczy si´ wojna
To duch mój koledzy za wami pobie˝y
Tak d∏ugo – a˝ Polska b´dzie wolna

fragment partyzanckiej piosenki Êpiewanej

w oddzia∏ach mjr „¸upaszki” i kpt. „M∏ota”
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ZZaanniimm  ooddttwwoorrzzoonnaa  zzoossttaa∏∏aa  nnaa  PPooddllaassiiuu  66  BBrryyggaaddaa  WWiilleeƒƒsskkaa  AAKK

Osoby w´drujàce po wsiach i miasteczkach Podlasia po∏o˝onych po

obu stronach Bugu, mogà zastanawiaç si´, skàd wzi´∏y si´ rozsiane

licznie na tutejszych cmentarzach groby ˝o∏nierzy 5 i 6 Brygady

Wileƒskiej poleg∏ych w powojennych latach 1945 – 1952 i poÊwi´cone

im pomniki? Jaki mo˝e byç zwiàzek legendarnej, bohaterskiej, kresowej

partyzantki z tà odleg∏à od Wilna krainà? Jak to si´ sta∏o, ˝e

najs∏ynniejszym oddzia∏em partyzanckim walczàcym na Podlasiu 

z komunistycznym zniewoleniem sta∏ si´ oddzia∏ nawiàzujàcy do kre-

sowej tradycji – oddzia∏ noszàcy dumne miano 6 Brygady Wileƒskiej

Armii Krajowej?

Oddzia∏y Wileƒskiego i Nowogródzkiego Okr´gu AK, po blisko

dwuletnich partyzanckich walkach z niemieckimi si∏ami okupacyjnymi

oraz litewskimi, rosyjskimi i bia∏oruskimi formacjami kolaboracyjnymi jak

te˝ i wrogà partyzantkà sowieckà, przystàpi∏y nocà 6/7 lipca 1944 r.

do boju o Wilno. Choç pierwszy atak za∏ama∏ si´, walki w mieÊcie i jego

rejonie trwa∏y do 13 lipca 1944 r. Poleg∏o blisko pó∏ tysiàca partyzan-

tów i zmobilizowanych wileƒskich konspiratorów, a wielu odnios∏o rany

(do czasu Powstania Warszawskiego by∏a to bodaj najwi´ksza militarna

operacja AK). Nad miastem zawis∏y bia∏o –  czerwone flagi. W trakcie

walk oddzia∏y AK nawiàza∏y taktycznà wspó∏prac´ z sowieckimi jedno-

stkami III Frontu Bia∏oruskiego. Dalszy rozwój sytuacji przyniós∏ zawarcie

umowy pomi´dzy dowódcà Wileƒskiego Okr´gu AK Aleksandrem

Krzy˝anowskim „genera∏em Wilkiem”, a dowódcà III Frontu Bia∏o-

ruskiego marsza∏kiem Iwanem Czerniachowskim, w wyniku której z pol-

[...] 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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skich oddzia∏ów partyzanckich mia∏ zostaç sformowany korpus podlega-

jàcy legalnemu rzàdowi w Londynie, walczàcy na froncie u boku Armii

Sowieckiej przeciw Niemcom. Moment ten móg∏ staç si´ prze∏omem 

w ówczesnych stosunkach polsko – sowieckich. Móg∏, ale nie sta∏ si´,

gdy˝ ze strony w∏adz sowieckich umowa, zar´czona oficerskim s∏owem

honoru marsza∏ka Czerniachowskiego, by∏a jedynie wybiegiem tak-

tycznym, nastawionym na os∏abienie czujnoÊci Polaków. W kilka dni

póêniej, 17 lipca 1944 r. bolszewicy zdradziecko rozbroili skoncen-

trowane pod Wilnem oddzia∏y AK. W obozie w Miednikach uwi´ziono

oko∏o 6.000 polskich partyzantów, skàd transportami wywieziono ich do

obozów w g∏´bi Rosji. Wielu akowców wyrwa∏o si´ jednak z kot∏a 

w Puszczy Rudnickiej pod Wilnem i podj´∏o walk´ z nowym okupantem.

Walki partyzanckie na kresach pó∏nocno – wschodnich („Ziemiach

Utraconych”) trwa∏y jeszcze przez kilka d∏ugich lat.

Cz´Êç kresowych akowców, którzy unikn´li rozbrojenia pod Wilnem,

opuÊci∏a rodzinne strony i pomaszerowa∏a na zachód – do Polski central-

nej – z zamiarem oderwania si´ od bolszewików i kontynuowania walki

z Niemcami. Gdy w Warszawie wybuch∏o powstanie, wi´kszoÊç z nich

kierowa∏a si´ w stron´ stolicy z zamiarem w∏àczenia si´ do tego kole-

jnego, wielkiego boju o przysz∏oÊç Polski. Na ogó∏ nie uda∏o im si´

ociàgnàç tego szlachetnego celu. Nasycenie terenu wojskami sowieckimi

by∏o tak wielkie, ˝e marsz okaza∏ si´ niemo˝liwy. W tej sytuacji mel-

dowali si´ oni napotykanym polskim konspiracyjnym w∏adzom

wojskowym na Bia∏ostocczyênie, Podlasiu, a nawet na Mazowszu

(dowództwu AK lub NSZ).

WÊród ˝o∏nierzy Armii Krajowej, którzy latem 1944 r. przedzierali si´

spod Wilna „na zachód” znajdowali si´ liczni partyzanci 5 i 6 Brygady

Wileƒskiej AK. By∏ te˝ w ich gronie sam dowódca 5 brygady – ze

wzgl´du na krwawe straty ponoszone w partyzanckich bojach zwanej

„Brygadà Âmierci” - major Zygmunt Szendzielarz „¸upaszka”. Po na-

wiàzaniu kontaktu z Komendantem Bia∏ostockiego Okr´gu AK, pp∏k.

Mieczys∏awem Liniarskim „MÊcis∏awem”, podporzàdkowa∏ mu si´ i na

jego rozkaz zorganizowa∏ oddzia∏ partyzancki majàcy prowadziç

dzia∏ania z zakresu samoobrony przed nowym okupantem. W kwietniu

1945 r. lotny oddzia∏ „¸upaszki” otrzyma∏ nazw´ odtworzonej 

5 Brygady Wileƒskiej. Pod rozkazami legendarnego, kresowego

zagoƒczyka skupili si´ rozbitkowie spod Wilna i miejscowi podlascy

ochotnicy oraz uciekinierzy z armii Berlinga, którzy w daremnie oczeki-

wanym konflikcie „wolnego Êwiata” z Rosjà Sowieckà nie chcieli ginàç

66

kielpiniec  1/1/04  23:29  Page 6



za nies∏usznà, obcà spraw´.

Zadaniem 5 Brygady Wileƒskiej

by∏a walka z NKWD, UB 

i KBW oraz ich agenturà.

Wkrótce 5 Brygada Wileƒska

majora „¸upaszki” osiàgn´∏a

stan oko∏o 300 ˝o∏nierzy i sta∏a

si´ najbitniejszà jednostkà par-

tyzanckà na ca∏ej Bia∏ostoc-

czyênie i Podlasiu. Dzia∏a∏a

podzielona na cztery mniejsze

jednostki, które spotyka∏y si´

tylko podczas wi´kszych ope-

racji bojowych lub na zarzà-

dzanych mniej wi´cej raz na

miesiàc koncentracjach. By∏y

to: 1 szwadron dowodzony

przez por. Zygmunta B∏a˝eje-

wicza „Zygmunta”, 2 szwadron

dowodzony przez ppor. Romu-

alda Rajsa „Burego” (jesienià

1945 r. przeszed∏ on do

NZW), 1 kompania szturmowa

ppor. Jana Mazura „Piasta” 

i 4 szwadron por. Mariana

Pluciƒskiego „MÊcis∏awa”.

Warto dodaç, ˝e zast´pcà majora „¸upaszki” zosta∏ oficer

Wileƒskiego Okr´gu AK kpt. Lech Leon Beynar „Nowina” (znany

póêniej jako wybitny historyk Pawe∏ Jasienica). Wiosnà i latem 1945

r. wraz z miejscowymi oddzia∏ami poakowskimi (AKO), NSZ i NZW

brygada „¸upaszki” oczyÊci∏a z administracji komunistycznej i si∏

„bezpieczeƒstwa” znaczne obszary Podlasia. Jednak utrzymanie si´

w polu oddzia∏ów partyzan-ckich stawa∏o si´ coraz trudniejsze. 

W dodatku Delegatura Si∏ Zbrojnych na Kraj (w 1945 r. odpowiednik

Komendy G∏ównej rozwiàzanej AK) nie wierzàc w spodziewany kon-

flikt Êwiatowy, a co za tym idzie i celowoÊç prowadzenia dalszej

walki zbrojnej z komunistycznym re˝imem, zarzàdzi∏a demobilizacj´

poakowskich oddzia∏ów partyzanckich (tzw. akcja „roz∏adowywania

lasów”). 

77

Mjr Zygmunt Szendzielarz „¸upaszka” i por. Marian
Pluciƒski „MÊcis∏aw” (zamordowany 28 czerwca 1946 r. 
w wi´zieniu w Bia∏ymstoku). 
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We wrzeÊniu 1945 r. zapad∏a decyzja o rozformowaniu tak˝e i 5

Brygady Wileƒskiej AK. Major „¸upaszka” wyjecha∏ na Pomorze

Gdaƒskie, gdzie podporzàdkowa∏ si´ Komendzie ewakuowanego ze

wschodu eksterytorialnego Wileƒskiego Okr´gu AK. W kwietniu 1946 r.

ponownie wyruszy∏ w pole na czele odtworzonej po raz drugi 5 Brygady

Wileƒskiej (choç dzia∏ajàcej w mocno os∏abionym sk∏adzie). Jednostka ta

obj´∏a w 1946 r. swymi dzia∏aniami rozleg∏e obszary województw

pó∏nocnych – od Koszalina po Gdaƒsk, Bydgoszcz, Olsztyn i okresowo

nawet Bia∏ystok.

Cz´Êç ˝o∏nierzy wywodzàca si´ z 1 szwadronu 5 Brygady Wileƒskiej

i grupy „M∏ota” zdecydowa∏a si´ pozostaç w konspiracji zbrojnej na

Podlasiu tworzàc oddzia∏ kadrowy, dowodzony przez ppor. Lucjana

Minkiewicza „Wiktora” i ppor./kpt. W∏adys∏awa ¸ukasiuka „M∏ota”.

Straciwszy chwilowo kontakt z majorem „¸upaszkà” grupa ta odda∏a si´

do dyspozycji Komendzie Obwodu Bielsk Podlaski w Bia∏ostockim

Okr´gu AK – WiN. Na rozkaz jej komendanta przeprowadzi∏a szereg

udanych akcji przeciw NKWD i UB (rozbi∏a palcówki MO i UB 

w Kleszczelach i Siemiatyczach oraz stoczy∏a bitw´ z grupà operacyjnà

NKWD i UB pod wsià ¸empice). Gdy po kilku miesiàcach ponownie naw-

iàza∏a ∏àcznoÊç z „¸upaszkà” – przesz∏a znów pod jego rozkazy. 

88

Ostatnia koncentracja odtworzonej na Bia∏ostocczyênie 5 Brygady Wileƒskiej AK, 7 wrzeÊnia 1945 r. W Êrodku
mjr Zygmunt Szendzielarz „¸upaszka”, obok z prawej ppor. W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot”, pierwszy z prawej stoi
ppor. Romuald Rajs „Bury” (zamordowany 31 grudnia 1949 r. w wi´zieniu w Bia∏ymstoku), kl´czy z prawej por.
Marian Pluciƒski „MÊcis∏aw”.
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66  BBrryyggaaddaa  WWiilleeƒƒsskkaa  AAKK  nnaa  PPooddllaassiiuu  11994466  ––  11995522..

W dniu 26 lutego 1946 r. mjr „¸upaszka” wyda∏ specjalny rozkaz nr

1, skierowany do ˝o∏nierzy oddzia∏u operujàcego na Podlasiu, w którym

dzi´kowa∏ im za trudnà s∏u˝b´ w okresie zimowym i informowa∏, ˝e

ponownie obejmuje nad nimi dowództwo. Rozkaz ten mia∏ treÊç

nast´pujàcà:

„˚o∏nierze! Po d∏ugich miesiàcach zimowych Waszej tu∏aczki 
i osamotnienia w terenie przyszed∏ znowu czas, ˝e przychodz´ do Was 
i dane jest mi dowodziç Wami w dalszym ciagu. Za prac´ ucià˝liwà, za
trud dzi´kuj´ w Imieniu S∏u˝by panu „Wiktorowi” ppor., „M∏otowi” ppor.
i Wam ˝o∏nierze! JesteÊcie teraz 6-tà Bryg[adà] Wil[eƒskà] pod
dowództwem Waszego dotychczasowego d[owód]cy „Wiktora”. ˚a∏uj´,
˝e nie mog´ osobiÊcie na razie z Wami porozmawiaç, ale moi drodzy
niech b´dzie dla Was bodêcem do ci´˝kiej pracy i wytrwania to, ˝e
duchem i ka˝dà myÊlà jestem zawsze przy Was, ˝e znowu nie jesteÊcie
sami, ˝e b´dziecie jak dawniej mieli swego oddanego d[owód]c´ 
i towarzysza broni. To co bym chcia∏ sam do was powiedzieç,
przekazuj´ Waszemu d[owód]cy „Wiktorowi”, którego darz´ ca∏ym za-
ufaniem i uznaniem. Czekajà nas jeszcze ci´˝kie chwile, ale przetrwamy
– wszak przetrwaliÊmy ju˝ tyle – zwyci´˝ymy, bo jesteÊmy ˝o∏nierzami 
5-ej, a obecnie 6-ej Brygady Wileƒskiej. /-/ „¸upaszka” mjr.”

99

Kadra 5 Brygady Wileƒskiej AK. Podlasie, sierpieƒ 1945 r. Od lewej: mjr Zygmunt Szendzielarz „¸upaszka”,
ppor. Stefan Jezierski „Stefan”, ppor. W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot”, por. Zygmunt B∏a˝ejewicz „Zygmunt”, ppor.
Lucjan Minkiewicz „Wiktor”, ppor. Jan Zaleski „Zaja”.
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W ten sposób oddzia∏ „Wiktora” i „M∏ota”, ju˝ jako 6 Brygada

Wileƒska, przeszed∏ pod rozkazy Komendy eksterytorialnego

Wileƒskiego Okr´gu AK. Trzeba jednak podkreÊliç, i˝ ca∏y czas

zachowa∏ silne wi´zi z poakowskimi strukturami Zrzeszenia WiN na

Podlasiu i z czasem, w miar´ ich rozpadu, zaczà∏ na ich bazie rozbu-

dowywaç w∏asne zaplecze organizacyjne, tworzàc sieç placówek 

w powiatach: Wysokie Mazowieckie, Bielsk Podlaski, Soko∏ów Podlaski,

Siedlce, W´grów, Miƒsk Mazowiecki, a nawet Radzyƒ Podlaski.

Dowódcà 6 Brygady do paêdziernika 1946 r. pozostawa∏ ppor.

Lucjan Minkiewicz „Wiktor”, który s∏u˝b´ partyzanckà rozpoczà∏ w okre-

sie okupacji niemieckiej na Wileƒszczyênie. Funkcj´ jego zast´pcy pe∏ni∏

od poczàtku ppor./kpt. W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot”, akowiec z Podlasia,

odgrywajàc coraz wi´kszà rol´ w ˝yciu oddzia∏u. Gdy w paêdzierniku

1946 r. ppor. „Wiktor” zosta∏ bezterminowo urlopowany, major „¸upasz-

ka” w∏aÊnie „M∏otowi” powierzy∏ funkcj´ dowócy 6 Brygady Wileƒskiej.

Trzeba w tym miejscu przypomnieç, ˝e w okresie okupacji niemieckiej

„M∏ot” s∏u˝y∏ w Obwodzie AK Siedlce (jako dowódca dru˝yny terenowej

w M´˝eninie nad Bugiem – uczestniczàc m.in. w s∏ynnej akcji „V”).

Zagro˝ony aresztowaniem przez NKWD poszed∏ do „lasu” i zimà 1945 r.

przy∏àczy∏ si´ z ma∏ym patrolem samoobrony do oddzia∏u partyzanck-

iego Obwodu Bielsk Podlaski AKO dowodzonego przez ppor. Teodora

Âmia∏owskiego „Szumnego”. Objà∏ tam funkcj´ zast´pcy dowódcy i je-

dnoczeÊnie dowódcy 1 plutonu, stajàc si´ wykonawcà najbardziej

brawurowych akcji tej grupy, takich jak np. rozbrojenie garnizonu KBW

w Siemiatyczach w maju 1945 r. Gdy po Êmierci „Szumnego” oddzia∏

zosta∏ rozwiàzany, nie podda∏ si´ demobilizacji i wraz ze swym plu-

tonem do∏àczy∏ do 1 szwadronu 5 Brygady Wileƒskiej. Wspólnie z nim

stoczy∏ szereg zwyci´skich walk z komunistami, m.in. pod Sikorami,

Zalesiem i w Miodusach Pokrzywnych (w tym ostatnim boju 18 VIII 1945 r.

1 szwadron i grupa „M∏ota” zniszczy∏y ekspedycj´ karnà NKWD i UB

terroryzujàcà ludnoÊç, wybijajàc jà niemal do nogi).

Gdy jesienià 1945 r. okaza∏o si´, i˝ po rozformowaniu 5 Brygady 

w polu pozosta∏ kadrowy oddzia∏ 1 szwadronu, „M∏ot” wraz z grupà

swych dawnych podlaskich podkomendnych zdecydowa∏ si´ pozostaç 

w lesie wraz z Wilniakami. Losy ich w s∏u˝bie Rzeczypospolitej zwiàza∏y

si´ ju˝ na zawsze – do Êmierci.

Struktura 6 Brygady Wileƒskiej w poszczególnych okresach jej

dzia∏alnoÊci ulega∏a powa˝nym zmianom i przekszta∏ceniom. W 1946 r.

jej wewn´trzny podzia∏ organizacyjny wyglàda∏ nast´pujàco:

1100
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ddoowwóóddccaa ppppoorr..  LLuuccjjaann  MMiinnkkiieewwiicczz  „„WWiikkttoorr””  ((ddoo  1188  XX  11994466  rr..))..
ppppoorr..//kkpptt  WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  ¸̧uukkaassiiuukk  „„MM∏∏oott  IIII””,,  „„MM∏∏oott””  
((oodd  1188  XX  11994466  rr..))..

II  zzaasstt´́ppccaa ppppoorr..//kkpptt  WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  ¸̧uukkaassiiuukk  „„MM∏∏oott  IIII””,,  „„MM∏∏oott””  
((ddoo  1188  XX  11994466  rr..))..

IIII  zzaasstt´́ppccaa ssiieerr˝̋..//ppppoorr..  WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  WWaassiilleewwsskkii  „„GGrroott””  ((ddoo  IIIIII  11994477  rr..))..
((dd..ss..  oorrggaanniizzaaccjjii  tteerreennuu))
ooffiicceerr  ddoo  zzaaddaaƒƒ  ppppoorr..  AAnnttoonnii  WWooddyyƒƒsskkii  „„OOddyynniieecc””..
ssppeeccjjaallnnyycchh  ii  kkuurriieerr

11  sszzwwaaddrroonn ssiieerr˝̋..  JJaannuusszz  RRyybbiicckkii  „„KKuukkuu∏∏kkaa””
((sszzwwaaddrroonn  rroozzwwiiààzzaannoo  jjeessiieenniiàà  11994466  rr..))..

22  sszzwwaaddrroonn ppppoorr..  WWaalleerriiaann  NNoowwaacckkii  „„BBaarrttoosszz””..
33  sszzwwaaddrroonn sstt..  ssiieerr˝̋..  JJóózzeeff  BBaabbiicczz  „„˚̊wwiirrkkoo””  ((oodd  55  VV  11994466  rr..))..
ppaattrrooll  ˝̋aannddaarrmmeerriiii ppppoorr..  AAnnttoonnii  BBoorroowwiikk  „„LLeecchh””..
zzwwiiaadd  kkoonnnnyy ssiieerr˝̋..  WWaacc∏∏aaww  MMiicchhnniieewwiicczz  „„ZZaagg∏∏oobbaa””  ((11++44))

Oprócz oddzia∏u g∏ównego 6 Brygady Wileƒskiej w polu operowa∏

oddzia∏ por. Kazimierza Kamieƒskiego „Huzara”, w∏àczony do niej 

w maju 1947 r. na zasadach autonomicznych, oraz dwa patrole par-

tyzanckie w obwodzie soko∏owskim i patrol z powiatu siedleckiego.

1111

Grupa ˝o∏nierzy 6 Brygady Wileƒskiej AK. Podlasie, lato 1946 r. Stojà od lewej: trzeci – dowódca ˝andarmerii
6 Brygady ppor. Antoni Borowik „Lech” (poleg∏ 7 maja 1948 r. w walce z KBW), czwarty – Czes∏aw Pilecki
„Jaskó∏ka” (zginà∏ 8 czerwca 1950 r. w walce z UB), piàty – ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor”, siódmy –
W∏adys∏aw Wasilewski „Grot”.
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Wszystkie te jednostki, majàce czysto podlaski charakter, u˝ywa∏y tak˝e

nazwy pododdzia∏ów 6 Brygady Wileƒskiej AK.

W 6 Brygadzie Wileƒskiej istnia∏ sàd polowy, rozpatrujàcy sprawy

osób oskar˝onych o dzia∏alnoÊç agenturalnà na rzecz NKWD i „bezpie-

ki” oraz pospolite przest´pstwa. ZasadnoÊç wydawanych wyroków

musia∏a byç potwierdzona protokolarnie odnotowanymi zeznaniami kilku

Êwiadków. Grupa oddzia∏owej ˝andarmerii dowodzona przez ppor.

„Lecha” zajmowa∏a si´ g∏ownie zapewnieniem bezpieczeƒstwa ludnoÊci

w terenie, zwalczajàc nie tylko komunistycznà agentur´, ale przede

wszystkim z∏odziei, rabusiów i bandytów (ludzi nak∏adajàcych na

ludnoÊç kontrybucje, dopuszczajàcych si´ morderstw, gwa∏tów i rabun-

ków – niekiedy nawet podszywajàcych si´ pod organizacje podziemne).

˚o∏nierze oddzia∏ów „Wiktora” i „M∏ota”, zarówno wywodzàcy si´ 

z kresów jak i miejscowi podlasiacy, prezentowali wysoki poziom ide-

owy i dyscyplin´. Kolejni dowódcy 6 Brygady zwracali na to szczegól-

nà uwag´. W lecie 1946 r. ppor. „Wiktor” tak zwraca∏ si´ do partyzan-

tów:

„[...] Wiem, ˝e warunki sà bardzo ci´˝kie, ˝e walczyç trzeba z trud-
noÊcià, ˝e walka ta niejednego z Was zniech´ca, ale sprawa jest Êwi´ta,
dla niej poniesiemy ofiary i wytrwaç musimy do koƒca, do zupe∏nego
zwyci´stwa. W zwiàzku z wyjazdem wstrzymuj´ do powrotu wszelkie

1122

Wspólna fotografia ˝o∏nierzy 6 Brygady Wileƒskiej AK i oddzia∏u Henryka Hebdy „Korwina”. Podlasie, lato 1946 r. 
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zwolnienia i urlopy. Udzielane b´dà tylko kilkugodzinne przepustki,
zabraniam pod karà sàdu polowego piç alkoholu w czasie przepustek 
i patroli.”

Wzorowa dyscyplina w po∏àczeniu z poprawnym stosunkiem od-

dzia∏ów „M∏ota” do ludnoÊci cywilnej sprawia∏a, i˝ by∏y one niezwykle

popularne wÊród mieszkaƒców podlaskich wiosek. Nawet w∏adze komu-

nistyczne w sporzàdzanych przez siebie dokumentach zwraca∏y uwag´

na ich wybitnie ideowy (polityczny) charakter.

Oddzia∏y „M∏ota” wspó∏dzia∏a∏y z innymi niepodleg∏oÊciowymi od-

dzia∏ami partyzanckimi i strukturami konspiracyjnymi, zarówno z WiN-u,

jak i podziemia obozu narodowego (NZW i NSZ). Niekiedy operowa∏y

wspólnie z siedleckim oddzia∏em „Pogoƒ” dowodzonym przez kpt.

Henryka Hebd´ „Korwina” (m.in. w walce z NKWD, UB i KBW pod ¸osi-

cami), walczy∏y te˝ razem z oddzia∏em PAS NZW kpt. Romualda Rajsa

„Burego” (rozbicie grupy operacyjnej UB i KBW pod Muzy∏ami oraz

ci´˝kie walki w rejonie Czochaniej Góry i Âliwowa).

Po Êmierci kpt. W. ¸ukasiuka „M∏ota” w po∏owie 1949 r. dowództwo

nad 6 Brygadà Wileƒskà przejà∏ jego ówczesny zast´pca, kpt. K.

Kamieƒski „Huzar”, s∏ynny konspirator i partyzant AK-WiN z Obwodu

Wysokie Mazowieckie, który od 1939 r. do 1952 r. nie wypuszcza∏

broni z r´ki.

1133

6 Brygada Wileƒska AK na zbiórce. Podlasie, okolice M´˝enina. 20 kwietnia 1946 r.
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Odtworzona zimà 1945/1946 6 Brygada Wileƒska nale˝y do

najd∏u˝ej dzia∏ajàcych oddzia∏ów partyzanckich okresu powojennego.

Wywodzi∏a si´ w prostej linii z 5 Brygady Wileƒskiej, oddzia∏u Armii

Krajowej sformowanego jeszcze w drugiej po∏owie 1943 r. na Wileƒ-

szczyênie. Jej „korzenie” wià˝à si´ te˝ z partyzantkà podlaskà (oddzia∏

partyzancki Obwodu AK-AKO Bielsk Podlaski pod dowództwem ppor.

„Szumnego”, a nast´pnie ppor. „M∏ota”, a tak˝e lotna grupa Obwodu

Soko∏ów Podlaski). W zmieniajàcych si´ formach organizacyjnych wal-

czy∏a nieprzerwanie przez siedem lat (1946 – 1952), zaÊ jej

wczeÊniejsze korzenie w ramach 5 Brygady i akowskich oddzia∏ów 

z Podlasia majà ponad dwuletnie dzieje (1943 – 1945). Jej partyzancka

epopeja ciàgn´∏a si´ wi´c przez blisko dziesi´ç lat. Zmieniali si´ dowód-

cy, zmianom ulega∏ sk∏ad osobowy, lecz oddzia∏ nadal istnia∏. Choç 

z biegiem czasu, zw∏aszcza od 1948 r., coraz mniej by∏o w nim

Wilniaków oraz ludzi z Kresów, w wyniku czego, nabiera∏ coraz

bardziej „podlaskiego” charakteru, jego kolejni dowódcy – „Wiktor”,

„M∏ot” i „Huzar” - ca∏y czas Êwiadomie nawiàzywali do tradycji par-

tyzantki wileƒskiej, trzymajàc si´ dawnej nazwy.

KKoommuunniissttyycczznnyy  tteerrrroorr  nnaa  PPooddllaassiiuu  

pprrzzeedd  ssffaa∏∏sszzoowwaannyymmii  wwyybboorraammii  ww  11994477  rr..

Na prze∏omie 1946 i 1947 r. wzmo˝ona fala czerwonego terroru

poprzedzi∏a sfa∏szowane przez komunistów wybory do Sejmu. W∏adze

komunistyczne wiedzia∏y ju˝, ˝e „wybory” te wygrajà, gdy˝ mia∏y przy-

gotowany wczeÊniej scenariusz fa∏szerstwa. Chodzi∏o jednak o ca∏kowite

z∏amanie oporu spo∏eczeƒstwa, zw∏aszcza polskiej wsi i prowincji,

stanowiàcych baz´ dla podziemia niepodleg∏oÊciowego. Si∏owe metody

mia∏y zastraszyç bardziej Êwiadomà cz´Êç ludnoÊci i odebraç jej ochot´

do protestów po fa∏szerstwie wyborczym, z drugiej zaÊ strony mia∏y

z∏amaç wiar´ w sens popierania jakiegokolwiek zorganizowanego

oporu. Kolejnym ciosem mistrzowsko wyre˝yserowanym przez komu-

nistów by∏o przygotowanie „amnestii” dla uczestników podziemia

niepodleg∏oÊciowego. W dniu 22 lutego 1947 r. w Dzienniku Ustaw (nr

20 poz. 78) opublikowana zosta∏a „ustawa o amnestii”. Tu˝ po „szoku

wyborczym”, b´dàcym potwierdzeniem ca∏kowitej bezkarnoÊci ekipy

komunistycznej, nast´powa∏ pozorny gest dobrej woli wobec podziemia.

Ludzie, którzy przez lata walczyli w najtrudniejszych warunkach 

o niepodleg∏oÊç, mogli teraz, b´dàc potraktowani jak przest´pcy, ubie-

1144
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gaç si´ o darowanie „win” wobec komunistycznego re˝imu. Ogó∏

˝o∏nierzy podziemia, podobnie zresztà jak ca∏e spo∏eczeƒstwo, by∏

zm´czony beznadziejnà walkà. W∏adzom chodzi∏o zaÊ nie o umo˝liwie-

nie powrotu do normalnego ˝ycia ludziom „z lasu” i z konspiracji, lecz 

o „z∏amanie kr´gos∏upa” strukturom podziemnym. Po ujawnieniu

˝o∏nierze podziemia zdani byli nieodwracalnie na ∏ask´ bezpieki.

Stopniowo aresztowano ich pod ró˝nymi zarzutami, lub otaczano

„paj´czynà” resortu, wykorzystujàc do pracy operacyjnej. Tylko szere-

gowcy, i to g∏ównie tacy, którzy wyjechali do du˝ych miast, na „Ziemie

Odzyskane”, lub w jakiÊ inny sposób zgubili za sobà Êlad, mogli mieç

szans´ na powrót do normalnego ˝ycia. „¸upaszka” i „M∏ot”

opowiedzieli si´ przeciwko ujawnianiu, dali jednak ˝o∏nierzom wolnà

r´ke i mo˝liwoÊç wyboru. 

Na Podlasiu terror UB, KBW, MO i LWP skierowany przeciwko

spo∏eczeƒstwu by∏ szczególnie intensywny. Wiàza∏o si´ to z wyjàtkowym

rozdra˝nieniem w∏adz komunistycznych, spowodowanym akcjà 2

szwadronu 6 Brygady dowodzonego przez ppor. „Bartosza”, przepro-

wadzonà w grudniu 1946 r. na szosie pod Soko∏owem Podlaskim.

Partyzanci uj´li wówczas i zlikwidowali 8 tzw. „robotników z Choda-

kowa” (w rzeczywistoÊci uzbrojonych pracowników UB delegowanych

1155

2 szwadron 6 Brygady Wileƒskiej AK. Podlasie, 1947 r. Stojà od lewej: dziesiàty – dowódca szwadronu
Walerian Nowacki „Bartosz” (zginà∏ 3 lipca 1948 r. w walce z KBW), jedenasty – Antoni Wodyƒski „Odyniec”
(zamordowany 8 lipca 1948 r. w WUBP we Wroc∏awiu), trzynasty – ppor. Henryk Wieliczko „Lufa”.
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do komisji wyborczych w celu fa∏szowania wyborów) i 2 ˝o∏nierzy KBW

odpowiedzialnych za dzia∏ania terrorystyczne wobec ludnoÊci). 

W dodatku poÊcig UB i KBW poniós∏ pora˝k´ w walce ze szwadronem

„Bartosza” pod wsià Pod∏azówek. Dzia∏ania resortu i KBW wobec miesz-

kaƒców podlaskich wiosek sta∏y si´ po tym wydarzeniu jeszcze bardziej

brutalne. Np. gdy 22 grudnia 1946 r. grupa w sk∏adzie 100 ˝o∏nierzy

KBW, 12 funkcjonariuszy UBP i dru˝yny „Informacji” po raz kolejny

najecha∏a wsie Pod∏azówek i Kamieƒczyk, w sprawozdaniu jej dowództ-

wa pad∏o s∏owo „pacyfikacja”: „W wyniku przeprowadzonej akcji pacy-
fikacyjnej w w/w  miejscowoÊciach zatrzymano 84 osoby”. Podo-

bny „nalot” przeprowadzono 

na partyzanckie wsie G∏ody 

i Wojtkowice-Glinna na prawym

brzegu Bugu. W G∏odach

zamordowano wówczas na

miejscu 6 osób, a kilka dal-

szych w Wojtkowicach. Gospo-

darstwa by∏y plàdrowane 

i niszczone. Bardzo brutalny

przebieg mia∏ te˝ „nalot” na

Dzierzby, Sewerynówk´, Felicja-

nów i Laskowice. Jednostki KBW

zabezpiecza∏y doraêne procesy

organizowane przez w∏adze

komunistyczne i przeprowa-

dza∏y publiczne egzekucje

cz∏onków konspiracji, na które

sp´dzano miejscowà ludnoÊç.

Na Podlasiu nadbu˝aƒskim

egzekucje takie w grudniu 1946

r. i styczniu 1947 r. przeprowa-

dzono m.in. w Kamieƒczyku,

Dzierzbach, Grodzisku, Patry-

kozach i Wojtkowicach.

Oddzia∏y partyzanckie 6 Brygady Wileƒskiej znalaz∏y si´ w sieci

bezustannych ob∏aw organizowanych przez olbrzymie si∏y UB, KBW,

MO i LWP. Szwadron por. „Bartosza” kilkakrotnie star∏ si´ wówczas

zwyci´sko z grupami operacyjnymi „resortu”, m.in. 31 stycznia 1947 r.

ko∏o wsi Olszewo i w Tosiach, a nast´pnego dnia podczas marszu przez

1166

W∏adys∏aw Ratyƒski z Sewerynówki, rozstrzelany pub-
licznie przez KBW w Dzierzbach za udzielenie noclegu
partyzantom 2 szwadronu 6 Brygady Wileƒskiej AK
(fotografia wykonana przez bezpiek´ tu˝ przed
egzekucjà).
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las w pobli˝u wsi Kamienna rozbroi∏ grup´ funkcjonariuszy MO 

z posterunku w Broku. W par´ dni póêniej 2 szwadron krà˝àcy w lasach

nad Bugiem zosta∏ ponownie zaatakowany przez ob∏aw´ KBW i MO

pod wsià Wólka Okràglik. I tym razem potyczka mia∏a przebieg

pomyÊlny dla partyzantów. Trzeba podkreÊliç, ˝e we wspomnianych akc-

jach i walkach 2 szwadronem dowodzi∏ osobiÊcie mjr „¸upaszka”.

WWaallkkaa  ppoodd  KKiiee∏∏ppiiƒƒcceemm  1177  IIII  11994477  rr..

Trzecim szwadronem 6 Bry-gady, dowodzi∏, jak ju˝ wspomniano, st.

sier˝. Józef Babicz „˚wirko”, ˝o∏nierz m∏ody wiekiem (rocznik 1926),

lecz o d∏ugim sta˝u partyzanckim. S∏u˝b´ w szeregach AK rozpoczà∏

pod rozkazami majora „¸upaszki” jeszcze na Wileƒszczyênie w okresie

okupacji niemieckiej. Rozpoczyna∏ jako szeregowy ˝o∏nierz i po trzech

latach „w lesie”, stopniowo

awansujàc, doszed∏ do stopnia

podoficerskiego i funkcji dowód-

cy dru˝yny, a nast´pnie szwa-

dronu. 

Dowodzony przez niego

pododdzia∏ 6 Brygady Wileƒ-

skiej w styczniu i lutym 1947 r.

równie˝ znajdowa∏ si´ w trudnej

sytuacji. Okres Êwiàt Bo˝ego

Narodzenia „˚wirko” z odd-

zia∏em sp´dzi∏ na koloniach

wÊród lasów nad Bugiem

(Mierzwice Stare gm. Sarnaki).

Nast´pnie przeszed∏ na teren

powiatu bielskiego, gdzie we

wsi Pace spotka∏ si´ z grupà 4

szwadronu ppor. „Lufy” z 5

Brygady Wileƒskiej (zebra∏o si´

tam ∏àcznie ponad 30 partyzan-

tów). Po Nowym Roku Êwi´-

towanym w Hornowszczyênie

wspólnie z miejscowymi ˝o∏nie-

rzami siatki terenowej WiN, 3

szwadron 6 Brygady i 4 szwa-

1177

Plut. Henryk Wieliczko „Lufa”, zamordowany 14 marca
1949 r. w wi´zieniu na Zamku w Lublinie.  Bia∏ostocczyz-
na, 1945 r. 
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dron 5 Brygady przystàpi∏y do dzia∏aƒ bojowych. Nocà 8 I 1947 r. obie

grupy wykona∏y akcj´ na osad´ Braƒsk. Dokonano rekwizycji 

w spó∏dzielni oraz spalono akta w urz´dzie gminnym. Dosz∏o do ostrej

wymiany ognia z posterunkiem MO, w wyniku której zosta∏ ranny par-

tyzant Jerzy Ko∏tuniak „Zemsta”.

Szwadron „˚wirki” odskoczy∏ nast´pnie na kwatery w Pucha∏ach 

i Spieszynie. Wypad ten, jak równie˝ sposób wykonania akcji, spotka∏y

si´ z krytycznà ocenà „M∏ota”. Zachowa∏ si´ jego list do dowódcy 3

szwadronu, st. sier˝. „˚wirki” z 12 I 1947 r. 

„St. sier˝. „˚wirko”! Stanowczo za wolno posuwasz si´ w terenie,
przez 13 dni przeszed∏eÊ tylko siedem kwater, macie tylko szcz´Êcie, ˝e
ca∏e obwody Bielsk rzuci∏y na nas od samej Borys[o]wszczyzny, bo
byÊcie ju˝ poczuli, ale teraz po Braƒsku uwa˝ajcie dobrze, a˝eby was
nie nagonili, bo jak nagonià, to bàdê pewny, ˝e doÊç powa˝nymi si∏ami,
bo oni wspó∏pracujà - Soko∏ów, Bielsk, Siedlce a nawet Bia∏a [Podlaska].
Ca∏y ci´˝ar by∏ na nas, ale wreszcie urwaliÊmy si´, teraz spodziewaj si´
macek na terenie tym. Bardzo êle zrobi∏eÊ wysy∏ajàc takiego tumana 

z meldunkiem, który zobaczy∏
du˝o wojska i czem pr´dzej
odda∏ nam meldunek, nie
wiedzàc kim jesteÊmy. W ˝a-
dnym wypadku nie wolno ci
mieç rannego i to za takie
g∏upstwo jak spó∏dzielnia, mu-
sisz wiedzieç, ˝e dziÊ ka˝dego
rannego nale˝y uwa˝aç za 80%
straconego, Êwi´ta i od Êwiàt od
„Bartosza” przepad∏o dwóch,
kto tylko oddali si´ od oddzia∏u
to ju˝ go majà i póêniej ka˝dy
sypie. Orientuj´ ci´ w sytuacji
za Bugiem: wszystkie Wujki 
i Stryjki zrabowane [KK, T¸ –
przez UBP, KBW i wojsko], ˝e
nic nikomu nie zosta∏o, tylko
go∏e obory i domy. Du˝o ludzi
zosta∏o aresztowanych i nawet
du˝o rozstrzelanych bez ˝a-
dnego sàdu na miejscu, w sa-

1188

Por. W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot” i sier˝. Józef Babicz
„˚wirko”. Podlasie, 1946 r. 
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mych G∏odach zosta∏o rozstrzelanych 6 osób, w Dzierzbach, tam gdzie
jest „Pirat” znowu byli rozstrzelani. W naszej guberni [sic] straszny ter-
ror, samochody z M[´˝enina] prawie nie wyje˝d˝ajà, u „Soko∏a” 
[w Korczewie i Laskowicach] to samo, [...], du˝o gospodarstw zosta∏o
zlikwidowanych, wieÊ Wojtkowice Glinna zosta∏a ca∏kowicie
obrabowana i par´ trupów. [...] GdybyÊ chcia∏ iÊç nad rzek´ [Bug] to nie
wa˝ si´ przechodziç, granica wschodnia to tor kolejowy Frono∏ów, 
a granica zachodnia to ujÊcie rzeki Nurca do Bugu, to znaczy tam, gdzie
Nurzec wpada do Bugu. Lawiruj bardzo ostro˝nie i konspiracyjnie,
a˝ebyÊ przetrwa∏ do czasu a˝ si´ skoƒczà wybory. Zabierz ludzi 6-ej
Brygady do siebie od ppor. „Lufy” i maszeruj samodzielnie. Ludzi
mo˝esz sobie dobraç tylko porzàdnych. Pan major niezadowolony bard-
zo z waszego marszu i akcji. Teren ten nale˝y opuÊciç zaraz.

Czo∏em. „M∏ot II”, por. D-ca 6-ej Brygady Wileƒskiej” 

Zgodnie z rozkazem dowódcy 6 Brygady oddzia∏ powróci∏ na

Podlasie lewobrze˝ne, gdzie trzyma∏ si´ wyznaczonego rejonu dzia∏ania

nad Bugiem pomi´dzy Frono∏owem i ujÊciem Nurca. W ciàgu kolejnych

kilkunastu dni stycznia, jak wynika z dziennika czynnoÊci 3 szwadronu,

unika∏ akcji i przeprowadza∏ tylko wypady aprowizacyjne. Dopiero 25

stycznia 1947 r. dokona∏ rekwizycji zaopatrzenia w spó∏dzielni we wsi

Wólka Okràglik, zaÊ 31 stycznia 1947 r. wykona∏ akcj´ w Mi´dzylesiu.

Rozbroi∏ tam posterunek MO (zabrano 1 PPSz, 1 PPS, 3 kb, 1 pistolet TT,

6 granatów, mundury, p∏aszcze itp.), a ze Spó∏dzielni „Rolnik” mleko 

w proszku, konserwy, 2.000 sztuk papierosów. 1 lutego 1947 r. par-

tyzanci 3 szwadronu napotkali grup´ MO we wsi Borzychy. W dzienniku

czynnoÊci odnotowano:

„1.2.47. W m. Borzychy by∏a ma∏a strzelanina z MO, rozbrojono 3
milicjantów, zabrano 2 mundury, 1 kb mauz[er], 1 PPSz. We wsi
wybuch∏ po˝ar, który w krótkim czasie ugaszono.”

Dalsze dzia∏ania 3 szwadronu toczy∏y si´ na terenie powiatu

soko∏owskiego. 11 lutego 1947 r. we wsi Rogów dosz∏o do spotkania

szwadronu „˚wirki” z grupà operacyjnà Samodzielnego Zmecha-

nizowanego Pu∏ku KBW w sile 50 ludzi. Wojsko sp´dzi∏o ludnoÊç na

„miting” w budynku spó∏dzielni. Partyzanci po wejÊciu do wsi, zorien-

towawszy si´ w sytuacji zdo∏ali wycofaç si´, zagarniajàc i rozbrajajàc

3 napotkanych ˝o∏nierzy (zabrano im 1 rkm, 2 kb, 3 granaty, amunicj´ 

i mundury). Gdy szwadron oddala∏ si´ polami od Rogowa, zosta∏

zauwa˝ony przez grup´ operacyjnà. Dosz∏o wówczas do wymiany
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ognia, podczas której ze strony partyzantów ranny zosta∏ jeden ˝o∏-

nierz.

By zgubiç poÊcig szwadron odskoczy∏ na pó∏noc i 13 lutego 1947 r.

by∏ ju˝ za Bugiem w powiecie bielskim. Stamtàd ponownie skierowa∏ si´

na lewy brzeg Bugu, gdzie w lasach na wysokoÊci Nura zarzàdzona

by∏a koncentracja pododdzia∏ów 6 Brygady Wileƒskiej z udzia∏em por.

„M∏ota” i mjr. „¸upaszki” (uczestniczy∏ w niej 2 i 3 szwadron oraz

˝andarmeria 6 Brygady). Major dokona∏ przeglàdu szwadronów 

i odszed∏ na kwater´ zlokalizowanà na pobliskich koloniach, skàd

do∏àczy∏ do 2 szwadronu. St. sier˝. „˚wirko” zosta∏ natomiast wys∏any 

w teren na czele niedu˝ego patrolu (1+3) pod Kosów Lacki, po

pieniàdze za sprzedanego konia oddzia∏owego (niektóre przekazy

podajà jednak, ˝e celem patrolu by∏a spó∏dzielnia „JednoÊç” w Sterdyni,

prowadzona przez wspó∏pracujàce z podziemiem siostry Mojsiejówny,

które mia∏y przygotowaç pieniàdze z utargu i towar do zabrania przez

patrol). Nocà 16/17 lutego 1947 r. patrol znalaz∏ si´ w okolicach

Kie∏piƒca. Pogoda sprzyja∏a partyzantom, le˝a∏a g∏´boka warstwa

Êniegu, mo˝na by∏o poruszaç si´ tylko sankami, w dodatku Ênieg znowu

2200

Dru˝yna sier˝. Józefa Babicza „˚wirki” (siedzi pierwszy z prawej w drugim rz´dzie). Podlasie, lato 1946 r. 
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zaczà∏ padaç, zacierajàc Êlady. Droga by∏a niezwykle ucià˝liwa.

Zatrzymali si´ w po∏o˝onej wÊród lasów nad Bugiem kolonii Kie∏piƒca 

o nazwie Natolin, gdzie w zaprzyjaênionym gospodarstwie Franciszka

Goworka zjedli posi∏ek i postanowili odpoczàç. Przekonani 

o niedost´pnoÊci swej kwatery, nie wystawili ˝adnych ubezpieczeƒ.

Zm´czeni trudnym marszem posn´li. Tymczasem na poszukiwanie par-

tyzantów wyruszy∏ saniami pluton KBW ze Sterdyni (25 ˝o∏nierzy zmoto-

ryzowanego pu∏ku KBW pod dowództwem ppor. Proliopa). Wyjazd

wojska spowodowany by∏ donosem so∏tysa z Seroczyna, który powiado-

mi∏ garnizon KBW w Sterdyni, ˝e przez jego wiosk´ przechodzili par-

tyzanci. W∏aÊciwie nie wiadomo co sprawi∏o, ˝e wojsko zajecha∏o na

kolonie Kie∏piƒca (nie wiemy, czy w gr´ wchodzi∏ kolejny donos, czy

raczej kabewiacy pob∏àdzili w Êniegu). Wi´kszoÊç ˝o∏nierzy pozosta∏a

przy saniach odleg∏ych od gospodarstwa o oko∏o 500 m, zaÊ jeden uda∏

si´ do chaty Goworka, by jà skontrolowaç. Dalszy przebieg wydarzeƒ

relacjonuje raport zast´pcy GO Soko∏ów, kpt. Wilczka:

„[...] ˚o∏nierz wszed∏szy do mieszkania zauwa˝y∏ oparty o Êcian´ KM
syst[emu] MG i pistolet Berkman [sic] oraz dwu osobników Êpiàcych na
∏ó˝ku. Gospodarze domu przestraszeni nag∏ym wejÊciem ˝o∏nierza na
pytanie co to za broƒ nie umieli odpowiedzieç. ˚o∏nierz wtedy zamiast
sterroryzowaç bandytów Êpiàcych majàc ich broƒ pod r´kà, wyskoczy∏ 
z mieszkania i strzelajàc z rakietnicy zaalarmowa∏ grup´. Grupa rozsy-
pa∏a si´ w tyralier´ i rozpocz´∏a okrà˝aç zabudowania. Zbudzeni wys-
trza∏em bandyci, widzàc zbli˝ajàcych si´ ˝o∏nierzy, wybili w mieszkaniu
szyby i zacz´li si´ g´sto ostrzeliwaç. Widzàc kr´càcych si´ za stodo∏à
naszych ˝o∏nierzy, wypuÊcili seri´ Êwietlnych pocisków w stodo∏´, która
wraz z oborà sp∏on´∏a od kul bandyckich. Wszelkie nawo∏ywania do
poddania si´ ze strony naszej grupy u bandytów nie da∏y ˝adnego
wyniku, co widzàc d[owód]ca grupy rozkaz strzelaç z rakietnicy w okno,
lecz niecelny strza∏ spowodowa∏, i˝ rakieta uderzy∏a w strzech´ i zapali∏
si´ ca∏y dom. Bandyci widzàc beznadziejnoÊç swojej sytuacji zacz´li
oknem wyskakiwaç na dwór. Jeden z nich zosta∏ zabity w samym oknie,
dwu innych uda∏o si´ wyskoczyç z mieszkania, lecz celny ogieƒ naszych
˝o∏nierzy nie pozwoli∏ im daleko uciec. Jeden z nich zosta∏ zabity 
w odleg∏oÊci ok. 100 m od mieszkania (kpr. pseud[onimu] nie ustalono,
drugi „˚wirko” w stopniu st. sier˝anta w odleg∏oÊci ok. 150 m od domu.
Dwaj pozostali w mieszkaniu sp∏on´li niemal doszcz´tnie, tak ˝e pozos-
ta∏o po nich troch´ stopionego t∏uszczu i koÊci. Przy zabitym „˚wirce”,
który zosta∏ natychmiast rozpoznany przez b. cz∏onka bandy „M∏ota”
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pseud. „Mewa” [b´dàcy wóczas wspó∏pracownikiem UB] znaleziono
prócz automatu czeskiego i pistoletu Parabellum torb´ z ró˝nego rodzaju
papierami, z których cz´Êç w odpisach przesy∏am, oraz szereg map 
i wi´kszà iloÊç zdj´ç. Przy drugim zabitym bandycie zdobyto KM MG,
pistolet i granat. Sp∏onà∏, co stwierdzono, 1 kb i wi´ksza iloÊç amunicji,
co mo˝na by∏o stwierdziç po wybuchach podczas po˝aru domostwa.
[...]”

Tak z kolei okreÊla∏ genez´ i przebieg walki okresowy meldunek

dowództwa KBW województwa warszawskiego:

„W nocy z 16 na 17.2.1947 r. podgrupa operacyjna Sterdyƒ otrzy-
ma∏a wiadomoÊç od so∏tysa wsi Sieroczyn [sic], ˝e w jego wsi znajduje
si´ banda w sile 4 ludzi. W zwiàzku z tym dnia 17.2.47 r. grupa
wyjecha∏a w poÊcig za bandà i w miejscowoÊci Kie∏piniec natkn´∏a si´
na podgrup´ bandy „M∏ota” pod dow[ództem] st. sier˝. ps. „˚wirko”.
Banda przyj´∏a walk´ i podj´∏a obron´ w jednym z gospodarstw.
Poniewa˝ grupa nie mog∏a podejÊç do budynku wskutek silnego ognia
bandytów, podpalono budynki rakietà. Po jednogodzinnej walce 2
bandytów w tym ps. „˚wirko” zosta∏o zabitych, a pozosta∏ych 2 spali∏o
si´ w budynku. Zdobyto 1 rkm, 1 automat, 2 pistolety. Zabudowania
sp∏on´∏y ca∏kowicie. Strat w∏asnych nie by∏o.”

Ca∏y patrol pad∏ w walce (oprócz st. sier˝. Józefa Babicza „˚wirki”

zgin´li: kpr. Franciszek Januszkiewicz „Zbieg” oraz strzelcy Jan

Ma∏yszko „Grom” i NN „Serdeczny”). Nale˝y dodaç, i˝ ˝o∏nierze KBW

nie przypadkiem, ale z rozmys∏em podpalili gospodarstwo Goworków.

Zwraca uwag´ determinacja, z jakà partyzanci bronili si´ przed

szeÊciokrotnie liczniejszym przeciwnikiem. ˚aden z nich nie podniós∏ ràk

w gór´, walczyli „do ostatniego naboju”. Âwiadkowie, którzy oglàdali

miejsce walki, wspominajà, ˝e spalone cia∏a obu partyzantów znaj-

dowa∏y si´ w takich pozycjach, z jakich do koƒca ostrzeliwali si´ 

z budynku. Zw∏oki „˚wirki” ˝o∏nierze KBW wrzucili na sanie i zabrali ze

sobà. Zw´glone szczàtki pozosta∏ych partyzantów zosta∏y zakopane na

∏àce za gospodarstwem; zapewne spoczywajà tam do dzisiaj. Rodzina

gospodarza na poczàtku potyczki wybieg∏a z chaty i w ten sposób usz∏a

z ˝yciem. Straty KBW nie sà znane.

Jeden ze starych wileƒskich towarzyszy broni „˚wirki” – ppor. Henryk

Wieliczko „Lufa”, kwaterujàcy tego dnia w odleg∏ej o kilka kilometrów

kolonii, zapisa∏ w swym notatniku – 17 poniedzia∏ek – kol. Dady [?],
widaç ∏un´ na po∏[udniowy] – zachód (ginie „˚wirko” Êp.).
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Po Êmierci „˚wirki” komend´ nad ˝o∏nierzami 3 szwadronu chwilowo

przejà∏ w∏aÊnie ppor. „Lufa”. Potem zostali oni w∏àczeni do szwadronu

ppor. „Lecha”.

Âmierç st. sier˝. Józefa Babicza „˚wirki” wydaje si´ koƒczyç pewien

etap w dziejach odtworzonej 6 Brygady Wileƒskiej AK. By∏ on bowiem

ostatnim dowócà pododdzia∏u tej jednostki, posiadajàcym kresowy –

wileƒski rodowód. Od tej chwili w gronie dowódców szwadronów 

i mniejszych grup brygady „M∏ota” znajdowali sie wy∏àcznie podlasiacy

(w szergach oddzia∏u znajdowa∏o si´ jeszcze blisko 30 kresowiaków,

ale nie pe∏nili oni funkcji dowódczych). Kresowi dowódcy zgin´li lub

„wykruszyli si´” w inny sposób, ale wileƒska legenda oddzia∏u zosta∏a

zachowana do koƒca, nawet wówczas, gdy na poczàtku lat pi´çdziesià-

tych s∏u˝yli w nim ju˝ tylko mieszkaƒcy Podlasia.

Choç „˚wirko” i jego ludzie zgin´li, choç w dwa i pó∏ roku póêniej

pad∏ „M∏ot”, walka pod dowództwem kpt. „Huzara” trwa∏a dalej – 

i przez kolejne lata, a˝ do koƒca 1952 r., gin´∏y w boju nast´pne patrole

6 Brygady Wileƒskiej, dajàc Êwiadectwo, ˝e nie wszyscy pogodzili 

si´ z rzàdami komunistów w Polsce. Na pomniku wzniesionym przez fun-

dacj´ „Pami´tamy” kilka lat temu w Siedlcach widnieje ponad 180

nazwisk i pseudonimów ˝o∏nierzy majora „¸upaszki”, „M∏ota” i „Huza-
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˚o∏nierze 3 szwadronu 6 Brygady Wileƒskiej AK. Stojà od lewej: drugi – ppor. Henryk Wieliczko „Lufa”, trzeci –
ppor. Antoni Borowik „Lech”.
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ra”, którzy oddali ˝ycie w walce o wolnoÊç Ojczyzny. Wi´kszoÊç z nich,

podobnie jak „˚wirko” i jego podkomendni, nie ma nawet w∏asnych

grobów. Miejscami, do których mo˝emy przyjÊç by ich wspomnieç,

pomodliç si´ za nich i zapaliç w Dzieƒ Zaduszny Êwiate∏ko, sà wi´c pom-

niki które dla nich wznosimy. Takie jak ten, który stanà∏ w Kie∏piƒcu.

SSyyllwweettkkii  ppaarrttyyzzaannttóóww  ppoolleegg∏∏yycchh  1177  lluutteeggoo  11994477  rr..  ww  KKiiee∏∏ppiiƒƒccuu

SStt..  ssiieerr˝̋..  JJóózzeeff  BBaabbiicczz  „„˚̊wwiirrkkoo””

ur. 10 II 1926 r. w Izarze na

Wileƒszczyênie. Wiadomo, ˝e przed

wojnà ukoƒczy∏ 6 klas szko∏y

powszechnej. Nale˝a∏ do konspiracji

AK na Wileƒszczyênie. W lutym

1944 r. wstàpi∏ do 5 Brygady

Wileƒskiej, przechodzàc jej szlak

bojowy. Po lipcu 1944 r. pozostawa∏

ca∏y czas w polu: najpierw w odd-

ziale kadrowym, obozujàcym zimà

1944/1945 r. w ost´pach Puszczy

Bia∏owieskiej, a od kwietnia 1945 r.

w 1 szwadronie 5 Brygady Wileƒ-

skiej, a nast´pnie 6 Brygadzie

Wileƒskiej, gdzie dowodzi∏ 3 dru-

˝ynà, przekszta∏conà potem w 3

szwadron. O jego sylwetce jako

wzorowego ˝o∏nierza – partyzanta

Êwiadczà dobitnie kolejne awanse,

które uzyska∏ podczas nieprzer-

wanej, trzyletniej s∏u˝by „w lesie”: do

stopnia kaprala (1944 r.), plutonowego (sierpieƒ 1945 r.), st. sier˝anta

(paêdziernik 1946 r.). Podczas walki z grupà operacyjnà NKWD 

w ¸empicach w listopadzie 1945 r. zosta∏ powa˝nie ranny (skierowany

na leczenie, nie skorzysta∏, by odejÊç „do cywila”, lecz powróci∏ do

s∏u˝by). Wyró˝nia∏ si´ jako dobry i odwa˝ny dowódca pododdzia∏u. 

O jego znaczàcej pozycji w oddziale Êwiadczy okolicznoÊç, i˝ wiosnà

1946 r. „M∏ot” powo∏a∏ go do sk∏adu sàdu polowego, dzia∏ajàcego przy

dowództwie 6 Brygady Wileƒskiej AK. Trzeba dodaç, ˝e „M∏ot”,

cz∏owiek znacznie starszy i o wi´kszym doÊwiadczeniu ˝yciowym ni˝
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St. sier˝. Józef Babicz „˚wirko”, dowódca 3 szwa-
dronu 6 Brygady Wileƒskiej AK. 
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jego m∏odzi ˝o∏nierze, ze wzgl´du na m∏ody wiek „˚wirki” traktowa∏ go

troch´ jak nauczyciel – ucznia. Choç na partyzanckim szlaku przeszed∏

bardzo d∏ugà drog´, mo˝emy powiedzieç o nim, jako o cz∏owieku, tak

niewiele. Ppor. „Wiktor” zapisa∏ w swych notatkach na jego temat

mi´dzy innymi – „Odwa˝ny, dobry dru˝ynowy [...].” My mo˝emy

2255

Protokó∏ z posiedzenia sàdu polowego 6 Brygady Wileƒskiej AK, w którym orzeka∏ sier˝. Józef  Babicz
„˚wirko”. 
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jedynie dodaç, ˝e ze zgromadzonej dokumentacji wy∏ania si´ jego

obraz – jako jednego z najdzielniejszych partyzantów 5 i 6 Brygady

Wileƒskiej.

O towarzyszach broni poleg∏ych wraz ze „˚wirkà” wiemy jeszcze mniej:
kkpprr..  FFrraanncciisszzeekk  JJaannuusszzkkiieewwiicczz  „„ZZbbiieegg”” by∏ prawdopodobnie miesz-

kaƒcem Bia∏egostoku, uciekinierem z armii Berlinga, który nie chcia∏

s∏u˝yç w komunistycznym wojsku, do 6 Brygady Wileƒskiej wstàpi∏ 

w sierpniu 1946 r. 
ssttrrzzll..  JJaann  MMaa∏∏yysszzkkoo  „„GGrroomm”” pochodzi∏ z Soko∏owa Podlaskiego, wstàpi∏

do 6 Brygady Wileƒskiej AK w sierpniu 1946 r. 
ssttrrzzeell..  NNNN  „„SSeerrddeecczznnyy”” – pozostaje do dziÊ „˝o∏nierzem nieznanym” 

w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu.

WWaa˝̋nniieejjsszzee  aakkccjjee  55  ii  66  BBrryyggaaddyy  WWiilleeƒƒsskkiieejj

ww  kkttóórryycchh  uucczzeessttnniicczzyy∏∏  ssiieerr˝̋..  „„˚̊wwiirrkkoo””

RRookk  11994444
� II – rozbrojenie 30-osobowej za∏ogi niemieckiej w ˚ukojniach.
� 29 II – wypad na Litw´ Kowieƒskà. Walka z litewskimi 

oddzia∏ami policyjnymi ko∏o Pogo∏oni.
� III – rozbicie oddzia∏u policji litewskiej ko∏o wsi Dawciuny.
� III  – akcja na pociàg na odcinku ˚ukiszki – Rudnia (7 Niemców

zabito, wielu rozbrojono).
� 20 – 28 III – rajd 4 i 5 Brygady na opanowane przez sowieckà

partyzantk´ tereny ko∏o Wiszniewa.
� 31 III – ikwidacja posterunków niemieckiej i litewskiej policji 

w Strunojciach.
� Po∏. IV – zasadzki na niemieckie samochody na drogach ko∏o

Wornian, Michaliszek i Âwira.
� 21 IV – akcja na pociàg na linii ¸yntupy – Podbrodzie (do niewoli

wzi´to 20 Niemców).
� 24 IV – atak na pociàg urlopowy na linii Wilno – Dyneburg 

k. Pohulanki. W wyniku ostrza∏u zgin´∏o 75 Niemców.
� 28 V – atak na ekspedycj´ kontyngentowà pod Bo∏oszà (Niemcy 

stracili 21 ludzi).
� Druga po∏. V –  opanowanie miasteczka Janiszki, rozbrojenie 

garnizonu policyjnego.
� 23 VI – wypad na Litw´ etnicznà w odwet za zamordowanie 39 

Polaków w Glinciszkach.
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� 29 VI – uprowadzenie 30 cz∏onków Organizacji Todta 

z Podbrodzia.
� 6 VII – opanowanie miasteczka Suderwa, rozbrojenie posterunku 

Luftwaffe.
� Po∏owa VII – rozbrojenie jednostki Wehrmachtu ko∏o Jewja na 

Litwie Kowieƒskiej.
� X – walka z ob∏awà NKWD w lasach Êwis∏ockich.
� X – walka z ob∏awà NKWD na skraju Puszczy Ró˝aƒskiej.

RRookk  11994455
� 17 IV – opanowanie miasteczka Narewka, rozbrojenie posterunku 

MO, odbicie aresztowanych.
� 20 IV – zasadzka na samochody na szosie Bia∏ystok – Wo∏kowysk.
� 3 V – zasadzka na samochód z funkcjonariuszami UB i MO pod 

Dobromilem na szosie Bielsk – Boçki (2 zabitych, 2 rannych, 

kilku rozbrojonych).
� 7 V – akcja na Boçki, rozbicie posterunku MO. Zlikwidowano 

2 funkcjonariuszy NKWD i 11 milicjantów szkodliwych 

dla ludnoÊci oraz konfidentów NKWD.
� 16 V – rozbrojenie ekspedycji kontyngentowej we wsi Patoka.
� 25/26 V – rozbrojenie posterunku MO w osadzie Narewka.
� 27 V – zasadzka na sowieckà kolumn´ z zaopatrzeniem 

na drodze Hajnówka – Bia∏owie˝a.
� 28 V – bitwa 1 szwadronu 5 Brygady Wileƒskiej z grupà 

operacyjnà NKWD i KBW pod osadà Majdan – Topi∏o 

w Puszczy Bia∏owieskiej. Bolszewicy stracili 15 zabitych 

i 16 rannych, partyzanci – 2 zabitych i 2 rannych.
� 30 V – potyczka z NKWD pod Hornowszczyznà.
� 10 VI – opanowanie osady Narew, rozbicie posterunku MO.
� 7 VII – likwidacja prokuratury 5 sowieckiej armii pancernej we wsi 

Brzeziny. Zgin´∏o 10 sowietów, w tym 4 oficerów.
� 10 VII – rozbrojenie posterunku MO w Siemiatyczach.
� 15 VII – rozbicie kolumny samochodowej ko∏o Olszewa 

(zabito 4 sowietów, wzi´to 16 jeƒców z LWP).
� 8 VIII – rozbrojenie 8 sowietów w W´˝ach pow. Soko∏ów 

Podlaski.
� 8 VIII – rozbicie ekspedycji przeciwpartyzanckiej LWP ko∏o wsi 

Sikory pow. Soko∏ów Podlaski (poleg∏o 16 ˝o∏nierzy 

przeciwnika, ponad 70 rozbrojono, zdobyto dzia∏ko, 

2 CKM i wiele innej broni).
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� 8/9 VIII – zwyci´ska potyczka pod wsià ZaleÊ, rozbito kompani´ 

przeciwnika.
� 18 VIII – bitwa z grupà operacyjnà NKWD, UB i LWP 

w Miodusach Pokrzywnych (zgin´∏o blisko 40 funkcjonarisuzy 

i ˝o∏nierzy NKWD, LWP i UB, przy stracie 8 zabitych i 10 rannych 

partyzantów).
� 10 IX – rozbrojenie posterunku MO w Milejczycach.
� 11 X – rozbrojenie posterunku MO i placówki UB w Kleszczelach.
� 13 X – rozbrojenie posterunku MO w Siemiatyczach.
� 29 XI – walka z ekspedycjà NKWD, UB i MO w ¸empicach. 

Przeciwnik traci oko∏o 20 zabitych i wielu rannych, ze strony 

partyzantów pada 2 zabitych i 11 rannych, wÊród których 

znajduje si´ „˚wirko”.
RRookk  11994466

� 3 IV – rozbicie grupy KBW pod Zawadkami (zabito oficera UB, 

6 ˝o∏nierzy KBW puszczono wolno).
� 10 IV – w Du˝ym Borze gm. ¸ysów patrol „˚wirki” wykona∏ 

zamach na szczególnie szkodliwego funkcjonariusza PUBP 

z Siedlec.
� 12 IV – zatrzymanie i kontrola pociàgu na stacji Platerów.
� 28 IV – rozbicie, wspólnie z oddzia∏em NZW „Burego”, grupy 

operacyjnej UB i KBW pod wsià Brzozowo – Antonie pow. 

Wysokie Mazowieckie (zabito 16 pracowników UB i MO, 

17 ˝o∏nierzy KBW rozbrojono i puszczono wolno).
� 29 IV – ostrzelanie ekspedycji kontyngentowej pod Garbowem Starym.
� 30 IV – bitwa oddzia∏ów „Wiktora” - „M∏ota” i „Burego” 

z operacjà przeciwpartyzanckà w rejonie Âliwowa pow. Wysokie 

Mazowieckie (poleg∏o blisko 20 partyzantów, kilkunastu dosta∏o 

si´ do niewoli – w wi´kszoÊci skazano ich na kar´ Êmierci 

i zamordowano).
� 3 VII – wspólna akcja 6 Brygady i oddzia∏u WiN „Korwina” na 

osad´ ¸osice, walka z oddzia∏ami NKWD i LWP (przeciwnik 

straci∏ oko∏o 20 ludzi, w tym 4 oficerów).
� 31 VII – walka w gajówce Jeziorek z grupà operacyjnà UBP.
� 3 VIII – walka na kolonii Ksi´˝opola z grupà operacyjna UBP. 

O wyniku walki przesàdzi∏ kontratak dru˝yny „˚wirki” (UB straci∏o 

6 zabitych, partyzanci – 1).
� 23 VIII – dru˝yna „˚wirki” wraz z patrolem WiN „Szpa∏y” 

rozbroi∏a posterunek MO w Boçkach.
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� 29 VIII – rozbrojenie posterunku MO w Janowie Podlaskim.
� 11 X – szwadron „˚wirki” opanowa∏ osad´ ¸osice. Rozbrojono 

posterunek MO.
� 31 X – akcja przeciwko bandzie rabunkowej we wsi Cecele I.

RRookk  11994477
� 8 I – akcja na osad´ Braƒsk, starcie z MO.
� 31 I – rozbrojenie posterunku MO w Mi´dzylesiu pow. W´grów.
� 1 II – potyczka z grupà MO we wsi Borzychy.
� 11 II – starcie z pododdzia∏em KBW w Rogowie pow. Siedlce.
� 17 II – Êmierç st. sier˝. „˚wirki” i 3 jego ˝o∏nierzy w starciu 

z grupà operacyjnà KBW w Kie∏piƒcu.

SSyyllwweettkkii  ddoowwóóddccóóww  66  BBrryyggaaddyy  WWiilleeƒƒsskkiieejj  AAKK

MMjjrr  ZZyyggmmuunntt  SSzzeennddzziieellaarrzz  ppss..  „„¸̧uuppaasszzkkaa””,

syn Karola i Eufrozyby z domu Osieckiej,

urodzi∏ si´ 12 III 1910 r. w Stryju (woj. sta-

nis∏awowskie), w wielodzietnej rodzinie

urz´dnika kolejowego, (mia∏ dwie siostry 

i trzech braci – dwaj z nich bronili Lwowa

w 1919 r., przy czym Rudolf poleg∏;

Marian – rtm WP, kawaler KVM, ˝o∏nierz

PSZ – walczy∏ póêniej w dywizji pancernej

gen. Maczka). Wykszta∏cenie zdobywa∏ 

w doÊç trudnych warunkach materialnych.

Uczy∏ si´ we Lwowie i Stryju, gdzie 

w 1929 r. ukoƒczy∏ gimnazjum matematy-

czno – przyrodnicze. W koƒcu tego roku jako ochotnik wstàpi∏ do szko∏y

podchorà˝ych zawodowych na kurs unitarny w Ró˝anie, który ukoƒczy∏ 

z lokatà wybitnà w 1931 r. Nast´pnie przeszed∏ do szko∏y

podchorà˝ych kawalerii w Grudziàdzu (Centrum Wyszkolenia

Kawalerii), którà ukoƒczy∏ 5 VIII 1934 r. i w stopniu podporucznika

zosta∏ przydzielony do 4 pu∏ku U∏anów Zaniemeƒskich w Wilnie, gdzie

s∏u˝y∏ poczàtkowo jako dowódca plutonu w 4 szwadronie. W po∏owie

1936 r. otrzyma∏ stanowisko dowódcy 2 szwadronu (w marcu 1937r.

awansowany do stopnia porucznika). Da∏ si´ poznaç jako Êwietny

dowódca liniowy. By∏ doskona∏ym jeêdêcem i Êwietnie pos∏ugiwa∏ si´

bronià. W 1938 r. podczas upadku z konia dozna∏ urazu kr´gos∏upa,

który fatalnie odbija∏ si´ na jego póêniejszym stanie zdrowia, zw∏aszcza 
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w surowych warunkach partyzanckich, dokuczajàc mu dotkliwie do

koƒca ˝ycia.

W szeregach 4 pu∏ku u∏anów uczestniczy∏ w wojnie obronnej 1939 r.

w sk∏adzie Wileƒskiej Brygady Kawalerii (Armia „Prusy”), przechodzàc

szlak bojowy od Piotrkowa Trybunalskiego po Majdan Sopocki na

Zamojszczyênie i Medyk´ pod PrzemyÊlem. Wyró˝ni∏ si´ zw∏aszcza pod-

czas obrony przyczó∏ka mostowego i przeprawy przez Wis∏´ pod

Kozienicami na wysokoÊci Maciejowic, gdzie zdo∏a∏ pomyÊlnie

przeprawiç swój szwadron, ratujàc go z ogólnego pogromu. 

W koƒcowym okresie walk do∏àczy∏ ze swym szwadronem do Grupy

Operacyjnej Kawalerii dowodzonej przez gen. W∏adys∏awa Andersa.

Za udzia∏ w wojnie 1939 r. zosta∏ odznaczony Krzy˝em Virtuti Militari 

V klasy. 27 IX 1939 r. dosta∏ si´ do niewoli sowieckiej, z której uciek∏ po

kilku dniach, przedostajàc si´ do Lwowa. Po trzykrotnych nieudanych

próbach dotarcia na W´gry, a nast´pnie na Litw´, w listopadzie 1939 r.

powróci∏ do Wilna. Tam ukrywa∏ si´ przed aresztowaniem pod fa∏szy-

wym nazwiskiem W∏adys∏aw Chawling, pracujàc fizycznie jako robotnik

budowlany i pracownik bazy zaopatrzenia miasta.

Od poczàtku 1940 r. uczestniczy∏ w dzia∏alnoÊci konspiracyjnej na

terenie Wilna, poczàtkowo w strukturach majàcych odtwarzaç konspira-

cyjnie 4 pu∏k u∏anów (grupa kpt. Giedrojcia). Po aresztowaniach 

w poczàtku 1941 r. okresowo – na 3 miesiàce – straci∏ kontakt organiza-

cyjny. W koƒcu 1941 r. zosta∏ w∏àczony przez por. Henryka

Witkowskiego do pracy w komórce wywiadu (zorganizowa∏ siatk´

wywiadowczà na linii Wilno – Podbrodzie –– Ryga oraz w rejonie

¸yntupy – Kiemieliszki – Âwir). W kwietniu lub maju 1943 r. nawiàza∏

kontakt z Komendà Wileƒskiego Okr´gu AK, przedstawiajàc projekt

utworzenia oddzia∏u partyzanckiego. W sierpniu 1943 r. na mocy

rozkazu pp∏k. A. Krzy˝anowskiego „Wilka” zosta∏ skierowany na

stanowisko dowódcy oddzia∏u partyzanckiego AK, operujàcego na

Pojezierzu Wileƒskim pod komendà ppor. Antoniego Burzyƒskiego

„Kmicica”. Dotar∏ w rejon jego bazy nad Jeziorem Narocz ju˝ po rozbro-

jeniu tej jednostki przez sowieckà partyzanckà brygad´ Fiodora

Markowa (sowieci zamordowali wówczas „Kmicica” i oko∏o 80

˝o∏nierzy AK). Z niedobitków oddzia∏u „Kmicica” zorganizowa∏ nowy

oddzia∏ partyzancki, od listopada 1943 r. noszàcy nazw´ 5 Brygady

Wileƒskiej (zwano jà te˝ Brygadà Âmierci). Na jej czele wykona∏ kilka-

dziesiàt udanych akcji przeciw niemieckim si∏om okupacyjnym i kolabo-
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ranckim oddzia∏om litewskim, a tak˝e wrogo nastawionej partyzantce

sowieckiej. Zosta∏ ranny w bitwie z niemieckà ekspedycjà przeciwpar-

tyzanckà pod Worzianami 31 I 1944 r. W kwietniu 1944 r. podczas

pobytu w Wilnie zosta∏ aresztowany, zdo∏a∏ jednak zbiec z ràk Niemców

i do∏àczyç do 5 Brygady.

Dowodzona przez niego brygada nie wzi´∏a udzia∏u w operacji

wileƒskiej, lecz atakujàc oddzia∏y niemieckie wycofa∏a si´ na zachód

(koncepcja ta by∏a uzgodniona wczeÊniej z Komendantem Okr´gu, który

póêniej zmieni∏ zdanie, lecz nie zdo∏a∏ na czas zawiadomiç o tym

„¸upaszki”). 5 Brygada Wileƒska AK zosta∏a 23 VII 1944 r. cz´Êciowo

rozbrojona przez Armi´ Czerwonà w lasach Puszczy Grodzieƒskiej

(kawaleria i cz´Êç piechoty), zaÊ szereg niedu˝ych grupek przedziera∏o

si´ dalej na zachód, z zamiarem ponownego po∏àczenia si´ w Puszczy

Augustowskiej.

Podczas s∏u˝by w Armii Krajowej Z. Szendzielarz zosta∏ awan-

sowany do stopnia rotmistrza (brak dok∏adnej daty) i majora (11 XI 1944 r.).

Wysokie walory dowódcze i organizacyjne, dba∏oÊç o ˝o∏nierzy i miejs-

cowà ludnoÊç postawi∏y go w rz´dzie najlepszych i najbardziej popu-

larnych dowódców polskiej partyzantki na Wileƒszczyênie. Mia∏ dobry

kontakt psychiczny zarówno z kadrà dowódczà oddzia∏u, jak i z szere-

gowymi partyzantami, wÊród których cieszy∏ si´ wielkim autorytetem.

Okres dowodzenia brygadà partyzanckà w latach 1943 – 1944

potwierdzi∏ w pe∏ni jego zdolnoÊci dowódcze i instynkt partyzancki, poz-

woli∏ mu te˝ na zdobycie wielkiego doÊwiadczenia bojowego, wykorzys-

tanego w póêniejszych dzia∏aniach w latach 1945 – 1947. By∏

cz∏owiekiem osobiÊcie bardzo odwa˝nym. Uwaga ta dotyczy zarówno

odwagi w sytuacjach bojowych, jak równie˝ odwagi cywilnej, tj. nie

unikania odpowiedzialnoÊci za trudne decyzje. Charakteryzowa∏o go

te˝ poczucie honoru ˝o∏nierskiego, a tak˝e poczucie odpowiedzialnoÊci.

W sierpniu 1944 r. cz´Êç partyzantów zebra∏a si´ ponownie pod

rozkazami Z. ¸upaszki na terenie powiatu bielskiego. Po podporzàd-

kowaniu si´ Komendzie Bia∏ostockiego Okr´gu AK rtm. „¸upaszka”

przeszed∏ na czele niewielkiego oddzia∏u kadrowego do Puszczy

Âwis∏ockiej, skàd przesunà∏ si´ okresowo w lasy Puszczy Ró˝aƒskiej (stan

okresowo waha∏ si´ w granicach 20 – 40 ˝o∏nierzy). Oddzia∏ ten

zimowa∏ poczàtkowo w leÊnym obozowisku w Puszczy Bia∏owieskiej, 

a nast´pnie na melinach konspiracyjnych w powiecie bielskim. 

W Komendzie Bia∏ostockiego Okr´gu AK, a nast´pnie AKO, mjr 
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Z. Szendzielarz otrzyma∏ funkcj´ „dowódcy partyzantki”, co nale˝y rozu-

mieç jako funkcj´ dowódcy dyspozycyjnego oddzia∏u partyzanckiego.

Ponownie wyszed∏ w pole 5 IV 1945 r. Odtworzona przez 

Z. Szendzielarza 5 Brygada Wileƒska by∏a w tym okresie oddzia∏em

partyzanckim podlegajàcym Komendzie Bia∏ostockiego Okr´gu AKO.

Liczy∏a w szczytowym okresie rozwoju, latem 1945 r. - 250 ˝o∏nierzy

(trzy szwadrony, kompania szturmowa + dru˝yna podoficerska).

Wykona∏a kilkadziesiàt akcji przeciw NKWD oraz UBP i ich agenturze,

a tak˝e przeciw MO i KBW. By∏a najgro-êniejszym i zarazem

najskuteczniejszym od-dzia∏em antykomunistycznego podziemia niepod-

leg∏oÊciowego na Bia∏o-stocczyênie. W poczàtkach wrzeÊnia 1945 r. na

rozkaz Komendy Okr´gu Bia∏ostockiego AKO wyda-ny w zwiàzku 

z zarzàdzonà przez DSZ akcjà „roz∏adowywania lasów” poleci∏ rozfor-

mowaç 5 Brygad´ Wileƒskà (demobilizacja trwa∏a do paêdziernika; 

w polu pozosta∏ oddzia∏ kadrowy 1 szwadronu na bazie którego zosta∏a

wkrótce sformowana 6 Brygada Wileƒska).

Jesienià 1945 r. Z. Szendzielarz wyjecha∏ na Pomorze, gdzie naw-

iàza∏ kontakt z komendantem eksterytorialnego Wileƒskiego Okr´gu AK

(przekszta∏conym w marcu 1947 r. w OÊrodek Mobilizacyjny

Wileƒskiego Okr´gu AK), pp∏k. Antonim Olechnowiczem „Pohoreckim” 

i podporzàdkowa∏ si´ mu. W 1946 r. wznowi∏ dzia∏alnoÊç bojowà.

Poczàtkowo na jego rozkaz zorganizowano cztery patrole dywersyjne,

w kwietniu 1946 r. ponownie wyszed∏ w pole w Borach Tucholskich za-

wiàzek odtworzonej 5 Brygady Wileƒskiej, nad którà objà∏ osobiste

dowództwo. Jednostka ta liczy∏a poczàtkowo dwa, od czerwca 1946 r.

zaÊ trzy kadrowe pododdzia∏y zwane szwadronami (∏àczny stan nie

przekracza∏ 70 ludzi). Grupy te operowa∏y na rozleg∏ych terenach

województwa zachodniopomorskiego, gdaƒskiego i olsztyƒskiego.

Jesienià 1946 r. mjr Z. Szendzielarz na czele niedu˝ej grupy dowod-

zonej przez ppor. „Luf´” przeszed∏ na teren woj. bia∏ostockiego, gdzie

do∏àczy∏ do 6 Brygady Wileƒskiej dowodzonej przez ppor. Lucjana

Minkiewicza „Wiktora”; a od paêdziernika 1946 r. przez ppor.

W∏adys∏awa ¸ukasiuka „M∏ota” (rozformowane w listopadzie 1946 r.

dwa „szwadrony” 5 Brygady Wileƒskiej nie zosta∏y ju˝ odbudowane,

zaÊ resztki 4 szwadronu ppor. „Lufy” w marcu 1947 r. w∏àczono do 

6 Brygady Wileƒskiej). Jeszcze zimà 1947 r. osobiÊcie dowodzi∏ niek-

tórymi akcjami 6 Brygady Wileƒskiej. Po koncentracji 6 Brygady 

w koƒcu marca 1947 r. wyjecha∏ z oddzia∏u. Okresowo przebywa∏ 
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w Warszawie, nast´pnie ko∏o G∏ubczyc, wreszcie pojecha∏ do Osielca 

k. Makowa Podhalaƒskiego, gdzie ukrywa∏ si´ wyst´pujàc pod

nazwiskiem Ryszard Zygmunt Maƒkowski. ¸àcznoÊç z dowódcà 6

Brygady Wileƒskiej utrzymywa∏ za poÊrednictwem swego kuriera ppor.

Antoniego Wodyƒskiego „Odyƒca”.

Zosta∏ aresztowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa

Bezpieczeƒstwa Publicznego  30 VI 1948 r. w Osielcu i po d∏ugotrwa∏ym

Êledztwie skazany po pokazowym procesie przez Wojskowy Sàd

Rejonowy  w Warszawie 2 XI 1950 r. na kar´ Êmierci (wi´ziono go 

w wi´zieniu MBP przy ul. Rakowieckiej w Warszawie). Podczas Êledztwa

zachowa∏ godnà postaw´, bioràc na siebie pe∏nà odpowiedzialnoÊç za

dzia∏ania podlegajàcych mu oddzia∏ów. Zosta∏ zamordowany 

w  wi´zieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie w dniu 8 II 1951 r.

Miejsce pochówku nie jest znane.

PPppoorr..  LLuuccjjaann  MMiinnkkiieewwiicczz  „„WWiikkttoorr”” ur. 30 IX

1918 r. pochodzi∏ z terenu Litwy Kowieƒskiej.

By∏ czynny w konspiracji od listopada 1939 r.

jako ˝o∏nierz SZP-ZWZ-AK w Inspektoracie

„Litwa Kowieƒska”, utworzonym na przedwo-

jennym litewskim terytorium paƒstwowym. 23 I

1944 r. by∏ skierowany do 6 Wileƒskiej

Brygady AK, jednostki dyspozycyjnej

Komendy Wileƒskiego Okr´gu AK (jako

dowódca 5 dru˝yny 2 plutonu 2 kompanii).

Uczestniczy∏ w wielu akcjach bojowych prze-

ciw Niemcom, wyró˝niajàc si´ brawurowà

odwagà. S∏u˝b´ rozpoczyna∏ w stopniu strzel-

ca z cenzusem. Awansowany kolejno do stopnia kpr. z cenzusem (8 VI

1944), plut. z cenzusem (5 V 1945), ppor. cz. w. (15 VIII 1945). Zdo∏a∏

wyrwaç si´ z sowieckiego „kot∏a” pod Wilnem i przedostaç na Bia∏ostoc-

czyzn´, gdzie zg∏osi∏ si´ do dalszej s∏u˝by. Od zimy 1944/1945

nale˝a∏ do „sekcji egzekucyjnej” Obwodu AK Bielsk Podlaski, zwalcza-

jàcej NKWD i jego agentur´. Ówczesny dowódca tej grupy por.

Zygmunt B∏a˝ejewicz „Zygmunt” ogromnie go ceni∏: „... wspania∏y
˝o∏nierz. Mój wierny przyjaciel. Ogromnie lubiany przez ˝o∏nierzy.
Nigdy mnie nie zawiód∏”. Przed wojnà zdà˝y∏ ukoƒczyç dwa lata

studiów politechnicznych. Intelektualnie znacznie przewy˝sza∏ wi´kszoÊç
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podkomendnych, by∏ cz∏owiekiem wra˝liwym i utalentowanym, zdolnym

pianistà, grywa∏ tak˝e na skrzypcach. Nale˝a∏ do grona tych dowód-

ców, na których mo˝na by∏o zawsze polegaç, cechowa∏o go ogromne

poczucie odpowiedzialnoÊci. Nigdy nie uchyla∏ si´ od obowiàzków.

Zlecano mu najtrudniejsze zadania bojowe i likwidacyjne, które wykony-

wa∏ osobiÊcie z poczucia obowiàzku, chcàc uchroniç swych podkomend-

nych, ludzi znacznie m∏odszych, przed demoralizujàcym uczestnictwem

w tych drastycznych czynnoÊciach. Wiosnà i latem 1945 r. pe∏ni∏ funkcj´

zast´pcy dowódcy najlepszego, 1 szwadronu 5 Brygady Wileƒskiej. Od

paêdziernika 1945 r. do paêdziernika 1946 r. sprawowa∏ komend´ nad

oddzia∏em, okreÊlanym od lutego 1946 r. jako 6 Brygada Wileƒska.

Dowodzi∏ w wielu udanych akcjach bojowych przeciw komunistom.

Potrafi∏ bardzo poprawnie uk∏adaç stosunki 6 Brygady Wileƒskiej ze

strukturami poakowskimi (WiN), a tak˝e podziemia obozu narodowego

(NSZ, NZW). Choç pod wzgl´dem osobowoÊci ró˝ni∏ si´ bardzo ze

swym zast´pcà, ppor./por. „M∏otem”, Êwietnie uk∏ada∏ sobie z nim

wspó∏prac´. DoÊwiadczenie partyzanckie z lat okupacji niemieckiej 

i s∏u˝by pod rozkazami por. „Zygmunta” pozwala∏o mu wyprowadzaç

oddzia∏ z najtrudniejszych opresji (zimowe ob∏awy 1946 r., Âliwowo,

¸osice). By∏ zarówno dobrym dowódcà liniowym, jak i organizatorem.

Stworzona przez niego sieç punktów terenowych sta∏a si´ podstawà

organizacyjnej rozbudowy zaplecza Brygady w póêniejszym okresie.

Trzeba jednak powiedzieç, ˝e nie by∏ zwolennikiem utrzymywania bez

koƒca oddzia∏ów leÊnych i kontynuowania beznadziejnej walki. Ca∏y

czas oczekiwa∏ na rozkazy demobilizacyjne, b´dàce konsekwencjà

decyzji podj´tych przez mjr. „¸upaszk´” jeszcze we wrzeÊniu 1945 r.

Rozkazy te nie nadchodzi∏y, a on musia∏ staczaç kolejne walki 

z ob∏awami i podejmowaç akcje pozwalajàce na utrzymanie oddzia∏u 

w terenie. Od po∏owy 1946 r. ze wzgl´du na stan zdrowia coraz

rzadziej przebywa∏ w oddziale, przekazujàc komend´ nad nim ppor.

„M∏otowi”. Gdy w paêdzierniku 1946 r. okaza∏o si´, ˝e „¸upaczka” nie

zarzàdzi rozwiàzania oddzia∏ów, poprosi∏ o zwolnienie i uzyska∏ bezter-

minowy urlop. Wyjecha∏ z ˝onà i dzieckiem do Krakowa, a potem

Zakopanego, utrzymywa∏ jednak kontakt z „¸upaszkà”. Major powierzy∏

mu misj´ negocjacji z MBP w sprawie umo˝liwienia partyzantom powro-

tu do legalnego ˝ycia, z których - rzecz jasna – nic nie wysz∏o.

Uczestniczy∏ w koncentracji 6 Brygady Wileƒskiej w marcu 1947 r.,

przekonujàc „¸upaszk´” i „M∏ota” do podj´cia decyzji o zwolnieniu tych

partyzantów, którzy chcieli wycofaç si´ z oddzia∏u. Zachowane notatki
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osobiste wskazujà, ˝e doskonale

zna∏ swych ˝o∏nierzy, ich wady 

i zalety. Do koƒca by∏ cz∏owiekiem

odpowiedzialnym, troszczàcym si´

o podkomendnych i majàcym jed-

noczeÊnie pe∏ne zaufanie mjr.

„¸upaszki”. Aresztowany w lipcu

1948 r., po d∏ugim Êledztwie

skazany we wspólnym procesie 

z mjr. „¸upaszkà” na kar´ Êmierci,

zosta∏ stracony 8 II 1951  r. 

w wi´zieniu MBP na Rakowieckiej

(miejsce pochówku nieznane).

W sierpniu 1945 r. o˝eni∏ si´ 

z sanitariuszkà 5 Brygady Wileƒ-

skiej Wandà Czarneckà „Dankà”

(aresztowana przez UBP zosta∏a

skazana na wieloletnie wi´zienie),

z którà mia∏ syna i córk´.

PPppoorr..//kkpptt..  WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  ¸̧uukkaassiiuukk  „„MM∏∏oott””

((„„MM∏∏oott  IIII””))  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. spowodo-wanej trudnà sytuacjà

rodzinnà, ponownie podjà∏ nauk´ w pry-

watnym 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.
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Chwila wytchnienia w Tatrach, 1947 r. Pierwszy
ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor”, za nim NN, ppor.
Antoni Wodyƒski „Odyniec”, Wanda Minkiewicz
„Danka”, plut. Janusz Rybicki „Kuku∏ka” (zdo∏a∏ prze-
dostaç si´ w po∏owie 1948 r. z bronià w r´ku do
amerykaƒskiej strefy okupacyjnej na terenie
Niemiec).
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Wykszta∏cenie, dobra kondycja fizyczna i predyspozycje psychiczne

stwarza∏y mu mo˝liwoÊç podoficerskiej kariery wojskowej, bardzo atrak-

cyjnej 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 komunisty-

czne 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.

Natomiast od pierwszych miesi´cy okupacji uczestniczy∏ w konspira-

cyjnej 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 niemiec-

kich 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 doku-

mentacji 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 organiza-

cyjny 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
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AK-AKO Bielsk Podlaski dowodzonego przez ppor. Teodora

Âmia∏owskiego „Szumnego”, gdzie „M∏ot” objà∏ funkcj´ dowódcy pier-

wszego plutonu, a prawdopodobnie tak˝e zast´pcy komendanta. Jego

pluton wyró˝nia∏ si´ bojowoÊcià na tle innych pododdzia∏ów tej jednost-

ki. 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), zorgani-

zowanego dla kadry dowódczej Obwodu AK-AKO Bielsk Podlaski. 

W dwa miesiàce póêniej, w sierpniu 1945 r. pchor. „M∏ot” zosta∏ awan-

sowany 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 par-
tyzanckiego, dokona∏ szeregu pomyÊlnych akcji, zlikwidowa∏ wielu szpi-
clów, by∏ wzorem odwagi w walce”. Kolejne awanse: sier˝. pchor. 

(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 opera-

cyjnà 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 30 XI 1945 r. pod ¸empicami). Od lutego

1946 r. oddzia∏ dowodzony przez „Wiktora” i „M∏ota” przeszed∏ ponow-

nie pod rozkazy mjr „¸upaszki” i otrzyma∏ nazw´ 6 Brygady Wileƒskiej.

W 6 Brygadzie Wileƒskiej „M∏ot” poczàtkowo pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy

dowódcy, zaÊ od 18 X 1946 r. mianowany zosta∏ przez mjr. „¸upaszk´”

jej dowódcà. Przez dalsze 3 lata dowodzi∏ nià, potrafiàc utrzymaç si´ 

w terenie nawet w najtrudniejszych okresach. By∏ cz∏owiekiem solidnym,

odpowiedzialnym, majàcym przy tym Êwietny instynkt partyzancki.

Wyró˝nia∏a go mocno zarysowana osobowoÊç i bardzo silny charakter.
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Odbiciem jego rzetelnoÊci w sprawach codziennych jest drobiazgowo

prowadzona ksi´gowoÊç 6 Brygady Wileƒskiej (nie by∏o mowy 

o lekkomyÊlnym szafowaniu ci´˝ko zdobywanymi Êrodkami finansowy-

mi). OsobiÊcie by∏ bardzo odwa˝ny. Pomimo kalectwa zawsze masze-

rowa∏ z oddzia∏em. Starzy mieszkaƒcy Podlasia pami´tajà, ˝e

poruszanie si´ sprawia∏o mu trudnoÊç, cz´sto podpiera∏ si´ u˝ywanym

przez siebie dziesi´ciostrza∏owym karabinem SWT (tzw. samozariadkà).

Z pozornie niewyró˝niajàcego si´ niczym szczególnym terenowego

dowódcy niskiego szczebla, w ciàgu kilku lat „wyrós∏” na najwybit-

niejszego partyzanta Podlasia. Jego autorytetowi ulegali najlepsi par-

tyzanci i konspiratorzy Podlasia, zdecydowani na kontynuowanie zbro-

jnej walki o niepodleg∏oÊç po amnestii lutowej 1947 r. – por./kpt.

„Huzar”, por. „Brzask”, plut. „Sokolik”, plut. „Ryg” i inni. Ceni∏ go 

i bardzo si´ z nim liczy∏ sam major „¸upaszka”. Charakteryzowa∏ go

poprawny stosunek do ludnoÊci, bez wzgl´du na pochodzenie naro-

dowe, stanowe, czy religijne. W oddziale, rekrutujàcym si´ g∏ównie 

z ludnoÊci wiejskiej i ma∏omiasteczkowej, s∏u˝yli zgodnie zarówno

˝o∏nierze pochodzenia drobnoszlacheckiego jak i w∏oÊciaƒskiego; w tym

tak˝e prawos∏awni. Dba∏oÊç o ludnoÊç (przejawiajàca si´ m.in. 

w skutecznym zwalczaniu bandytyzmu i z∏odziejstwa), dyscyplina panu-

jàca w 6 Brygadzie, a tak˝e konsekwencja w walce z kolejnymi okupan-

tami sprawi∏y, ˝e jeszcze za ˝ycia sta∏ si´ wÊród ludnoÊci Podlasia

postacià niezwykle popularnà, mo˝na powiedzieç – legendarnà. WÊród

podkomendnych by∏ niezwykle lubiany i szanowany. Z kolei w∏adze

komunistyczne przez pó∏ wieku budowa∏y oszczerczà „czarnà legend´”

„M∏ota”, której pok∏osie zbieramy do dzisiaj. Kpt. W. ¸ukasiuk „M∏ot”
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6 Brygada Wileƒska AK w marszu. Podlasie, kwiecieƒ 1946 r.
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zginà∏ 27 VI 1949 r. na kolonii wsi Czaje Wólka, jak mo˝na sàdziç 

w wyniku nieporozumienia, z r´ki swego podkomendnego Czes∏awa

Dybowskiego „Rejtana” (zw∏oki zosta∏y wykopane 13 VIII 1949 r. przez

funkcjonariuszy UBP – miejsce pochówku nieznane).
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