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„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”.
Prof. Henryk Elzenberg

Zdj´cie na ok∏adce:
Kpt. W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot”
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Nie obchodzà nas partie, lub te czy owe programy.
My chcemy Polski suwerennej, Polski chrzeÊcijaƒskiej,
Polski – polskiej. [...] Tak jak walczyliÊmy w lasach
Wileƒszczyzny, czy na gruzach kochanej stolicy –
Warszawy – z Niemcami, by Êwi´tej Ojczyênie zerwaç
p´ta niewoli, tak dziÊ do ostatniego legniemy, by wyrzuciç
precz z naszej Ojczyzny Sowietów. Âwi´cie b´dziemy staç
na stra˝y wolnoÊci i suwerennoÊci Polski i nie wyjdziemy
dotàd z lasu, dopóki choç jeden Sowiet b´dzie depta∏
Polskà Ziemi´.
Fragment ulotki wydanej przez 6 Brygad´ Wileƒskà
AK kpt. „M∏ota”
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Wspólna walka Kresów i Podlasia o niepodleg∏oÊç
Podlasie ma d∏ugà, patriotycznà tradycj´ walki o niepodleg∏oÊç
Polski. Pokolenia naszych przodków dawa∏y dowody przywiàzania do
Paƒstwa Polskiego i do wolnoÊci, chwytajàc za broƒ w kolejnych wojnach w obronie granic i w powstaniach narodowych. Walka o ca∏oÊç
paƒstwa, a potem o odzyskanie niepodleg∏oÊci kosztowa∏a naród polski
wiele ofiar. Po dziesiàtkach tysi´cy poleg∏ych bohaterów tych zmagaƒ
nie zachowa∏ si´ nawet Êlad mogi∏ – pozostajà dziÊ jedynie w naszej
pami´ci, jako ci, którzy uratowali naszà narodowà to˝samoÊç i wiar´
przodków. Musimy mieç ÊwiadomoÊç, ˝e to dzi´ki ich ofierze odzyskiwaliÊmy utraconà niepodleg∏oÊç.
W dziejach Ziemi Podlaskiej kilkakrotnie zdarza∏o si´, ˝e o wolnoÊç
walczyli tu rami´ w rami´ wraz z miejscowymi ochotnikami tak˝e
˝o∏nierze polscy przybyli z daleka, z Kresów wschodnich. Tak by∏o
w 1972 r. podczas wojny w obronie Konstytucji Trzeciego Maja
i w Powstaniu KoÊciuszkowskim 1794 r., gdy oddzia∏y polskie wycofywa∏y si´ z kresów pod naporem Moskali w kierunku Warszawy. Tak by∏o
równie˝ podczas Powstania Listopadowego 1831 r., gdy po kl´sce korpusu genera∏a Gie∏guda przez Podlasie przesun´∏y si´ resztki oddzia∏ów
wileƒskich – i w Powstaniu Styczniowym w latach 1863-1864, gdy
Podlasie sta∏o si´ bazà s∏ynnych kresowych partii (oddzia∏ów)
Kobyliƒskiego, Wróblewskiego, braci Ejtminowiczów i Barancewicza.
W osiemdziesiàt lat póêniej historia powtórzy∏a si´, na Ziemi Podlaskiej
tak jak wówczas walczyli rami´ w rami´ polscy kresowi ˝o∏nierze spod
znaku „brygad wileƒskich AK” i miejscowi partyzanci. Kresowiacy
znaleêli si´ na Podlasiu po kl´sce akcji „Burza” i rozbrojeniu przez
Armi´ Sowieckà oddzia∏ów AK pod Wilnem w lipcu 1944 r. Wy∏apywani i niszczeni przez formacje NKWD i „Smiersz”, przedzierali si´ na
tereny le˝àce na zachód od „linii Curzona”, by tu dalej walczyç
o wolnoÊç Polski – tym razem z nowym, sowieckim okupantem i rodzimymi zdrajcami, którzy zaprzedali si´ Stalinowi. Najs∏ynniejszym dowódcà
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prowadzàcym kresowych ˝o∏nierzy do boju przeciw komunistom okaz∏ si´ major Zygmunt
Szendzielarz „¸upaszka”, który
ju˝ w latach okupacji hitlerowskiej
sta∏ si´ postacià legendarnà,
s∏ynàcà z brawurowych dzia∏aƒ
przeciw Niemcom. Teraz, od lata
1944 r., gdy na nowo odtwarza∏
i organizowa∏ swe oddzia∏y na
Podlasiu, oprócz przybyszów
z dalekich kresów zwiàzali z nim
swe losy liczni akowcy znad Bugu
i Narwi, znad Nurca i Liwca.
Jednym z nich by∏ W∏adys∏aw
¸ukasiuk „M∏ot”. On to w∏aÊnie,
obok osoby majora „¸upaszki”,
Mjr Zygmunt Szendzielarz „¸upaszka”.
sta∏ si´ symbolem niez∏omnego
patriotyzmu i konsekwencji w walce z obydwoma okupantami. Po aresztowaniu „¸upaszki” przejà∏ komend´ nad wszystkimi pozostajàcymi
jeszcze w polu oddzia∏ami, nawiàzujàcymi do chlubnej tradycji brygad
wileƒskich. Po∏àczenie czynników kresowych z lokalnymi czynnikami
podlaskimi doprowadzi∏o do powstania niezwykle interesujàcej
i zarazem skutecznej w dzia∏aniu formy organizacyjnej, jakà by∏a struktura konspiracyjna dowodzona przez kpt. W∏adys∏awa ¸ukasiuka
„M∏ota” i jego zast´pc´, a od po∏owy 1949 r. nast´pc´ – kpt.
Kazimierza Kamieƒskiego „Huzara”. W oddzia∏ach „M∏ota”, noszàcych
dumnà nazw´ 6 Brygady Wileƒskiej AK, coraz mniej by∏o Wilniaków
i ludzi pochodzàcych z Kresów, „wykruszali si´” oni bowiem na
przestrzeni lat, ginàc w kolejnych walkach z NKWD, UB i KBW. Ich
miejsce zajmowali coraz liczniej miejscowi podlascy ochotnicy. I choç
zginà∏ major „¸upaszka”, choç poleg∏a wi´kszoÊç kadry przyby∏ej wraz
z nim z Wileƒszczyzny, legenda i tradycja brygad wileƒskich trwa∏a na
Podlasiu jeszcze przez wiele lat. Sta∏o si´ tak za sprawà W∏adys∏awa
¸ukasiuka „M∏ota”, syna Ziemi Podlaskiej.
Warto przypomnieç, kim by∏ ten niezwyk∏y cz∏owiek, tym bardziej, ˝e
komuniÊci poprzez prowadzonà przez dziesi´ciolecia „czarnà prapagand´”, przedstawiali „M∏ota” i jego ˝o∏nierzy w zupe∏nie nieprawdziwy, k∏amliwy sposób. Mo˝na powiedzieç, ˝e chcieli zabiç ich po raz
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drugi – tym razem w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej. Warto uÊwiadomiç sobie,
˝e ju˝ propaganda moskiewskiego zaborcy przedstawia∏a naszych
bohaterów powstaƒ narodowych, ludzi których marzeniem i celem by∏a
niepodleg∏a Polska wolna od obcych wp∏ywów, jako „szajki”
przest´pców lub co najmniej szkodliwych szaleƒców. Po osiemdziesi´ciu
latach w podobny sposób o ˝o∏nierzach Polskiego Paƒstwa Podziemnego
wyra˝a∏y si´ oficjalne dokumenty niemieckiego okupanta. Po zakoƒczeniu wojny ten propagandowy atak w nikczemny sposób kontynuowali
komuniÊci, okreÊlajàc ˝o∏nierzy AK i NSZ w∏aÊnie jako „bandytów”. Do
swej akcji propagandowej zaprz´gli sprzedajnych historyków, publicystów, artystów i pisarzy, majàcych na zamówienie komunistycznej partii PPR-PZPR zbudowaç nowy, zafa∏szowany obraz historii Polski – „na
pomieszanie dobrego i z∏ego”, tak jak pisa∏ o tym w swym wierszu jeden
z dwudziestowiecznych poetów emigracyjnych.
Zastanówmy si´ i spróbujmy sami odpowiedzieç na pytania, na ile ta
niegodziwa propaganda osiàgn´∏a cel wyznaczony jej przez komunistycznych zdrajców Ojczyzny? Warto zadaç sobie to pytanie w∏aÊnie tu, na
Podlasiu, które obecnie - po utracie naszych ziem kresowych
zagarni´tych przez wschodniego zaborc´, same sta∏o si´ kresami
wspó∏czesnej Polski, w której obecnie ˝yjemy.

M∏odoÊç W∏adys∏awa ¸ukasiuka
W∏adys∏aw ¸ukasiuk, znany jako „M∏ot” - najs∏ynniejszy partyzant
Podlasia, urodzi∏ si´ 16 II 1906 r. we wsi Tokary pow. Siedlce
w niezamo˝nej 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. Ponoç
zamierzali kszta∏ciç go na ksi´dza, jednak doÊç szybko okaza∏o si´, ˝e
nie mia∏ szczególnego powo∏ania w tym kierunku. Po ukoƒczeniu szko∏y
podstawowej w Tokarach uczy∏ si´ w gimnazjum im. Józefa Ignacego
Kraszewskiego w Drohiczynie, a po krótkiej przerwie w 1923 r.,
spowodowanej trudnà sytuacjà rodzinnà, ponownie podjà∏ nauk´ w prywatnym gimnazjum w Soko∏owie Podlaskim, koƒczàc 6 klas gimnazjum
(co, jak na mo˝liwoÊci niezamo˝nej wiejskiej rodziny, by∏o osiàgni´ciem
bardzo wysokim). 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.
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Akt urodzenia W∏adys∏awa ¸ukasiuka. Dokument pisany cyrylicà. Tekst w t∏umaczeniu: Akt urodzenia
nr 25/1906 W∏adys∏awa ¸ukasiuka. Dzia∏o si´ we wsi Ruskowie 12/25 lutego 1906 roku o godzinie pierwszej
po po∏udniu. Przyby∏ osobiÊcie Marcin ¸ukasiuk w∏oÊcianin rolnik mieszkajàcy we wsi Tokary lat 27 ˝yjàcy
w obecnoÊci Jana Boruty rolnika a tak˝e Stanis∏awa Paw∏owskiego m∏ynarza lat 35 z urodzenia obaj w∏oÊcianie mieszkajàcy we wsi Tokary i pokazali nam m∏odzieƒca p∏ci m´skiej, oÊwiadczajàc, ˝e on urodzi∏ si´ we wsi
Tokary 3/16 lutego roku bie˝àcego o godzinie jedenastej rano z prawowitej jego ˝ony Marianny urodzonej
Swentkowskiej 24 lat ˝yjàcà. M∏odzieƒcowi temu na chrzcie Êwi´tym dokonanym dnia dzisiejszego przez
ksi´dza ni˝ej podpisanego dano imi´ W∏adys∏aw a chrzestnymi jego byli wy˝ej wspomniany Jan Boruta
i Paulina Boruta. Akt ten stawajàcym i Êwiadkom zosta∏ przeczytany a ˝e sà niepiÊmienni ni˝ej tylko podpisa∏
Administrator Ruskowskiej Parafii utrzymujàcy Ksi´gi Stanu Cywilnego. [podpis ksi´dza nieczytelny]
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W∏adys∏aw ¸ukasiuk w okresie s∏u˝by wojskowej.

W 1929 r. W∏adys∏aw ¸ukasiuk zosta∏ powo∏any do wojska. S∏u˝b´
odbywa∏ w 3 pu∏ku strzelców konnych w Wo∏kowysku. Wykszta∏cenie
po∏àczone z wrodzonà inteligencjà, dobra kondycja fizyczna i predyspozycje psychiczne stwarza∏y mu mo˝liwoÊç zawodowej podoficerskiej
kariery wojskowej, bardzo atrakcyjnej dla m∏odego ch∏opaka ze wsi.
Niestety, podczas uje˝d˝ania konia na placu koszarowym uleg∏ wypadkowi. Zosta∏ zrzucony z siod∏a i upad∏ niefortunnie na oÊ wozu
taborowego, doznajàc powa˝nych obra˝eƒ g∏owy i z∏amania w kolanie
lewej nogi. Przeszed∏ d∏ugotrwa∏à kuracj´ w szpitalu wojskowym
w Grodnie. 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. Dla cz∏owieka ˝yjàcego na
wsi i prowadzàcego gospodark´ by∏o to wielkie utrudnienie.
˚ycie toczy∏o si´ jednak dalej. W∏adys∏aw ¸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 Zbigniewa 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. Utrzymywa∏ si´
z prowadzenia wiejskiego sklepiku, w którym mia∏ prawo prowadzenia
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wyszynku, czyli sprzeda˝y
alkoholu po∏àczonej z mo˝liwoÊcià konsumpcji na
miejscu. Starostwo siedleckie wydzier˝awi∏o mu tak˝e
dwa odcinki rzeki Bug.
Ka˝dy, kto chcia∏ tu ∏owiç
ryby lub uprawiaç sporty
wodne
musia∏
uzyskaç
zgod´ W∏adys∏awa ¸ukasiuka i uiÊciç stosownà op∏at´.
Trzeba dodaç, ˝e sam nasz
bohater by∏ zapalonym
w´dkarzem i wiele czasu
sp´dza∏ nad Bugiem.
Istnieje
uzasadnione
przypuszczenie, ˝e otrzymanie koncesji na sklep ze
sprzeda˝à alkoholu oraz
dzier˝awa odcinków Bugu
wiàza∏y
si´
z
pracà
W∏adys∏awa ¸ukasiuka na
rzecz wywiadu. Niektórzy
Jadwiga i W∏adys∏aw ¸ukasiukowie przed wojnà (druga i trzeci towarzysze broni z powood lewej) .
jennej partyzantki oceniali
na podstawie prowadzonych z nim rozmów, ˝e pracowa∏ dla wywiadu
wojskowego. Natomiast jeden z badaczy historii Podlasia, Janusz W.
Nowosielski podaje, ˝e: „starostwo siedleckie z∏o˝y∏o ¸ukasiukowi,
cz∏owiekowi o sprawdzonej w wojsku lojalnoÊci, propozycj´ pracy
w wywiadzie na swoim terenie”. Wed∏ug tej wersji by∏by zatem raczej
wywiadowcà policyjnym, a nie wojskowym. Poniewa˝ brak jest
jakichkolwiek dokumentów dotyczàcych tej sprawy, pozostaje ona
otwarta. Praca wywiadowcza W∏adys∏awa ¸ukasiuka mia∏a si´ wiàzaç
z rozpracowywaniem Êrodowisk lewicowych - komunizujàcych, podatnych na wp∏ywy wywiadu sowieckiego. W tym okresie dwór
w M´˝eninie zosta∏ zakupiony przez Zakon WszechÊwiatowego
Zjednoczonego Wolnomularstwa „Le Droit Humain” oraz Polskie
Towarzystwo Teozoficzne, wyst´pujàcych pod oficjalnym szyldem
„Spó∏dzielni dla prowadzenia kolonii letnich”. We dworze odbywa∏y si´
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rytualne zebrania wolnomularskie (masoƒskie).
Co roku w czerwcu
organizowane
by∏y
w M´˝eninie zjazdy dla
„braci” wy˝szych stopni
wtajemniczenia. Nasuwa si´ tu refleksja, ˝e
wolnomularstwo, niezale˝nie od g∏oszonych –
pozornie humanitarnych
i wznios∏ych hase∏ – na
przestrzeni
dziejów
nigdy nic dobrego dla
Polski nie zrobi∏o, wr´cz
przeciwnie,
zawsze
stawa∏o si´ instrumentem
dzia∏ania dla wrogów
paƒstwa
polskiego W∏adys∏aw ¸ukasiuk podczas po∏owu ryb w Bugu – lata trzydzieste.
i wiary katolickiej. Tak by∏o równie˝ i w dwudziestoleciu mi´dzywojennym. W m´˝eniƒskim dworze masoƒscy gospodarze udzielali goÊciny
dzia∏aczom komunistycznym pracujàcym na szkod´ niepodleg∏ego
paƒstwa polskiego (np. przebywa∏ tu po wyjÊciu z wi´zienia cz∏onek KPP

Rodzina ¸ukasiuków przed koÊcio∏em w Ruskowie („M∏ot” siedzi poÊrodku grupy na wozie).
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W∏odzimierz Sokorski). Cz´stym goÊciem bywa∏a w M´˝eninie komunistyczna dzia∏aczka Wanda Wasilewska, która tak z∏owrogo zapisa∏a
si´ w historii Polski. Niektóre relacje wskazujà, ˝e w∏aÊnie rozpracowywanie Wasilewskiej by∏o jednym z g∏ównych zadaƒ W∏adys∏awa
¸ukasiuka. Jakkolwiek by nie by∏o, zna∏ si´ bardzo dobrze z Wasilewskà,
która by∏a amatorkà sportów wodnych. Sp´dza∏ z nià wiele czasu na
Bugu. Tak˝e wiejski sklepik z wyszynkiem alkoholu, w którym skupia∏o si´
˝ycie towarzyskie goÊci m´˝eniƒskiego dworu, by∏ doskona∏ym miejscem
do zdobywania ró˝norodnych informacji.

Okres okupacji niemieckiej w ˝yciu W∏adys∏awa ¸ukasiuka
W wojnie obronnej 1939 r. W∏adys∏aw ¸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 konspiracyjnej pracy niepodleg∏oÊciowej. Ju˝ 4 II 1940 r. zosta∏ zaprzysi´˝ony
jako ˝o∏nierz ZWZ (nast´pnie AK). Wyst´powa∏ pod pseudonimem „M∏ot
II” (znany by∏ jednak zazwyczaj po prostu jako „M∏ot”). Dowodzi∏
dru˝ynà konspiracyjnà w M´˝eninie, do której nale˝eli tak˝e pojedynczy
mieszkaƒcy pobliskich wsi Lipno, Klimczyce i Micha∏owo gm. Sarnaki.
Jego dru˝yna organizacyjnie nale˝a∏a do plutonu konspiracyjnego
dowodzonego przez plut. Tadeusza Jakubskiego „Czarnego”
(z Platerowa) wchodzàcego w sk∏ad 8 kompanii utworzonej na terenie IX
OÊrodka Sarnaki – Górki Obwodu AK Siedlce, dowodzonej od jesieni
1943 r. przez por. Józefa Leguta „Kita” (z Górek). Mia∏a ona w perspektywie zostaç rozbudowana do stanu pe∏nego plutonu. Liczy∏a kilkunastu
zaprzysi´˝onych ˝o∏nierzy i by∏a bardzo dobrze zorganizowana.
Funkcj´ zast´pcy „M∏ota” pe∏ni∏ w konspiracji Edward Gregorczuk
„Bonawentura” – mieszkaniec M´˝enina. ˚o∏nierzy osobiÊcie
zaprzysi´ga∏ plut. „M∏ot”. Jak wspomina jeden z m´˝eniƒskich akowców,
podczas przysi´gi, która odbywa∏a si´ w domu Wasieckiego „M∏ot”
z krucyfiksem w r´ce dyktowa∏ rot´ przysi´gi, zaprzysi´˝ony powtarza∏.
Jedna z pierwszych zbiórek dru˝yny z M´˝enina zosta∏a przeprowadzona wiosnà 1942 r. Kolejna, po∏àczona z okresowym wyjÊciem
dru˝yny w teren, mia∏a miejsce zimà lub wiosnà 1943 r. (brak dok∏adnej
daty, dzia∏o si´ to w okresie „wysiedleƒ Zamojszczyzny”). Dru˝yna plut.
„M∏ota” by∏a terenowà jednostkà konspiracyjnà i w zwiàzku z tym
w zasadzie, poza wyjàtkowymi przypadkami, nie uczestniczy∏a
w bie˝àcej akcji zbrojnej, prowadzonej przez specjalne wydzielone
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grupy i oddzia∏y. Niemniej jej
˝o∏nierze brali jednak udzia∏
w paru akcjach bojowych
zarzàdzonych przez dowództwo Obwodu AK Siedlce, m.in.
w uszkodzeniu mostku kolejowego na linii kolejowej
Siedlce
–
Czeremcha.
Najpowa˝niejszym
przedsi´wzi´ciem organizacyjnym,
w którym uczestniczy∏a by∏a
„akcja V” polegajàca na
zbieraniu elementów niemieckich rakiet V-2 (s∏ynnej „cudownej broni” Hitlera, która
mia∏a zmieniç losy wojny). Od
20 IV do 7 V 1944 r. w rejonie
M´˝enina stwierdzono 19
prób ze wspomnianymi rakietami. Na ogó∏ wybucha∏y
w powietrzu (zbierano wówczas cz´Êci), zaÊ w jednym
przypadku
rakieta,
nie
wybuchajàc, wpad∏a do Bugu.
Zosta∏a zabezpieczona i ukryta
przez
podkomendnych
„M∏ota”, a nast´pnie jej istotne
elementy
drogà
lotniczà Prototyp rakiety V-2 przed startem
dostarczono do Londynu. Mo˝na wi´c Êmia∏o powiedzieç, ˝e dzi´ki
„M∏otowi” i jego podkomendnym alianci szybko poznali tajniki „cudownej” broni Hitlera.
Trzeba dodaç, ˝e niezale˝nie od wykonywania obowiàzków organizacyjnych w AK, W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot” w okresie okupacji bra∏
udzia∏ w ˝yciu spo∏ecznoÊci M´˝enina. By∏ jednym z za∏o˝ycieli
Powszechnej Spó∏dzielni Rolniczo – Handlowej „SolidarnoÊç”
w M´˝eninie, powo∏anej w dniu 23 I 1944 r. Zosta∏ jednog∏oÊnie
wybrany do Rady Nadzorczej Spó∏dzielni, w której pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego. Zast´pcà ¸ukasiuka we w∏adzach spó∏dzielni zosta∏ jego
zast´pca organizacyjny w AK – Edward Gregorczyk „Bonawentura”.
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W walce z nowym okupantem
Dru˝yna z M´˝enina w wyniku wytworzonej na jej terenie sytuacji
wojennej prawdopodobnie nie bra∏a udzia∏u w akcji „Burza” (teren
zosta∏ obj´ty przez walki frontowe). Nie jest to jednak w pe∏ni jednoznaczne. W pierwszej dekadzie sierpnia, ju˝ po wejÊciu Rosjan,
dru˝yna plut. „M∏ota” zosta∏a zmobilizowana wraz z plutonem plut.
Tadeusza Jakubskiego „Czarnego” w zwiàzku z koniecznoÊcià odbioru
zrzutu alianckiego w rejonie pomi´dzy M´˝eninem i Micha∏owem. Zrzut
przyj´to nocà 9/10 VIII 1944 r. Niestety udzia∏ m´˝eniƒskich akowców
w tej akcji zosta∏ zaobserwowany przez miejscowego donosiciela.
Musieli oni odtàd ukrywaç si´ przed aresztowaniem. W drugiej po∏owie
sierpnia dru˝yna z M´˝enina zosta∏a ponownie zmobilizowana i wzi´∏a
udzia∏ w koncentracji plutonu plut. Jakubskiego „Czarnego” przeprowadzonej w lesie pomi´dzy wsiami Bu˝ka i Franopol. Sformowany tu oddzia∏ mia∏ wziàç udzia∏ w marszu oddzia∏ów AK na odsiecz Powstaniu
Warszawskiemu. Wobec rozbrajania przez Armi´ Sowieckà oddzia∏ów
AK Êpieszàcych na pomoc walczàcej Warszawie, akcja ta zosta∏a
odwo∏ana. Oddzia∏y rozformowano, ludzi rozpuszczono do domów,
a broƒ zamelinowano. Tak te˝ sta∏o si´ i z plutonem „Czarnego”. Grupa
11 ˝o∏nierzy AK wraz z plut. „Czarnym” i plut. „M∏otem”, z∏o˝ona
z ludzi zagro˝onych aresztowaniem przez NKWD, nie majàc mo˝liwoÊci
powrotu do domów, ukrywa∏a si´ przez pewien czas na kolonii wsi
Klimczyce. Zapewne w∏aÊnie udzia∏ w dzia∏aniach organizacyjnych AK
w sierpniu i wrzeÊniu 1944 r. potraktowany zosta∏ rok póêniej jako
udzia∏ w akcji „Burza”, gdy Komenda Obwodu Bielsk Podlaski przygotowywa∏a wnioski awansowe dla „M∏ota”.
Dotychczasowa konspiracyjna dzia∏alnoÊç plut. W∏adys∏awa ¸ukasiuka, mimo i˝ rozpocz´ta bardzo wczeÊnie, nie wyró˝nia∏a si´ niczym
szczególnym na tle losów innych akowców z terenu lewobrze˝nego
Podlasia (mo˝e poza wyjàtkiem udzia∏u w „akcji V”, w której odegra∏
zasadniczà rol´ odnajdujàc i zabezpieczajàc niewybuch ca∏ej niemieckiej rakiety). Sytuacja ta uleg∏a radyklanej zmianie po przejÊciu „Mlota”
z konspiracji do oddzia∏ów partyzanckich, walczàcych w polu z bronià
w r´ku. Bardzo szybko wyró˝ni∏ si´ wówczas zarówno zdolnoÊciami
organizacyjnymi, jak i osobistà odwagà. Jak dosz∏o do tego, ˝e „M∏ot”
musia∏ ukrywaç si´? Wczesnà jesienià 1944 r. grupa operacyjna NKWD
dokona∏a aresztowaƒ akowców w M´˝eninie i okolicach. Uj´to wów-
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czas i wywieziono do obozów w g∏´bi Zwiàzku Sowieckiego mi´dzy
innymi szwagra „M∏ota” – Tadeusza Oksiut´. W∏adys∏aw ¸ukasiuk
ocala∏, bo wybral si´ w∏aÊnie z dzieçmi na grzyby. O dnia 4 X 1944 r.
plut. „M∏ot” b´dàc zagro˝ony aresztowaniem przez NKWD, zaczà∏ na
nowo ukrywaç si´ i jednoczeÊnie podjà∏ czynnà walk´ z „komunà”. Od
tej chwili do koƒca ˝ycia pozostawa∏ ju˝ na „nielegalnej stopie”,
„chodzi∏” w mundurze i z bronià. T´ w∏aÊnie dat´ podawa∏ zawsze jako
dat´ pójÊcia na sta∏e „do lasu”. Cz´Êç jego podkomendnych
z M´˝enina, z „Bonawenturà” w∏àcznie, pozostawa∏a nadal w konspiracji, przebywajàc w swych gospodarstwach i tylko okresowo ukrywajàc
si´ poza domem. Niestety, bardzo ma∏o wiadomo na temat kilku pierwszych miesi´cy dzia∏alnoÊci partyzanckiej „M∏ota”. Zimà 1945 r.
„M∏ot” mia∏ ze sobà patrol liczàcy 4 - 5 ludzi. Ponadto podlegali mu
˝o∏nierze pozostajàcy w konspiracji, przy czym niektórzy z nich okresowo do∏àczali do jego grupki. „M∏ot” dysponowa∏ du˝ymi iloÊciami
broni, gdy˝ do zasobów uzbrojenia zgromadzonych podczas okupacji
niemieckiej dochodzi∏a broƒ z sierpniowego zrzutu alianckiego, a tak˝e
pozbierana z pobojowisk pozosta∏ych po przejÊciu frontu.
Operujàc na nadbu˝aƒskich terenach powiatu siedleckiego
i soko∏owskiego patrol „M∏ota” prowadzi∏ dzia∏ania z zakresu samoobrony przeciw szczególnie szkodliwym funkcjonariuszom resortu bezpieczeƒstwa oraz agenturze NKWD i UBP, dba∏ te˝ o bezpieczeƒstwo
ludnoÊci zwalczajàc przejawy bandytyzmu. Podejmowanie dzia∏aƒ
z zakresu samoobrony, zw∏aszcza likwidacje wspó∏pracowników
NKWD, UBP i MO, wobec represji podejmowanych przez w∏adze komunistyczne, by∏o wr´cz niezb´dne. Ludzie, którzy przez pi´ç lat walczyli
w konspiracji z Niemcami o wolnoÊç Ojczyzny, nara˝ajàc nie tylko
siebie, ale i swe rodziny, byli teraz tropieni przez NKWD i wspierajàcych ich „polskich” komunistów – jak przest´pcy. Jeszcze jesienià 1944 r.
NKWD aresztowa∏o na Podlasiu wielu zdekonspirowanych ˝o∏nierzy AK.
Cz´Êç kadry dowódczej zosta∏a poddana eksterminacji fizycznej (m.in.
w wi´zieniu przy ul. 11 Listopada w Warszawie), ˝o∏nierzy wywo˝ono
do obozów w g∏´bi Zwiàzku Sowieckiego. Stadion w Soko∏owie
Podlaskim wykorzystywany by∏ przez NKWD jako obóz przejÊciowy dla
wywo˝onych do ZSRR akowców i wszystkich Polaków podejrzanych
o postaw´ niepodleg∏oÊciowà, traktowanà przez komunistów jako
„nastawienie antysowieckie”. Grupy operacyjne NKWD wspierane
przez UBP, MO, WBW i ludowe WP stale wyje˝d˝a∏y w teren, by na
podstawie donosów swych informatorów dokonywaç aresztowaƒ akow-
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ców i cz∏onków ich rodzin. Poprzez soko∏owski stadion w ciàgu kilku
tygodni wywieziono do obozów w g∏´bi Rosji ponad 2 500 ludzi!
Zimà 1944/45 r. plut. „M∏ot” nawiàza∏ pierwszy kontakt organizacyjny z Obwodem Bielsk Podlaski, nale˝àcym do Bia∏ostockiego Okr´gu
AK. Do pierwszej wspólnej akcji „M∏ota” i dru˝yny specjalnej Obwodu
Bielsk Podlaski dosz∏o w marcu 1945 r. Po zlikwidowaniu przez podkomendnych „M∏ota” w dniu 15 III 1945 r., w sytuacji przymusowej,
dwóch milicjantów, w rejonie M´˝enina pojawi∏a si´ grupa operacyjna
NKWD prowadzona przez dowódc´ sowieckiej komendantury wojennej
z Sarnak, dokonujàca aresztowaƒ wÊród miejscowej ludnoÊci. „M∏ot”
Êciàgnà∏ pod M´˝enin dru˝yn´ specjalnà Obwodu Bielsk Podlaski
dowodzonà przez pchr. Tadeusza Chomko „Gerwazego” (obie grupy
liczy∏y ∏àcznie ponad 20 partyzantów). Zasadzka na grup´ operacyjnà
NKWD przygotowana 18 III 1945 r. na drodze M´˝enin – Figa∏y
zakoƒczy∏a si´ pe∏nym sukcesem. Odbito 14 aresztowanych i ca∏kowicie
zniszczono oddzia∏ bolszewicki (poleg∏o 12 funkcjonariuszy NKWD, 8
zosta∏o ci´˝ko, a kilku l˝ej rannych, przy stratach partyzantów
ograniczajàcych si´ do 2 zabitych i 1 rannego).

W oddziale ppor. „Szumnego”

Ppor. cz.w. Teodor Âmia∏owski „Szumny”

Od czasu akcji pod M´˝eninem
plut. „M∏ot” wraz ze swym patrolem
operowa∏ wspólnie z dru˝ynà specjalnà Obwodu Bielsk Podlaski. Gdy
grupa ta wesz∏a w kwietniu 1945 r.
w sk∏ad oddzia∏u partyzanckiego
dowodzonego przez komendanta
OÊrodka
AK
Drohiczyn
–
Siemiatycze,
ppor.
Teodora
Âmia∏owskiego „Szumnego”, „M∏ot”
tak˝e zdecydowa∏ si´ do∏àczyç do
tej
jednostki.
Oddzia∏
ppor.
„Szumnego” osiàgnà∏ wiosnà 1945 r.
stan oko∏o 100 – 120 ˝o∏nierzy.
Dzieli∏ si´ poczàtkowo na trzy, potem
na cztery plutony. Dowódcà plutonu
pierwszego, a jednoczeÊnie tak˝e
zast´pcà komendanta oddzia∏u par-

mlot

1/2/04

1:03

Page 17

17
tyzanckiego, zosta∏ w∏aÊnie plut. W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot”. Jego pluton wyró˝nia∏ si´ bojowoÊcià na tle innych pododdzia∏ów tej jednostki
i traktowany by∏ jako pluton szturmowy. Trzeba te˝ dodaç, ˝e „M∏otowi”
oddzia∏ „Szumnego” zawdzi´cza∏ swe dobre uzbrojenie, gdy˝ to
w∏aÊnie on podczas kikakrotnych wypadów na lewy brzeg Bugu Êciàgnà∏
sporo broni zrzutowej ze znanych sobie magazynów konspiracyjnych
obwodu siedleckiego.
W szeregach oddzia∏u partyzanckiego Obwodu AKO Bielsk Podlaski
„M∏ot” i jego ˝o∏nierze uczestniczyli w wielu udanych akcjach bojowych.
Mi´dzy innymi 6 IV 1945 r. wraz z oddzia∏em NSZ z Obwodu Soko∏ów
Podlaski rozbili w rejonie Ostro˝an oddzia∏ sowiecki (15 zabitych i 13
jeƒców), zaÊ 9 IV 1945 r. pod Ostro˝anami rozproszyli grup´ operacyjnà UBP i MO wspartà przez pododdzia∏ KBW w sile 66 ludzi.
Rozbroili te˝ kilka posterunków MO (m.in. w Drohiczynie, Mielniku,
Siemiatyczach). Najs∏ynniejszà akcjà oddzia∏u ppor. „Szumnego”,
w której g∏ównà rol´ odegra∏ „M∏ot” ze swym plutonem, by∏o zwyci´skie
uderzenie 11 V 1945 r. na kompani´ 11 pu∏ku KBW (w sile ponad 130
˝o∏nierzy) kwaterujàcà w Siemiatyczach. G∏ówne zadanie – atak na
murowany budynek, w którym bronili si´ ˝o∏nierze KBW – przypad∏ plutonowi „M∏ota”. Akcja skoƒczy∏a si´ pe∏nym sukcesem, zdobyto oko∏o
150 sztuk broni, wiele umundurowania, wyposa˝enia i zapasy zaopatrzenia.
Podczas s∏u˝by w oddziale ppor. „Szumnego”, 11 VI 1945 r., plut.
„M∏ot” z∏o˝y∏ pomyÊlnie egzamin Kursu Szko∏y Podchorà˝ych Rezerwy
Piechoty, zorganizowanego dla kadry dowódczej Obwodu AK Bielsk
Podlaski. Wzi´li w nim udzia∏ doÊwiadczeni funkcyjni ˝o∏nierze
obwodu, na ogó∏ sprawujàcy stanowiska Êredniego szczebla wymagajàce wy˝szego stopnia ni˝ te, które posiadali. By∏ wÊród nich komendant jednego z oÊrodków, redaktor pisma konspiracyjnego, kilku
dowódców plutonów partyzanckich (wÊród nich dwaj kresowiacy
wywodzàcy si´ Nowogródzkiego Okr´gu AK – bracia Andrzej
i Boles∏aw Lisowscy; jeden z nich jest dzisiaj profesorem nauk górniczych, drugi – wiceprezesem ZG ÂZ˚AK). Zachowa∏ si´ protokó∏
komisji egzaminacyjnej z ocenami kursantów. I tak znajomoÊç broni zaliczy∏ „M∏ot” na stopieƒ „bardzo dobry”, wyszkolenie bojowe i taktyk´
na „dobry”, zaÊ wyszkolenie strzeleckie, terenoznawstwo, ∏àcznoÊç
i pionierk´ na „dostateczny”. Komisja uzna∏a, ˝e „ob. „M∏ot II” z∏o˝y∏
egzamin z wynikiem pomyÊlnym”. W efekcie awansowa∏ do stopnia
sier˝anta podchorà˝ego rezerwy.
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Protokó∏ ze z∏o˝enia w dniu 11 VI 1945 r. przez W∏adys∏awa ¸ukasiuka egzaminu Kursu Szko∏y Podchorà˝ych
Rezerwy Piechoty.

W dwa miesiàce póêniej, w sierpniu 1945 r., „M∏ot” otrzyma∏ kolejny
awans, b´dàcy Êwiadectwem uznania ze strony konspiracyjnych
prze∏o˝onych dla ca∏ej jego wojennej s∏u˝by w szeregach ZWZ-AK.
Uzyska∏ wówczas swój pierwszy awans oficerski - zosta∏ mianowicie
awansowany do stopnia podporucznika czasu wojny. Opinia na jego
wniosku awansowym by∏a sformu∏owana jednoznacznie, nie pozosta-
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wiajàc wàtpliwoÊci, i˝ mia∏ opini´ dzielnego ˝o∏nierza i dobrego dowócy pododdzia∏u: „W czasie akcji „Burza” odznaczy∏ si´ odwagà
i inicjatywà. Nast´pnie by∏ dowódcà plutonu partyzanckiego, dokona∏
szeregu pomyÊlnych akcji, zlikwidowa∏ wielu szpiclów, by∏ wzorem
odwagi w walce”.
I tak te˝ zosta∏o w nast´pnych latach – zawsze by∏ „przyk∏adem
w walce” dla swych ˝o∏nierzy.

W szeregach 5 Brygady Wileƒskiej AK
Po Êmierci ppor. „Szumnego” w dniu 25 VII 1945 r. w walce
z zasadzkà zorganizowanà przez dowodzony przez sowieckich oficerów pododdzia∏ 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte,
oddzia∏ zosta∏ Êciàgni´ty na koncentracj´ w lasach rudzkich, gdzie
˝o∏nierze zostali powiadomieni o zarzàdzonej przez dowództwo
podziemia akcji „roz∏adowywania lasów” i wydanym przez Komend´
Okr´gu Bia∏ystok rozkazie demobilizacji oddzia∏ów partyzanckich.
Wi´kszoÊç podkomendnych ppor. „Szumnego” zastosowa∏a si´ do otrzymanego rozkazu, wysz∏a z lasu i rozjecha∏a si´ po ca∏ej Polsce. Nie by∏o
wÊród nich jednak „M∏ota”, który nie zamierza∏ koƒczyç raz podj´tej
walki. W dniu 1 VIII 1945 r. do∏àczy∏ wraz z grupà oko∏o 20 ˝o∏nierzy
do 5 Brygady Wileƒskiej mjr. „¸upaszki”, która w tym czasie tak˝e
przeprowadza∏a koncentracj´ swych pododdzia∏ów w lasach rudzkich.
Podporzàdkowa∏ si´ na zasadach autonomicznych mjr. „¸upaszce” i ju˝
nast´pnego dnia wyruszy∏ wraz z 1 szwadronem por. Zygmunta
B∏a˝ejewicza „Zygmunta” na daleki rajd na Podlasie lewobrze˝ne
(mo˝na tu dodaç, i˝ towarzyszem broni „M∏ota” by∏ w tym czasie
zast´pca „¸upaszki” – kpt. Leon Lech Beynar „Nowina” – póêniejszy
s∏ynny historyk i pisarz znany jako Pawe∏ Jasienica).
Od tego momentu dalsze losy W∏adys∏awa ¸ukasiuka nierozerwalnie
zwiàza∏y si´ z mjr. „¸upaszkà” i dowodzonymi przezeƒ oddzia∏ami partyzanckimi. W dniu 8 VIII 1945 r. wraz z 1 szwadronem 5 Brygady
Wileƒskiej por. „Zygmunta” stoczy∏ zwyci´ski bój ze Êcigajàcà partyzantów grupà operacyjnà 2 pp 1 Dywizji Piechoty LWP (partyzanci odnieÊli
pe∏ne zwyci´stwo, poleg∏o 16 ˝o∏nierzy przeciwnika, oko∏o 20 odnios∏o
rany, 72 wzi´tych do niewoli jeƒców partyzanci puÊcili wolno), nocà 8/9
VIII 1945 r. rozbi∏ zasadzk´ przeciwnika w sile kompanii pod wsià ZaleÊ
(tu ranny zosta∏ kpt. „Nowina”), a 18 VIII 1945 r. wzià∏ wraz ze swym
oddzia∏em udzia∏ w niezwykle zaci´tym boju likwidujàc grup´ opera-
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˚o∏nierze 1 szwadronu 5 Brygady Wileƒskiej AK i oddzia∏u „M∏ota” wkraczajàcy do Jab∏onnej Lackiej. 15 VIII 1945 r.

cyjnà NKWD i UB we wsi Miodusy Pokrzywne (poleg∏o kilkudziesi´ciu
˝o∏nierzy i funkcjonariuszy przeciwnika).
Po rozformowaniu 5 Brygady Wileƒskiej we wrzeÊniu 1945 r., ppor.
„M∏ot” pozosta∏ „w lesie” wraz z oddzia∏em kadrowym, wywodzàcym
si´ z 1 szwadronu, dowodzonym przez ppor. Lucjana Minkiewicza
„Wiktora”. Okresowo podlega∏ komendzie Obwodu WiN Bielsk
Podlaski. Rozbi∏ w tym czasie kilka posterunków MO i placówek UB.
Najwi´kszy bój stoczy∏ 29 XI 1945 r. z grupà operacyjnà 2 pu∏ku
pogranicznego NKWD i UB pod wsià ¸empice, zadajàc przeciwnikowi
straty si´gajàce ponad dwudziestu zabitych i rannych (sowieci wspierani
przez „bezpiek´” wyruszyli w teren w celu dokonania aresztowaƒ wÊród
ludnoÊci).
Zimà 1945 na 1946 r. „M∏ot” ponownie nawiàza∏ kontakt z majorem
„¸upaszkà” i przeszed∏ pod jego rozkazy. Oddzia∏ „Wiktora” i „M∏ota”
otrzyma∏ wówczas chlubnà nazw´ 6 Brygady Wileƒskiej AK – nadanà
przez „¸upaszk´”, a jako teren dzia∏ania – Podlasie po obu stronach
Bugu. Od tej pory brygada poprzez osob´ majora „¸upaszki” podlega∏a
Komendzie eksterytorialnego Wileƒskiego Okr´gu AK (który z kolei
pozostawa∏ w bezpoÊredniej ∏àcznoÊci ze sztabem Naczelnego Wodza
w Londynie).

W 6 Brygadzie Wileƒskiej AK
Dowodcà 6 Brygady do paêdziernika 1946 r. pozostawa∏ stary konspirator i partyzant, ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor”, który s∏u˝b´ partyzanckà rozpoczà∏ jeszcze w okresie okupacji niemieckiej na
Wileƒszczyênie. Zamierzeniem tego Êwietnego dowódcy by∏o jednak nie
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tyle kontynuowanie walki z nowym
okupantem, ile raczej doprowadzenie do zakoƒczenia jej w zorganizowany, godny sposób (komuniÊci
jednak nie wzi´li tego pod uwag´,
skazali go na kar´ Êmierci i zamordowali w wi´zieniu na Rakowieckiej
w Warszawie). W∏adys∏aw ¸ukasiuk
„M∏ot” poczàtkowo pe∏ni∏ funkcj´
jego zast´pcy, odpowiedzialnego
za organizacj´ zaplecza oraz kontakty z miejscowymi strukturami konspiracyjnymi
Zrzeszenia
WiN.
Stopniowo jednak odgrywa∏ coraz
wi´kszà rol´ w dowodzeniu tà jednostkà partyzanckà, przejmujàc po
kilku miesiàcach jej dowództwo.
Gdy w paêdzierniku 1946 r. ppor.
Ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor”.
„Wiktor”
zosta∏
bezterminowo
urlopowany, major „¸upaszka” w∏aÊnie „M∏otowi” powierzy∏ funkcj´
dowódcy 6 Brygady Wileƒskiej. Trzeba dodaç, ˝e „¸upaszka” kilkakrotnie osobiÊcie dowodzi∏ dzia∏aniami 6 Brygady Wileƒskiej – mia∏o to
miejsce zw∏aszcza zimà 1947 r. (mi´dzy innymi w zwyci´skich walkach
pod Olszewem, Tosiami i Wólkà - Okràglik). Obaj partyzanccy dowódcy
Êwietnie si´ rozumieli i wzajemnie szanowali. Major „¸upaszka” bardzo
sobie ceni∏ „M∏ota”, czego dowodem sà dwukrotne awansy przyznane
„M∏otowi” na jego wniosek przez komend´ eksterytorialnego
Wileƒskiego Okr´gu AK, do stopnia porucznika w paêdzierniku 1946 r.
i do stopnia kapitana w listopadzie 1947 r.
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:
dowódca

I zast´pca

ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor” (do 18 X
1946 r.).
ppor./kpt W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot”,
„M∏ot II” (od 18 X 1946 r.).
ppor./kpt W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot II”,
„M∏ot” (do 18 X 1946 r.).
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II zast´pca
(d.s. organizacji terenu)
oficer do zadaƒ
specjalnych i kurier
1 szwadron
2 szwadron
3 szwadron
patrol ˝andarmerii
zwiad konny

sier˝./ppor. W∏adys∏aw Wasilewski „Grot”
(do III 1947 r.).
ppor. Antoni Wodyƒski „Odyniec”.
sier˝. Janusz Rybicki „Kuku∏ka”
(szwadron rozwiàzano jesienià 1946 r.).
ppor. Walerian Nowacki „Bartosz”.
st. sier˝. Józef Babicz „˚wirko” (od 5 V 1946 r.).
ppor. Antoni Borowik „Lech”.
sier˝. Wac∏aw Michniewicz „Zag∏oba”

Grupa ˝o∏nierzy 6 Brygady Wileƒskiej AK. Podlasie, lato 1946r. Stojà: trzeci od lewej 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”.

W latach 1946 – 1948 podstawowà jednostkà organizacyjnà 6
Brygady Wileƒskiej by∏ kadrowy pododdzia∏ okreÊlany jako szwadron,
o liczebnoÊci nie przekraczajàcej na ogó∏ 30 ˝o∏nierzy. Szwadrony
operowa∏y samodzielnie na wyznaczonych terenach dzia∏ania, spotykajàc si´ na okresowo zarzàdzanych koncentracjach. Ca∏oÊç si∏ podlegajàcych „M∏otowi”, operujàcych w polu, z bronià w r´ku, na ogó∏ nie
przekracza∏a 100 ˝o∏nierzy. Do tego dochodzi∏a „siatka terenowa”,
liczàca setki ludzi w szeregu powiatów Podlasia po obu stronach Bugu.
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6 Brygada Wileƒska AK na zbiórce. Podlasie, okolice M´˝enina. 20 kwietnia 1946 r.

Poczàtkowo
oddzia∏y
partyzanckie
6
Brygady
Wileƒskiej,
wspó∏dzia∏ajàc z lokalnymi strukturami WiN, nie budowa∏y sobie
w∏asnego zaplecza konspiracyjnego, ograniczajàc si´ si´ do zorganizowania kilku „baz” terenowych. Jednak ju˝ jesienià 1946 r. „M∏otowi”
podporzàdkowa∏y sie aktywa poakowskiego Obwodu Soko∏ów Podlaski.
Na ich bazie utworzono konspiracyjny obwód o kryptonimie „Jezioro”,
dowodzony przez ppor. Józefa Ma∏czuka „Brzaska” (obwód ten stanowi∏
on „rezerw´” 6 Brygady Wileƒskiej). Oprócz sieci placówek zorganizowanych w 5 oÊrodkach konspiracyjnych, Obwód „Jezioro” dysponowa∏ dwoma patrolami partyzanckimi – w tym s∏ynnà grupà plut.
Kazimierza Wyroz´bskiego „Sokolika”. Szereg punktów organizacyjnych utworzy∏ „M∏ot” tak˝e w powiecie Bielsk Podlaski, g∏ównie
w oparciu o konspiratorów AK-WiN.
Po amnestii 1947 r. „M∏ot” ropzpoczà∏ budow´ w∏asnej sieci konspiracyjnej tak˝e na terenie innych powiatów. W maju 1947 r. podporzàdkowa∏ mu si´ dowódca grupy partyzanckiej z terenu powiatu Wysokie
Mazowieckie, kpt. Kazimierz Kamieƒski „Huzar”, który obecnie organizowa∏ ten teren jako zaplecze 6 Brygady Wileƒskiej. Z czasem kpt.
„Huzar” zaczà∏ odgrywaç coraz powa˝niejszà rol´ w funkcjonowaniu
brygady, stajàc si´ z czasem zast´pcà, a tak˝e nast´pcà „M∏ota”.
Ponadto w∏asnà sieç terenowà „M∏ot” budowa∏ w powiatach: Bielsk
Podlaski, Miƒsk Mazowiecki, W´grów, Ostrów Mazowiecka a nawet
Bia∏a Podlaska i Radzyƒ Podlaski.

mlot

1/2/04

1:04

Page 24

24
Nazwa 6 Brygady Wileƒskiej zosta∏a rozciàgni´ta wówczas tak˝e na
wszystkie rezerwy terenowe zbudowane przez „M∏ota”. Struktura oddzia∏ów lotnych i rezerw konspiracyjnych 6 Brygady Wileƒskiej wyglàda∏a w latach 1947 – 1948 nast´pujàco:
dowódca

por./kpt. W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot”
(„M∏ot II”),
zast´pca
kpt. Kazimierz Kamieƒski „Huzar”
kurier i oficer dyspozycyjny ppor. Antoni Wodyƒski „Odyniec”
dowódca ˝andarmerii
ppor. Antoni Borowik „Lech”
oficer sztabu bez przydzia∏u ppor. Henryk Wieliczko „Lufa”
oficer sztabu bez przydzia∏u ppor. Witold Buczak „Wujo”, „Ponury”
(skierowany w XII 1947 r. z oddzia∏u
„Huzara”)
d-ca rezerw w Obwodzie
ppor. Józef Ma∏czuk „Brzask”
Soko∏ów Podlaski
d-ca rezerw w Obwodzie
plut. Eugeniusz Korzeniewski „Ryg”
Bielsk Podlaski
oficer ds. ∏àcznoÊci z siatkà ppor. Mieczys∏aw Moskwiak „Szofer”
terenowà w pow. siedleckim
i miƒskim
d-ca rezerw w pow. Siedlce ppor. Czes∏aw Skup „Szpieg” (1947 r.)
d-ca rezerw w pow. W´grów ppor. Janusz Kotowski „MÊciciel” (1947 r.)
i Miƒsk Mazowiecki
2 szwadron
ppor. Walerian Nowacki „Bartosz”
(rozbity czerwiec – lipiec 1948 r.)
3 szwadron
ppor. Antoni Borowik „Lech”
(rozbity w maju 1948 r.)
oddzia∏ „Huzara”
kpt. Kazimierz Kamieƒski „Huzar”
patrole Obwodu „Jezioro”
plut. Kazimierz Wyroz´bski „Sokolik”
(rozbity w po∏owie 1948 r.)
Czes∏aw Marciniak „Szary” z Patrykoz
(patrol przyboczny por. „Brzaska” w 1947 r.).
patrol siedlecki
ppor. Janusz Kotowski „MÊciciel”
(grupa ta „wykolei∏a si´” i dzia∏a∏a „na dziko”,
zosta∏a rozbita przez UBP 7 X 1947 r.)
Wed∏ug niektórych êróde∏ oddzia∏ „Huzara” przemianowany zosta∏
na 1 szwadron, zaÊ soko∏owski patrol „Sokolika” – na 4 szwadron.
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Trzeba te˝ dodaç, ˝e od lata 1948 r. por. „Huzar” pe∏ni∏ oficjalnà
funkcj´ zast´pcy dowódcy 6 Brygady Wileƒskiej.

˚o∏nierze 3 szwadronu 6 Brygady Wileƒskiej AK. Stojà od lewej: drugi – ppor. Henryk Wieliczko „Lufa”, trzeci –
ppor. Antoni Borowik „Lech” (poleg∏ 7 V 1948 r. w walce z KBW).

2 szwadron 6 Brygady Wileƒskiej AK. Podlasie, 1947 r. Stojà od lewej: dziesiàty – dowódca szwadronu
Walerian Nowacki „Bartosz” (zginà∏ 3 VII 1948 r. w walce z KBW), jedenasty – Antoni Wodyƒski „Odyniec”
(zamordowany 8 VII 1948 r. w WUBP we Wroc∏awiu), trzynasty – ppor. Henryk Wieliczko „Lufa” (zamordowany 14 III 1949 r. w wi´zieniu na zamku w Lublinie).
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˚o∏nierze oddzia∏ów 6 Brygady Wileƒskiej dowodzonej przez kpt.
„M∏ota”, zarówno wywodzàcy si´ z kresów jak i miejscowi podlasiacy,
prezentowali wysoki poziom ideowy i dyscyplin´. „M∏ot” zwraca∏ na to
szczególnà uwag´. Wzorowa dyscyplina w po∏àczeniu z poprawnym
stosunkiem oddzia∏ów „M∏ota” do ludnoÊci cywilnej sprawia∏a, i˝ by∏y
one niezwykle popularne wÊród mieszkaƒców podlaskich wiosek. Nawet
w∏adze komunistyczne w sporzàdzanych przez siebie dokumentach
zwraca∏y uwag´ na ich wybitnie ideowy (polityczny) charakter.
W szczególnoÊci kadra Êredniego szczebla w oddzia∏ach „M∏ota”
sk∏ada∏a si´ z najlepszego elementu ˝o∏nierskiego, prezentujàcego
wysokie morale. „M∏ot” mia∏ pe∏ne zaufanie do podleg∏ych sobie dowódców grup i patroli, szczególnie wysoko zaÊ ceni∏ kpt. „Huzara”, któremu
powierzy∏ funkcj´ swego zast´pcy – i nast´pcy. Funkcje dowódcze,
zw∏aszcza dowodzenie pododdzia∏ami, powierza∏ w r´ce ludzi
odpowiedzialnych, na których móg∏ pod ka˝dym wzgl´dem polegaç.
Raz jeden tylko zdarzy∏o si´, ˝e kilka osób z kadry w ra˝àcy sposób
zawiod∏o zaufanie „M∏ota”. Chodzi tu o grup´ tzw. „Korwinowców”
z powiatu siedleckiego, którzy w 1947 r. zeszli na z∏à drog´,
dopuszczajàc si´ pod szyldem organizacji rabunków. W efekcie „M∏ot”
by∏ zmuszony wydaç na nich wyrok Êmierci; zanim jednak zdo∏a∏ go
wykonaç, zostali rozbici przez UB.
Z ró˝nych materia∏ów i relacji wynika, i˝ „M∏ot” Êwietnie zna∏ swych
podkomendnych i cieszy∏ si´ wÊród nich ogromnym autorytetem.
Szeregowi ˝o∏nierze 6 Brygady, wy∏àcznie ochotnicy, pochodzili
z ró˝nych Êrodowisk, oddzia∏ów i struktur podziemnych. W pierwszym
rz´dzie nale˝y wymieniç tu akowców wywodzàcych si´ z Kresów
(Wileƒszczyzna, Nowogródczyzna, Grodzieƒszczyzna i Polesie).
Zarówno mjr „¸upaszka”, jak i kpt. „M∏ot” uwa˝ali ich za najlepszych
i najpewniejszych ˝o∏nierzy. Poza nimi w 6 Brygadzie najwi´kszy
odsetek partyzantów stanowili mieszkaƒcy powiatów Bielsk Podlaski,
Soko∏ów Podlaski, Siedlce, Wysokie Mazowieckie, a nawet Bia∏a
Podlaska. Ogromna wi´kszoÊç z nich by∏a narodowoÊci polskiej i wyznania rzymskokatolickiego. Trzeba jednak podkreÊliç, ˝e oprócz katolików
w szeregach oddzia∏ów „M∏ota” trafiali si´ tak˝e pojedynczy ochotnicy
wiary prawos∏awej. „M∏ot” cz´sto korzysta∏ tak˝e z kwater i „melin”
w wioskach prawos∏awnych (m.in. na koloniach Rogawki, Zaj´cznik
i w Kobylich Górach; kolonie Rogawki by∏y nawet miejscem koncentracji
Brygady w paêdzierniku 1946 r.). Trzeba podkreÊliç, ˝e charakteryzowa∏ go obywatelski stosunek do ˝o∏nierzy i ludnoÊci, bez wzgl´du na
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pochodzenie i wyznanie. Dodajmy, ˝e zwalczajàc bandytyzm, t´pi∏
tak˝e szajki rabusiów gn´biàce wioski zamieszka∏e przez ludnoÊç prawos∏awnà. Znamienne, ˝e w´drujàc na przestrzeni wielu lat po Podlasiu
i rozmawiajàc o okresie powojennym ze starymi mieszkaƒcami, tak˝e
w wioskach zamieszka∏ych przez prawos∏awnych, odnotowaliÊmy dobrà
pami´ç o „M∏ocie”.
Wa˝nym elementem kszta∏tujàcym spo∏eczny odbiór „M∏ota” i jego
oddzia∏ów u ludnoÊci Podlasia, by∏ sposób wymierzania sprawiedliwoÊci
osobom, które zawni∏y wobec spo∏eczeƒstwa lub organizacji niepodleg∏oÊciowej. W 6 Brygadzie Wileƒskiej istnia∏ sàd polowy, o zmieniajàcym si´ sk∏adzie osobowym rekrutowanym z doÊwiadczonych ˝o∏nierzy
o wyrobionej i silnej osobowoÊci, rozpatrujàcy sprawy osób oskar˝onych
o dzia∏alnoÊç agenturalnà na rzecz NKWD i „bezpieki” oraz
przest´pców pospolitych. ZasadnoÊç wydawanych wyroków musia∏a byç
potwierdzona przez zeznanie kilku Êwiadków, odnotowywane protokolarnie. Jeden z pododdzia∏ów kpt. „M∏ota”, dowodzony przez ppor.
„Lecha”, spe∏nia∏ rol´ ˝andarmerii, zajmujàc si´ g∏ównie zapewnieniem
bezpieczeƒstwa ludnoÊci w terenie. Grupa ta zwalcza∏a nie tylko komunistycznà agentur´, ale przede wszystkim z∏odziei, rabusiów i bandytów
(ludzi nak∏adajàcych na ludnoÊç bezprawne kontrybucje, dopuszczajàcych si´ morderstw, gwa∏tów i rabunków – cz´sto pod szyldem organizacji podziemnych). Trzeba bowiem z przykroÊcià stwierdziç, i˝ lata wojny
i komunistycznego bezprawia zdemoralizowa∏y wielu ludzi o s∏abych
charakterach, którzy kierujàc si´ niskimi pobudkami, starali si´ drogà
rabunku wzbogaciç kosztem s∏abszych. Ludzie ci nie mieli nic wspólnego
z konspiracjà niepodleg∏oÊciowà. Wieloletnia propaganda komunistyczna przypisywa∏a jednak zbrodnie pospolitych przest´pców ˝o∏nierzom
konspiracji niepodleg∏oÊciowej. Liczne dokumenty wytworzone w 6
Brygadzie Wileƒskiej AK wskazujà dobitnie, jak konsekwentnie „M∏ot”
Êciga∏ takich w∏aÊnie rabusiów i z∏odziei. Równie wa˝ne by∏o zwalczanie funkcjonariuszy UB oraz ich agentów oraz donosicieli. Ludzie ci
za „judaszowskie srebrniki” stawali si´ sprawcami niezliczonych tragedii
i cierpieƒ swych wspó∏braci i rodaków. Musimy jednak dodaç, i˝ „M∏ot”
by∏ bardzo rozwa˝nym dowódcà i zawsze bardzo wnikliwie rozpatrywa∏ sprawy wspó∏pracowników komunistycznego aparatu represji. Tylko
w sprawach ewidentnych donosicieli, którzy doprowadzili do
powa˝nych tragedii, stosowa∏ najwy˝szy wymiar kary. Wina osoby
podlegajàcej sàdowi partyzanckiemu musia∏a byç potwierdzona,
najlepiej protokolarnie, przez kilku Êwiadków. W razie ich braku „M∏ot”
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Protokó∏ z posiedzenia sàdu polowego 6 Brygady Wileƒskiej AK, któremu przewodniczy∏ W∏adys∏aw ¸ukasiuk
„M∏ot”.

cz´sto odst´powa∏ od wymierzenia kary Êmierci. Sposób post´powania
wobec oskar˝onych obrazuje dosyç dobrze raport funkcjonariusza plutonu operacyjnego KP MO w Bielsku, plut. Mieczys∏awa Koca. Cz∏owiek
ten 12 II 1946 r. zosta∏ uj´ty przez patrol partyzancki i doprowadzony
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do oddzia∏u 6 Brygady Wileƒskiej, gdzie wszcz´to przeciw niemu
dochodzenie. Jak pisze sam M. Koc: – [...] zabrali mnie i poprowadzili
za rzek´ Bug, do bandy gdzie wówczas si´ stacjonowa∏a, szliÊmy tak do
rana ze 20 km. Gdy zaprowadzili do bandy, która sk∏ada∏a si´ z oko∏o
100 osób, pod dowództwem „M∏ota”, po zameldowaniu dowódcy, ze ja
zosta∏em przyprowadzony, ten˝e wyda∏ rozkaz dla ˝andarmerii, by
przeprowadzili dochodzenie, którzy mnie bili pytajàc gdzie ja bra∏em
udzia∏ w akcjach przeciw bandzie, ile zabi∏em, kogo spali∏em, wszystko
mieli zapisane w aktach u siebie. [...] Przeprowadzali dochodzenie
przez ca∏y czas aby mnie zastrzeliç, lecz trzeba by∏o podpisów 5,
a zg∏osi∏o si´ tylko 3, którzy mnie znali co ja robi∏em i gdzie bra∏em
udzia∏, lecz nikt nie chcia∏ podpisaç wyroku Êmierci, wówczas mnie
wypuÊcili i kazali chodziç z nimi bez broni [...]”. Mimo informacji o winie
uj´tego (zabija∏ ludzi i pali∏ gospodarstwa podejrzanych o udzia∏
w podziemiu) zabrak∏o wymaganej iloÊci Êwiadków by skazaç go na
kar´ Êmierci. Poniewa˝ nie mo˝na by∏o go zwolniç, gdy˝ za du˝o
zobaczy∏ podczas pobytu w oddziale, zatrzymano go w Brygadzie, on
zaÊ przy pierwszej okazji uciek∏ i zg∏osi∏ si´ do s∏u˝by w macierzystej
jednostce MO. Ka˝demu, kto b´dzie oskar˝a∏ „M∏ota” i jego ludzi
o bezmyÊlnà krwio˝erczoÊç i pochopne szafowanie wyrokami Êmierci,
warto przypominaç t´ histori´.
Dzi´ki sprawiedliwemu post´powaniu „M∏ot” zyska∏ ogromne zaufanie ludnoÊci zamieszkalej po obu stronach Bugu. Przyk∏adem takiej
w∏asnie ufnoÊci w sprawiedliwoÊc „M∏ota” mo˝e byç zachowanych
w archiwach list PPR-owca z Sarnak, niejakiego ˚aka, który stara∏ si´
przekonaç s∏ynnego dowódc´, ˝e miejscowi cz∏onkowie partii sà ludêmi
zupe∏nie nieszkodliwymi. Pisa∏ on miedzy innymi: „Do Pana Komendanta
„M∏ota”. Majàc na wzgl´dzie dobro Ojczyzny oraz to, i˝ w tak wa˝nych
dla wszystkich szczerych Polaków czasach jakie sà obecnie, niniejszym
zwracam si´ do Pana z uprzejmà proÊbà o przes∏uchanie mnie celem
wyjaÊnienia sytuacji o istnieniu PPR na terenie gm. Sarnaki. Bardzo
prosz´ o wyznaczenie miejsca. Gdzie mam si´ do Pana udaç, okazicielowi niniejszego, na którego w tej sprawie mam zaszczyt si´ powo∏aç.
Wielki czas, aby nareszcie przesta∏ si´ baç Polak Polaka i zrozumieç si´,
gdy˝ w ten sposób tylko b´dzie mo˝na odró˝niç w∏aÊciwych „judaszów”
oraz tych, którzy pod p∏aszczykiem ró˝nych organizacji maltretujà
spokojna ludnoÊç. Definitywnie PPR na terenie Sarnak ju˝ dawno nie
istniej i istnieç nie b´dzie, tak samo jak ˝aden z by∏ych pepeerowców
uwa˝am nikomu nie szkodzi i nie szkodzi∏, gdy˝ po zapoznaniu si´
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z celami zasadniczymi tej partii, ka˝dy
zdrowo myÊlàcy Polak usuwa si´ jak
najszybciej. Wrogiem dla Pana nigdy
nie by∏em i nie b´d´, gdy˝ paƒskie
stanowisko jest stanowiskiem 80%
Narodu Polskiego [...]. Jakabykolwiek
by∏a Paƒska decyzja w stosunku [do]
mnie, kry∏ si´ nie [b´d´, nigdy si´] nie
kry∏em i nie b´d´ i oddaj´ si´
ca∏kowicie do Paƒskiej dyspozycji.
Prosz´ o uwzgl´dnienie mej proÊby.
Z powa˝aniem /-/ ˚ak. WyjaÊnienia te
zosta∏y zapewne sprawdzone i okaza∏y
si´ przekonywujàce, bo wspomniany
˚ak nie zosta∏ zlikwidowany, ani te˝
ukarany w jakiÊ inny sposób.
Donosicieli nie obcià˝onych jeszcze
Strz. Edward Gregorczuk „Bonawentura” –
torturowany i zastrzelony przez UB powa˝nymi winami „M∏ot” poucza∏ lub
w Sarnakach 29 I 1946 r.
skazywa∏ na kar´ ch∏osty – likwidowa∏
tylko w ostatecznoÊci. Niestety, nie zawsze mo˝na by∏o byç
pob∏a˝liwym. Gdy zosta∏ aresztowany i zam´czony w Êledztwie
zast´pca „M∏ota” z okresu okupacji niemieckiej - Gregorczyk
„Bonawentura” (˝o∏nierze KBW i ubecy przypalali go ogniem, wlewali
mu do gard∏a benzyn´ i bili tak, ˝e po∏amali mu koÊci, a cia∏o dos∏ownie
„odpada∏o”), „M∏ot” kaza∏ zlikwidowaç ludzi odpowiedzialnych za t´
tragedi´. Zgin´∏o kilku donosicieli z M´˝enina i okolic, w tym dwóch
miejscowych nauczycieli – informatorów PUBP w Siedlcach. Dzisiaj ktoÊ –
np. z grona ich rodzin - mo˝e opowiadaç, jacy to byli z nich sympatyczni
ludzie i zastanawiaç si´, czy aby nie potraktowano ich zbyt surowo.
W odpowiedzi na takie stawianie sprawy mo˝emy jedynie przypomnieç
los „Bonawentury” i setek innych osób, które w wyniku dzia∏anoÊci takich
szpicli przesz∏y przez piek∏o Êledztwa i wi´zieƒ UB, znajdujàc kres swej
drogi w bezimiennym „dole Êmierci”, lub wychodzi∏y po latach
z wi´zienia ze zniszczonym zdrowiem i zrujnowanym ˝yciem.
˚o∏nierze „M∏ota” byli wyposa˝eni i wyekwipowani na wzór Wojska
Polskiego, a co najwa˝niejsze - obowiàzywa∏a ich tak˝e ÊciÊle wojskowa
dyscyplina. Zwarte pododdzia∏y zawsze u˝ywa∏y mundurów WP.
Dowództwo dba∏o, by oddzia∏ wyglàda∏ porzàdnie. Tylko ˝o∏nierze
˝andarmerii, ze wzgl´du na specjalny charakter zadaƒ, u˝ywali doÊç
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Grupa ˝o∏nierzy 6 Wileƒskiej Brygady AK. Stojà od prawej: ppor./kpt. W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot”,
Wanda Minkiewicz „Danka” i ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor”.

powszechnie strojów cywilnych. Trzeba dodaç, ˝e ˝andarmeria 6
Brygady cz´Êcià swych si∏ operowa∏a w polu, zaÊ cz´Êç mia∏a zamelinowanà przy pomocy „siatki” w wioskach (korzysta∏a tak˝e z us∏ug „siatki” w poszczególnych bazach – placówkach). Wielka dba∏oÊç
o umundurowanie
charakteryzowa∏a podleg∏à „M∏otowi” grup´
„Huzara”. Wi´kszoÊç jego podkomendnych wyst´powa∏a w Êwietnie
dopasowanych mundurach, koalicyjkach i butach „oficerkach”. W patrolach Obwodu Soko∏ów Podlaski – „Jezioro” dowolnoÊç strojów by∏a
znacznie wi´ksza. 6 Brygada Wileƒska by∏a jednostkà Êwietnie uzbrojonà. Wi´kszoÊç partyzantów posiada∏a broƒ maszynowà lub automatycznà, a tak˝e broƒ krótkà. Nadwy˝ki pochodzàce g∏ównie ze zdobyczy
ukrywano w konspiracyjnych schowkach i magazynach, wydobywajàc je
tylko w razie potrzeby (nie jeden taki magazyn kryje si´ zapewne do
dzisiaj w lasach, na polach czy na strychach podlaskich gospodarstw).
To, ˝e oddzia∏y „M∏ota” przez tyle lat utrzyma∏y si´ w terenie walczàc
z ca∏à machinà paƒstwa komunistycznego, sta∏o si´ mo˝liwe g∏ównie
dzi´ki sprawiedliwemu post´powaniu i dobremu stosunkowi do ludnoÊci,
która widzia∏a w nich swych obroƒców przed bezprawiem „bezpieki”
i bandami rabunkowymi. Zdajmy sobie spraw´, ˝e bez tego poparcia
˝aden oddzia∏ nie by∏by w stanie utrzymaç si´ w polu przez tyle lat!
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WieÊ widzia∏a w „M∏ocie” i jego podkomendnych jedynych obroƒców
przed terrorem i bezprawiem w∏adz komunistycznych, a tak˝e przed
spodziewanà kolektywizacjà rolnictwa, której wszyscy si´ bali –
wiedzàc, ˝e przyniesie – tak jak w Rosji – g∏ód, terror, masowe aresztowania i Êmierç.
Trzeba te˝ jednak dodaç, i˝ d∏ugotrwa∏a dzia∏alnoÊç „M∏ota” by∏a
mo˝liwa dzi´ki poprawnemu i umiej´tnemu uk∏adaniu sobie stosunków
z innymi konspiracyjnymi organizacjami niepodleg∏oÊciowymi wyst´pujàcymi po obu stronach Bugu. Oddzia∏y „M∏ota” wspó∏dzia∏a∏y zarówno
z oddzia∏ami partyzanckimi i strukturami konspiracyjnymi 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. 2 VII 1946 r. w walce z NKWD, UB
i KBW pod ¸osicami ), walczy∏y te˝ razem z oddzia∏em PAS NZW kpt.
Romualda Rajsa „Burego” (rozbicie 28 IV 1946 r. grupy operacyjnej UB
i KBW pod Muzy∏ami oraz ci´˝kie walki w rejonie Czochaniej Góry
i Âliwowa 30 IV 1946 r.). Trzeba te˝ powiedzieç, i˝ „M∏ot” potrafi∏ szybko i skutecznie reagowaç, gdy inne grupy lub organizacje zaczyna∏y
∏amaç zasady poprawnego wspó∏dzia∏ania lub stosunku do ludnoÊci
(m.in. rozbroi∏ kilka takich grup w powiecie Bielsk Podlaski).
Do najpowa˝niejszych operacji bojowych oddzia∏ów „M∏ota” nale˝y
zaliczyç ci´˝kie walki prowadzone wspólnie z oddzia∏em PAS NZW

Wzi´ci do niewoli funkcjonariusze UB i MO w otoczeniu ˝o∏nierzy kpt. „M∏ota” i kpt. „Burego”. Muzy∏y 28 IV 1946 r.
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„Burego” w pow. Wysokie Mazowieckie w kwietniu 1946 r. (Muzy∏y,
Âliwowo – Czochania Góra), opanowanie ¸osic i ci´˝kie walki z operacjà przeciwpartyzanckà w rejonie tego miasteczka w lipcu 1946 r.,
rozbicie szeregu posterunków MO jesienià 1946 r. (m.in. Sterdyƒ,
Kosów Lacki, Prostyƒ, ¸apy, ¸osice), likwidacj´ 8 tzw. „robotników
z Chodakowa” i 2 ˝o∏nierzy KBW w grudniu 1946 r. (wszyscy oni byli
oddelegowani do pracy w PUBP Soko∏ów Podlaski przy fa∏szowaniu
wyborów), rozbicie posterunków MO w Mi´dzylesiu, Braƒsku,
Wyszkach, Klukowie i Nurze zimà i wiosnà 1947 r., rozbicie garnizonu
ochraniajàcego most na Bugu w marcu 1947 r., opanowanie Wisznic
i Rossoszy oraz walk´ pod Utrówkà w czerwcu 1947 r. oraz rozbicie
grupy operacyjnej KBW pod Krynicami w lipcu 1947 r. W 1948 r. oddzia∏y „M∏ota” stoczy∏y szereg ci´˝kich i krwawych walk z ob∏awami
i grupami operacyjnymi UB i KBW, podczas których poleg∏o wielu partyzantów, a kilka oddzia∏ów uleg∏o zniszczeniu.
Po rozbiciu g∏ównych si∏ brygady wiosnà – latem 1948 r. kpt. „M∏ot”
raz jeszcze podjà∏ prób´ sformowania wi´kszej jednostki polowej,
∏àczàc niedobitki 2 szwadronu „Bartosza” z oddzia∏em „Huzara”
(∏àcznie oko∏o 30 ˝o∏nierzy w zwartym oddziale). Na ich czele stoczy∏
kilka dalszych walk z ob∏awami w powiecie Bielsk Podlaski. Jednak ju˝
w okresie wrzeÊnia – paêdziernika 1948 r. oddzia∏ ten podzielony zosta∏
na ma∏e patrole, które mia∏y wi´ksze szanse przetrwania zimy w warun-

2 szwadron 6 Brygady Wileƒskiej AK. Podlasie, jesieƒ 1947 r.
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Schemat przebiegu jednej z wielu zwyci´skich potyczek oddzia∏u „M∏ota” z pacyfikujàcymi teren Podlasia si∏ami
komunistycznymi sporzàdzony przez KBW.
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kach bezustannych ob∏aw i operacji przeciwpartyzanckich prowadzonych przez UB i KBW.
Jak wyglàda bilans dzia∏alnoÊci bojowej oddzia∏ów partyzanckich
kpt. „M∏ota”? Na przestrzeni lat 1946 – 1949 oddzia∏y 6 Brygady
Wileƒskiej wykona∏y blisko 250 akcji bojowych. Stoczy∏y oko∏o 50 walk
i potyczek z si∏ami „bezpieczeƒstwa”, wykona∏y 35 ró˝nego rodzaju
zasadzek, rozbi∏y nie mniej ni˝ 30 posterunków MO i placówek UBP,
przeprowadzi∏y 6 akcji na pociàgi, 15 akcji na urz´dy gminne, 55 akcji
na spó∏dzielnie, 10 akcji „rozbrojeniowych”, kilkadziesiàt akcji „przeciwbandyckich” oraz 35 innych akcji, g∏ównie „porzàdkowych” i na ró˝ne
obiekty gospodarcze. Zlikwidowa∏y wielu funkcjonariuszy UB, wspó∏pracowników „resortu bezpieczeƒstwa” oraz bandytów z szajek
rabunkowych (grup takich zlikwidowano bardzo wiele, „M∏ot” jednak
niech´tnie szafowa∏ krwià ludzkà i zazwyczaj kara∏ rabusiów solidnymi
batami i nakazem wyjazdu na inny teren).
Przez oddzia∏y „M∏ota” przewin´∏o si´ ∏àcznie oko∏o 300 ˝o∏nierzy
walczàcych w polu z bronià w r´ku (nie liczàc setek uczestników siatki
terenowej). Ponad 140 zgin´∏o w walce, w katowniach UB lub przed
lufami plutonów egzekucyjnych. Pozostali w wi´kszoÊci przeszli przez
okrutne Êledztwa i odbyli wieloletnie wyroki wi´zienia. SpoÊród dowódców pododdzia∏ów podlegajàcych „M∏otowi” nie prze˝y∏ ani jeden.
Sta∏o si´ tak, jak zapisano w jednej z ulotek 6 Brygady - do ostatniego
legniemy, by wyrzuciç precz z naszej Ojczyzny Sowietów.

Ostatni okres ˝ycia i Êmierç „M∏ota”
Zim´ 1948/1949 r. kpt. „M∏ot” sp´dzi∏ w leÊnych obozowiskach
w lasie rudzkim. Zatrzyma∏ przy sobie niespe∏na dziesi´cioosobowà
grup´ podkomendnych, reszt´ przekazujàc „Huzarowi” i „Brzaskowi”.
Cz´Êç ludzi, którzy pozostali z „M∏otem”, obozowa∏a w leÊnej ziemiance
ko∏o wsi Radziszewo – Sieƒczuch. Byli wÊród nich jego starzy
i wypróbowani towarzysze broni. „M∏ot” natomiast obozowa∏ z ziemiance na wysokoÊci wsi Czaje – Wólka. Zostawi∏ przy sobie tylko
trzech ludzi – braci Ryszarda, Czes∏awa i Leopolda Dybowskich, którzy
wczeÊniej s∏u˝yli przez kilka miesi´cy w oddziale „Huzara”. W okresie
tym przestrzega∏ bardzo surowo zasad konspiracji - jego obozowisko
znane by∏o tylko nielicznym osobom (nawiasem mówiàc dysponowal
w lesie rudzkim kilkoma ziemiankami i wi´kszoÊç odwiedzajàcych go nie
wiedzia∏a, czy to jest rzeczywiÊcie jego g∏ówne obozowisko).
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Ograniczy∏ te˝ iloÊç akcji zbrojnych. ˚ywnoÊç dostarczali
zaprzyjaênieni mieszkaƒcy wsi
Czaje – Wólka. Warunki
bytowania partyzantów by∏y
bardzo surowe. G∏ówna ziemianka
usytuowana
by∏a
w takiej g´stwinie starych
Êwierków,
˝e
do
ziemi
w zasadzie nie dochodzi∏o
s∏oƒce. Przez las rudzki przewali∏o si´ w okresie jesieni
1948 i wiosny 1949 r. kilka
olbrzymich ob∏aw, podczas
których setki ˝o∏nierzy KBW
i funkcjonariuszy UB starannie
przeczesywa∏o teren, jednak
nie zdo∏a∏o wytropiç miejsca
postoju partyzantów.
W tym czasie kpt. „Huzar”
operowa∏ w powiecie Wysokie
Ppor. Witold Buczak „Ponury” (zginà∏ w walce z KBW 29 V
Mazowieckie
na
czele
1952 r.), por./kpt. Kazimierz Kamieƒski „Huzar”, NN.
niedu˝ego oddzia∏u lotnego,
a por. „Brzask” na nowo organizowa∏ siatk´ i patrole partyzanckie na
lewym brzegu Bugu, w powiecie soko∏owskiem i siedleckiem. Z wiosnà
„M∏ot” planowa∏ reorganizacj´ i po∏àczenie si∏. Zamiaru tego nie zdo∏a∏
jednak ju˝ zrealizowaç. Zginà∏ zupe∏nie nieoczekiwanie 27 VI 1949 r.
na kolonii wsi Czaje Wólka, w przeddzieƒ po∏àczenia si´ z „Huzarem”
w celu ponownego wyjÊcia w pole. Kpt. „M∏ot”, nieuchwytny dla komunistów bohater Podlasia, za którego g∏ow´ UB wyznaczy∏o 100 tysi´cy
z∏otych nagrody i przeciwko któremu „nastawiono” setki agentów i informatorów, zginà∏ nie w walce, lecz z r´ki swego podkomendnego Czes∏awa Dybowskiego, chwil´ wczeÊniej oddajàc Êmiertelny strza∏ do
Leopolda Dybowskiego.
Do dziÊ mamy problem z ocenà opisanego powy˝ej zdarzenia. Na
obecnym etapie badaƒ musimy jednak poprzestaç na przyj´ciu tezy, ˝e
do tragedii zakoƒczonej Êmiercià „M∏ota” dosz∏o w wyniku nieporozumienia, które mo˝emy sobie wyt∏umaczyç jedynie skrajnym wyczerpaniem psychicznym „ostatnich leÊnych”.
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Zw∏oki „M∏ota” przele˝a∏y bodaj dwa dni w zaroÊlach za gospodarstwem Siekluckich, nim Bronis∏aw Godlewski zorganizowa∏ prowizoryczny pochówek w lesie Czartajówka ko∏o wsi Czaje – Wólka. Dalszy
rozwój wydarzeƒ wià˝e si´ niewàtpliwie z dzia∏alnoÊcià informatorów
UB. Zw∏oki „M∏ota” zosta∏y wykopane przez funkcjonariuszy UB w dniu
13 VIII 1949 r., zabrane do Bielska Podlaskiego, a stamtàd prawdopodobnie do Bia∏egostoku. Wszyscy uczestnicy pochówku, oprócz
Godlewskiego, zostali aresztowani i skazani na wyroki kilkuletniego
wi´zienia.
Zachowa∏ si´ protokó∏ z obdukcji zw∏ok dokonanej w PUBP w Bielsku
Podlaskim. Wynika z niego, ˝e W∏adys∏aw ¸ukasiuk zosta∏ zabity
dwoma strza∏ami z broni krótkiej. Jeden postrza∏ otrzyma∏ w klatk´ piersiowà, a drugi - zapewne dobijajàcy - w g∏ow´. Pierwszy strza∏
spowodowa∏ wylew wewn´trzny, drugi – uszkodzenie mózgu. Âmierç
musia∏a nastàpiç bardzo szybko.
Co funkcjonariusze UB zrobili z cia∏em „M∏ota” – nie wiadomo.
Miejsce ostatniego spoczynku najs∏ynniejszego partyzanta Podlasia do
dziÊ pozostaje nieznane, nie wiemy gdzie ubecy go zakopali.
Âmierç „M∏ota” nie zakoƒczy∏a walki ostatnich grup
i
patroli
partyzanckich.
Komend´ nad pozosta∏oÊcià 6
Brygady Wileƒskiej AK objà∏
kpt.
Kazimierz
Kamieƒski
„Huzar”. Odbudowa∏ i zreorganizowa∏ od-dzia∏, dzielàc go na
szereg niedu˝ych lotnych patroli
i kontynuowa∏ walk´ z komunistami do jesieni 1952 r. (zosta∏
uj´ty przez UB w wyniku
prowokacji i zdrady – tzw. „V
Komendy WiN” – utworzonej
przez
Ministerstwo
Bezpieczeƒstwa Publicznego i zamordowany 11 X 1953 r. w wi´zieniu w Bia∏ymstoku).
Kadra oddzia∏u „Huzara”. Stojà od lewej: Lucjan Niemyski „Krakus” († 22 VIII 1952), Józef Brzozowski „Hanka”
(† lato 1952), Wac∏aw Zalewski „Zbyszek” († 24 X 1953), Witold Buczak „Ponury” († 29 V 1952), Józef
Gontarczuk „Korsarz” († 1 IV 1952), Stanis∏aw ¸apiƒski „Orze∏ek” († 1 IV 1952). Podlasie, 1951 r.
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W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot” jako cz∏owiek i ˝o∏nierz
Najs∏ynniejszy partyzant Podlasia by∏ cz∏owiekiem starszym od swych
podkomendnych (rocznik 1906), o znacznie wi´kszym doÊwiadczeniu
˝yciowym, na które sk∏ada∏y si´: s∏u˝ba wojskowa przed wojnà, prawdopodobna praca w wywiadzie paƒstwowym przeciw komunistom
w okresie mi´dzywojennym, za∏o˝enie rodziny – ˝ona i troje dzieci,
s∏u˝ba konspiracyjna w ZWZ-AK od lutego 1940 r., zaÊ od paêdziernika
1944 r. w partyzantce – poczàtkowo na czele w∏asnego patrolu, potem
w dru˝ynie dyspozycyjnej Obwodu AK-AKO Bielsk Podlaski i oddziale
„Szumnego”. Kolejne awanse: sier˝. pchor. (VI 1945 r.), ppor. czasu
wojny, (15 VIII 1945 r.), por. (X 1946 r.), kpt. (11 XI 1947 r.). Za zas∏ug
i bojowe zosta∏ odznaczony przez Komend´ Bia∏ostockiego Okr´gu AK
Krzy˝em Walecznych.
Przez blisko pi´ç lat utrzymywa∏ si´ w polu na czele oddzia∏u,
a potem zgrupowania oddzia∏ów partyzanckich, pomimo niezwykle trudnej sytuacji i mia˝d˝àcej przewagi wroga, który mia∏ do dyspozycji nie
tylko aparat przemocy paƒstwa komunistycznego, ale i Wojska
Wewn´trzne NKWD. W∏adys∏aw ¸ukasiuk by∏ cz∏owiekiem solidnym,
odpowiedzialnym, majàcym przy tym Êwietny instynkt partyzancki.
Wyró˝nia∏a go mocno zarysowana osobowoÊç i bardzo silny charakter.
O jego charakterze Êwiadczy np. stosunek do alkoholu – w latach 1944
– 1945 r., gdy dowodzi∏ niedu˝ym pododdzia∏em, ulega∏ czasem
s∏aboÊci i „si´ga∏ po kieliszek”. Z chwilà wzi´cia na swe barki
odpowiedzialnoÊci za du˝y zespó∏ ludzki, narzuci∏ sobie ogromnà dyscyplin´ i nie pi∏. Bardzo si´ w tym wzgl´dzie kontrolowa∏. Odbiciem jego
rzetelnoÊci w sprawach codziennych jest drobiazgowo prowadzona
ksi´gowoÊç 6 Brygady Wileƒskiej AK (nie by∏o mowy o lekkomyÊlnym
szafowaniu ci´˝ko zdobywanymi Êrodkami finansowymi). By∏ dobrym
terenoznawcà, bodaj czy nie lepszym od samego majora „¸upaszki”.
Przez lata prowadzi∏ osobiÊcie oddzia∏ po rozleg∏ych, cz´sto nieznanych
sobie terenach, korzystajàc z mapy. Nie zdarza∏o si´, aby si´ pomyli∏
i zab∏àdzi∏. Charakteryzowa∏a go te˝ odwaga osobista, jego obecnoÊç
na pierwszej linii walki by∏a w zasadzie regu∏à.
Z nielicznych zachowanych dokumentów wynika, ˝e W∏adys∏aw
¸ukasiuk ca∏y czas troszczy∏ si´ o rodzin´, która nara˝ona by∏a na
represje bezpieki. Jego ˝ona Jadwiga, pomimo i˝ nie nale˝a∏a do organizacji podziemnej i zajmowa∏a si´ wychowaniem dzieci, zosta∏a
skazana na 10 lat ci´˝kiego wi´zienia.
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Pomimo kalectwa – „M∏ot” mia∏ sztywnà lewà nog´ – zawsze maszerowa∏ z oddzia∏em, tylko niekiedy dosiadal konia lub korzysta∏ wraz
z ca∏ym oddzia∏em z podwody. Chodzi∏ zawsze w mundurze Wojska
Polskiego, na g∏owie nosi∏ mi´kkà rogatywk´ - polówk´. Jego ulubionà
bronià by∏ dziesi´ciostrza∏owy karabin SWT (by∏ dobrym strzelcem,
wola∏ karabin od skutecznego tylko na krótki dystans pistoletu
maszynowego). Na pasie w kaburze nosi∏ na ogó∏ niemieckie
Parabellum P-08 kalibru 9 mm.
Z pozornie niewyró˝niajàcego si´ niczym szczególnym terenowego
dowódcy niskiego szczebla, w ciàgu kilku lat „wyrós∏” na najwybitniejszego partyzanta Podlasia. Jego autorytetowi ulegali najlepsi
˝o∏nierze i konspiratorzy Podlasia, zdecydowani na kontynuowanie zbrojnej walki o niepodleg∏oÊç po amnestii lutowej 1947 r. – kpt. „Huzar”,
por. „Brzask”, plut. „Sokolik”, plut. Ryg” i inni. WspomnieliÊmy ju˝, ˝e
ceni∏ go i bardzo si´ z nim liczy∏ sam major „¸upaszka”.
Jeden z jego podkomendnych z lat 1945 - 1948, plut. Rajmund
Drozd „Mikrus” tak wspomina∏ swego dowódc´ od ludzkiej strony:
„Zna∏em tego cz∏owieka krótko [przez trzy lata – KK i T¸], lecz w takich
sytuacjach, które mogà upowa˝niaç do wydawania sàdu sprawiedliwego zgodnie z w∏asnym sumieniem. DziÊ mog´ Êmia∏o powiedzieç, ˝e
by∏ sprawiedliwym, choç surowym, ale tego wymaga∏a sytuacja i warunki w jakich dzia∏a∏. [Ö] By∏ te˝ nieprzejednanym wrogiem wszystkiego,
co zalatywa∏o komunà i zdradà narodowà. Prosz´ pomyÊleç: ile oddzia∏ów dotrwa∏o do po∏owy 1948 roku? Oddzia∏ów z∏o˝onych z ludzi
niekoniecznie pochodzàcych z tych terenów... Pada cz´sto zarzut, ˝e
kpt. „M∏ota” stosunek do ludnoÊci bia∏oruskiej zamieszkujàcej Podlasie
by∏ wrogi. Nic g∏upszego nie mog∏a g∏osiç komuna, je˝eli w szeregach
VI-tej Brygady Wileƒskiej AK b´dàcej pod dowództwem kpt. „M∏ota”
s∏u˝yli ˝o∏nierze tej narodowoÊci. [...] By∏ przebieg∏ym i ostro˝nym jak
lis. [...] Dba∏ o swoich ludzi, nie szasta∏ ich zdrowiem i wysi∏kiem. Nigdy
nie przem´cza∏ niepotrzebnymi przemarszami bez uzasadnienia potrzebà, kiedy nie by∏o zagro˝enia, twierdzàc, ˝e przem´czony ˝o∏nierz nie
jest zdolny do walki i stawiania oporu. [...] By∏ te˝ Êwietnie
opanowanym, nigdy nie wybucha∏ gniewem. By∏em tego Êwiadkiem
niejednokrotnie. Mia∏ te˝ i swoje s∏abostki. Choç nie pi∏ alkoholu, to za to
pali∏ nami´tnie papierosy. No i lubi∏ graç w bryd˝a; to by∏a jego druga
nami´tnoÊç. Kiedy tylko skompletowa∏ czwórk´ partnerów, to ju˝ sz∏a gra
na ca∏ego i tutaj nieraz unosi∏ si´ nerwami. Jednym s∏owem lubi∏ karty,
ale to by∏a jedyna rozrywka, jakà mogliÊmy dysponowaç ...”
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Raz jeszcze podkreÊliç nale˝y, ˝e kpt. „M∏ota” charakteryzowa∏
poprawny stosunek do ludnoÊci, bez wzgl´du na pochodzenie narodowe, 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 panujàca w 6 Brygadzie, a tak˝e konsekwencja w walce z kolejnymi okupantami 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 – jeden z nich
wspominajàc go po latach powiedzia∏: „ ... mo˝e lepszy by∏ dla mnie jak
mój w∏asny ojciec, mo˝e dzi´ki niemu prze˝y∏em ...”.
Z kolei w∏adze komunistyczne przez pó∏ wieku budowa∏y oszczerczà
„czarnà legend´” „M∏ota”, której pok∏osie zbieramy do dzisiaj. Jak
niedorzeczne by∏y oskar˝enia miotane na „M∏ota” przez komunistycznych historyków, publicystów i ró˝nych „pismaków” Êwiadczyç mo˝e
chocia˝by przytoczony poni˝ej cytat ze „wspomnieƒ” opisujàcych
rzekome zatrzymanie przez „M∏ota” pociàgu ... pod Ostro∏´kà: „[...]
Przed naszym wagonem ustawiono w szeregu 11 oficerów, w tym jednego sowieckiego. Nadszed∏ dowódca grupy. By∏ w randze majora,
mia∏ suchà, skrzywionà twarz, jasne oczy i wykrzykiwa∏ g∏oÊne, krótkie
komendy. Zwróci∏em uwag´, ˝e utyka∏ na jednà nog´. Oficerów
poprowadzono w g∏àb lasu, a kilkunastu ˝o∏nierzy Ludowego Wojska
Polskiego rozebranych do bielizny, wróci∏o do wagonów. [...] ... by∏ to
major „M∏ot”, cz∏owiek bezwzgl´dny, by∏y przedwojenny wachmistrz
pu∏ku u∏anów z Miƒska Mazowieckiego, ranny w kampanii wrzeÊniowej.
Rodzin´ jego wywieêli sowieci na Sybir. MÊci∏ si´. Rozstrzeliwaç kaza∏
wszystkich oficerów Ludowego Wojska Polskiego, nie wy∏àczajàc
lekarzy i weterynarzy.”
Ten absurdalny, pe∏en k∏amstw cytat, pochodzi z ksià˝ki dr Wadiusza
Kiesza pt. „Od Boremla do Chicago” wydanej w Starachowicach w ...
1999 r. (!!!). Opisana akcja nie mia∏a w rzeczywistoÊci miejsca, „M∏ot”
nie „chodzi∏” nigdy pod Ostro∏´k´, z zasady nie zabija∏ jeƒców z LWP,
ale dla rzekomego „naocznego Êwiadka wydarzeƒ” fakty nie majà
˝adnego znaczenia. Z kolei w redakcyjnym artykule pisma „DziÊ” nr
6/2000 (!!!) opisano, jak to w akcji 13 XII 1946 r. „Uprowadzono 8
robotników i 2 ˝o∏nierzy WP do Kamieƒczyka, gdzie poddano ich
wymyÊlnym torturom, a nast´pnie w bestialski sposób (ràbano siekierami)
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zamordowano.”. Chodzi tu o likwidacj´ 8 wspó∏pracowników UBP i 2
˝o∏nierzy KBW skierowanych do pracy w PUBP Soko∏ów Podlaski przy
fa∏szowaniu wyborów. Nikt tych ludzi nie torturowa∏ i nie ràba∏ siekierami, zostali po prostu zastrzeleni. Cia∏a uleg∏y uszkodzeniu, gdy po trzech
dniach odràbywa∏a ich od lodu grupa operacyjna KBW i UBP. Có˝
zatem mo˝na powiedzieç o publikacjach wydawanych za komuny?
Zawarta w nich skala k∏amstw i oszczerstw jest po prostu nieprawdopodobna!
Dla wspó∏czesnych historyków kpt. W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot” jawi
si´ po latach urz´dowych k∏amstw jako ktoÊ doprawdy niezwyk∏y.
Podejmujàc prób´ scharakteryzowania go, mo˝na o nim Êmia∏o
powiedzieç: dobry obywatel, odwa˝ny ˝o∏nierz, Êwietny oficer obdarzony charyzmà i naturalnymi zdolnoÊciami przywódczymi, a tak˝e –
a mo˝e przede wszystkim - uczciwy i szlachetny cz∏owiek. Nie zawaha∏
si´ stanàç w obronie wartoÊci najwy˝szych – niepodleg∏oÊci swej
Ojczyzny, wiary przodków i wolnoÊci cz∏owieka, choç przysz∏o mu walczyç z dwoma najstraszniejszymi, nieludzkimi systemami – hitleryzmem
i komunizmem.
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Krzy˝ na skraju lasu rudzkiego w miejscu Êmierci kpt. W∏adys∏awa ¸ukasiuka „M∏ota”.

mlot

1/2/04

1:04

Page 43

43

ANEKSY
Aneks nr 1

Bez daty i miejsca wydania. Ulotka skierowana do ˝o∏nierzy WP
[ludowego] i funkcjonariuszy UB, wydana przez 6 Brygad´ Wileƒskà.
˚O¸NIERZE W[ojska] P[olskiego] i U[rz´du] B[ezpieczeƒstwa]
Ustawiczne krwawe i pe∏ne tragedii walki wasze z oddzia∏ami
leÊnymi nie przynoszà wam po˝àdanych sukcesów. Wr´cz odwrotnie.
Polityka pacyfikacji waszych czerwonych, lub wynaturzonych, pseudo
polskich dowódców przez masowe aresztowania i stosowanie tortur,
o których mieli poj´cie tylko Niemcy, doprowadza tylko do ustawicznego
zwi´kszania si´ oddzia∏ów leÊnych.
My z wami walki prowadziç nie chcemy.
Walki te przynoszà Êmierç dla wielu m∏odych, pe∏nych dzielnoÊci,
patriotyzmu i prawa do ˝ycia istnieƒ – Êmierç zupe∏nie niepotrzebnà.
Oszcz´dêmy Êwi´tej Polskiej Krwi, której morze wytoczy∏ z nas znienawidzony Niemiec, swoimi metodami masowych rozstrzeliwaƒ,
obozów koncentracyjnych, krematoriów, a którà wytacza dziÊ swoistà
metodà czerwona Rosja, dà˝àc szataƒskimi sposobami do wymarnowania naj˝ywotniejszych si∏ naszego Narodu.
Nie obchodzà nas partie, lub te, czy owe programy. My chcemy
Polski suwerennej, Polski chrzÊcijaƒskiej, Polski – polskiej. Nami nikt
rzàdziç nie mo˝e – ani Anglia, ani Ameryka, ni tym bardziej Rosja.
Tak jak walczyliÊmy w lasach Wileƒszczyzny, czy na gruzach
kochanej stolicy – Warszawy - z Niemcami, by Êwi´tej Ojczyênie zerwaç
p´ta niewoli, tak dziÊ do ostatniego legniemy, by wyrzuciç precz z naszej
Ojczyzny Sowietów.
Âwi´cie b´dziemy staç na stra˝y wolnoÊci i suwerennoÊci Polski i nie
wyjdziemy dotàd z lasu, dopóki choç jeden Sowiet b´dzie depta∏ Polskà
Ziemi´.
My Polacy pogodzimy si´ z sobà w imi´ dobra Ojczyzny.
Najwi´kszà naszà, jako narodu tragedià – jest to, ˝e krew przelewamy w bratobójczych walkach, z których korzyÊç odnoszà tylko
sowieci, w walkach, których inicjatyw´ wysy∏a [styl] Moskwa, szczujàc
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˝o∏nierzy Armii Polskiej na partyzantów, metodà najbardziej fa∏szywej
i zak∏àmanej propagandy.
Powtarzamy – my – Oddzia∏y LeÊne z wami ˝o∏nierze WP i UB walki
nie chcemy.
Jednak twardo i bezwzgl´dnie prowadziç jà b´dziemy przeciwko
ka˝demu wrogowi, choçby by∏ nim nawet Polak.
TAK NAM DOPOMÓ˚ BÓG!
CZO¸EM!
SZOPSTA PARTYZANCKA BRYGADA LEÂNA!
Ulotka zosta∏a opublikowana w pracy K. Krajewskiego i T. ¸abuszewskiego
Od „¸upaszki” do „M∏ota” 1944-1949. Materia∏y êród∏owe do dziejów V i VI
Brygady Wileƒskiej, Warszawa 1993, s. 131-132.

Aneks nr 2
Przyczynek do charakterystki kpt. „M∏ota” - trzy listy z lat 1947-1948.
1
12 stycznia 1947. List por./kpt. W∏adys∏awa ¸ukasiuka „M∏ota” do
dowódcy 3 szwadronu 6 Brygady Wileƒskiej st. sier˝. Józefa Babicza
„˚wirki”.
„St[arszy] sier˝[ant] „˚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 ˝adnym wypadku nie wolno ci mieç rannego i to za
takie g∏upstwo jak spó∏dzielnia, musisz 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: wszys-
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tkie Wujki i Stryjki zrabowane [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 ˝adnego sàdu na miejscu, w samych
G∏odach zosta∏o rozstrzelanych 6 osób, w Dzierzbach, tam gdzie jest
„Pirat” znowu byli rozstrzelani. W naszej guberni [sic] straszny terror,
samochody z M[´˝enina ?] prawie nie wyje˝d˝ajà, u „Soko∏a” to samo,
ludnoÊç do nas strasznie zra˝ona, ˝e narobiliÊmy im biedy, bo „Burza”
i „Mewa” je˝d˝à razem [z UBP i KBW] i wszystko sypià, du˝o gospodarstw zosta∏o zlikwidowanych, wieÊ Wojtkowice Glinna zosta∏a
ca∏kowicie obrabowana i par´ trupów. Zakazuj´ z dniem dzisiejszym
urzàdzania wszelkich zabaw i afiszowania si´ ze wzgl´du na dobro
ogó∏u, nie traç miana dobrego dowódcy przez niemàdre akcje i wyg∏upianie si´ w terenie, zobaczysz co b´dzie w terenie po tych zabawach,
tam gdzie mieliÊmy zabawy teraz istne piek∏o. 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 bardzo z waszego marszu i akcji. Teren ten nale˝y
opuÊciç zaraz.
Czo∏em.
„M∏ot II”, por.
D[owód]ca 6 Brygady Wileƒskiej
CAW, Akta KBW, 1580/75/561 (w/w dokument zosta∏ opublikowany
w pracy K. Krajewskiego i T. ¸abuszewskiego Od „¸upaszki” do „M∏ota” 19441949. Materia∏y êród∏owe do dziejów V i VI Brygady Wileƒskiej, Warszawa
1993, s. 120-121).

2
3 marca 1948. List kpt. W∏adys∏awa ¸ukasiuka „M∏ota” do przyjaciela – ppor. Lucjana Minkiewicza „Wiktora”.
M.p. 3 III [19]48 [r.]
Kochany Witeczku
Niezmiernie jestem Ci wdzi´czny za trosk´ nad mojà rodzinà, która
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na pewno powi´kszy∏a i tak niema∏e twoje k∏opoty. Lecz gdyby Ci nie
sprawia∏o to wielkich trudnoÊci, to by∏bym bardzo rad, a tobie bardzo
wdzi´czny, gdyby ˝ona z Martà mog∏a nadal zamieszkaç u Ciebie. Ty
nieuwa˝aj, gdyby ˝onie coÊ mog∏o niepodobaç si´ u Ciebie, w co bardzo wàtpi´, ale ˝ona musi zdaç sobie spraw´, ˝e Marta b´dàc razem
z wami b´dzie o 300% inteligentniejsza, ani˝eli z samà matkà. Gdyby
˝ona coÊ grymasi∏a, to spuÊç porzàdny ope[e]r i koniec.
Witeczku, Ty sobie nawet nie wyobra˝asz, jak ja pragnà∏bym, a˝eby
z tobà mieszkali moi ch∏opcy, choç to stanowczo za du˝o na twojà
sk∏opotana g∏ow´. Nie wiem, czy z tym wszystkim da∏byÊ sobie rad´, bo
ch∏opcy to na pewno straszna [˝ulia ?], a przewa˝nie J´drek. Ale
mia∏byÊ dodatkowe zaj´cie, bo musia∏byÊ wszystkich porozstawiaç [...]
bo i twój Wiçka pewno niez∏y nicpoƒ.
Witeczku, widz´ z twojego listu, ˝e zaczynasz si´ troch´ denerwowaç, radz´ Ci, nie przejmuj si´, bo szkoda nerwów, a wszystkich polityków pos∏aç pod choler´, bo mówi´ Ci, oni guzik wiedzà, i tylko
przewidujà, a ka˝dy polityk przewiduje inaczej, bo ka˝dy z innego
punktu widzenia. Ja ba∏em si´ osobiÊcie jednego. Anglo – Amerykanie
o ile zechcà wpierw odbudowaç przemys∏ wojenny w Niemczech, to
oczywiÊcie opóêni∏oby to wybuch wojny, ale jak czytam, [˝e] oni demontujà fabryki zbrojeniowe, to jestem zupe∏nie spokojny, ˝e ta sprawa
d∏ugo si´ [nie ?] przeciàgnie, choç mog´ zupe∏nie êle myÊleç, bo przy
takim ba∏aganie myÊl´, ˝e ja pierwszy powi´ksz´ grono Tworek.
Co u nas, to jest trudne do opisania, bo potrzeba by by∏o pewnie ze
dwa dni, a˝eby Ci dok∏adnie opisaç. Zatrzymaj d∏u˝ej Antosia
[Antoniego Wodyƒskiego „Odyƒca”], to Ci opowie dok∏adniej. Âwi´ta
mieliÊmy w podskokach, nie przypuszczasz nawet, ile na rzucili na nas
wojska (KBW), ale wierz´ teraz mocno, ˝e walczymy o dobrà spraw´,
Bo Pan Bóg Witeczku z nami i wyprowadza nas stale z najgorszych i krytycznych sytuacji. Ile wojska i sprz´tu rzucili przeciwko nam, to
naprawd´ nie do uwierzenia – i co z tego? Uderzajà stale w pró˝ni´
i mszczà si´ ze z∏oÊci na bezbronnej ludnoÊci cywilnej, w straszliwy
sposób terroryzujàc jà. Jakie sà aresztowania, to opowie Ci AntoÊ. Ja
wyciàgnà∏em z tego wszystkiego wniosek, ˝e oddzia∏ zbrojny cieszàcy
si´ zaufaniem w szerokich masach spo∏eczeƒstwa, jest nie do pokonania,
gdy[˝] b´dzie zdolny uniknàç wi´kszych ciosów. Ostatnio zabraliÊmy im
radiostacj´, szyfry i rozkazy i wiemy teraz, z kim mamy do czynienia,
ale oni za to wÊciekli si´ zupe∏nie w swej bezradnoÊci i nie wiedzà co
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majà robiç i ostatnio szukajà kontaktów i proszà, a˝eby im oddaç to
tylko, co zabraliÊmy i oni do nas nic nie majà. [...]
Brak koƒcowej cz´Êci dokumentu.
Dokument ze zbiorów Archiwum IPN.

3
15 marzec 1948. List kpt. W∏adys∏awa ¸ukasiuka „M∏ota” do ppor.
Antoniego Borowika „Lecha” mówiàcy o sytuacji niepodleg∏oÊciowych
oddzia∏ów partyzanckich w koƒcu zimy 1948 r.
Kochany Antosiu.
Tak dawnoÊmy si´ nie widzieli, myÊla∏em, ˝e teraz si´ spotkamy, lecz
jest to niemo˝liwoÊcià obecnie i prawdopodobnie niepr´dko si´
spotkamy. W tych dniach znowu wyje˝d˝am i nie wiem kiedy tu wróc´,
prawdopodobnie po Êwi´tach. [...] Bug obecnie obsadzili, prawdopodobnie po twoich robotach ko∏o Siemiatycz, ˝e dla mnie po prostu
jest niemo˝liwoÊcià go przekroczyç w tych miejscach gdzie mnie potrzeba, bardziej ze wzgl´du na ró˝nych znajomych ani˝eli na wojsko. Za
Bugiem w rejonie M´˝enina i Tokar jest bardzo êle, ludnoÊç sterroryzowana w okropny sposób, wszystkie nasze poruszenia przed rozstaniem si´ z Waldkiem [ppor. Waldemarem Nowackim „Bartoszem”] sà
rozpoznane. Z Waldkiem widzia∏em si´ 5 i 7 bm [marca]. „Szpak” nie
˝yje, ràbnà∏ go „Radio” stojàc na posterunku, gdy on wraca∏
z „MÊcicielem” z patroli ko∏o gaj[ówki] Tokary. Dnia 13 lutego w dzieƒ
nalecia∏o wojsko na kwater´ Waldka, tam gdzie staliÊmy na
Gromnicznà, lecz oni bez strza∏u wycofali si´ do lasu. Lasem podeszli
pod gaj[ówk´] Tokary i stan´li w krzakach, „MÊciciel” i „Szpak” poszli
na gaj[ówk´] zobaczyç, lecz i tam w tej chwili nachodzili ˝o∏nierze, wi´c
szybko si´ wycofali i podà˝yli do swoich. Widzàc, ˝e wsz´dzie jest
wojsko ostro˝nie podchodzili, skradajàc si´, na post[erunku] sta∏
„Radio”, który o tym, ˝e wyszed∏ patrol nie wiedzia∏, a widzàc skradajàcych si´ wymierzy∏ i wystrzeli∏ seri´ z derkacza [MP-43] do „Szpaka”,
chcia∏ jeszcze do „MÊciciela”, lecz mia∏ niewypa∏ i wtedy poznali si´.
Stamtàd musieli wycofaç si´, zabierajàc ze sobà rannego „Szpaka”,
który po kilku godzinach zmar∏. W tak tragiczny sposób, po tylu latach
tu∏aczki i w przeddzieƒ spotkania si´ z siostrà musia∏ opuÊciç ten ziemski
padó∏. S∏ysza∏em, ˝e i „Dàbek” w podobnych warunkach zginà∏, bardzo
to smutne i jednoczeÊnie tragiczne, ˝e w ten sposób ginà ludzie, którzy
majà za sobà wiele powa˝nych i ryzykownych akcji.
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Tam, gdzie mieliÊmy Êwi´tami si´ spotkaç, spotkania nie b´dzie.
Âwi´ta b´dziesz musia∏ sam urzàdziç i sp´dziç. Staraj si´ wybraç jakieÊ
spokojne miejsce, kartek do Drohiczyna nie posy∏aj, gdy˝ powsypujesz
ludzi. Jak najwi´cej z ludêmi za∏atwiaj sam i w najwi´kszej tajemnicy.
Pos∏ugiwanie si´ ludêmi prowadzi do wsyp, a ludzi do wi´zienia. Za
Bugiem prawie wszyscy ludzie przez to posy∏anie powsypywali si´
i obecnie nie ma prawie cz∏owieka, którym by mo˝na by∏o pos∏u˝yç si´.
Naszym zadaniem obecnie jest przechowaç si´ i pomóc innym
przeczekaç ten trudny okres, a nie dawanie powodów do maltretowania
i aresztowania ludzi. Dlatego te˝, wed∏ug rozkazu Komendy [Wileƒskiej]
nie mo˝na nam obecnie, ani te˝ w razie rozpocz´cia si´ dzia∏aƒ wojennych, prowadzenia jakichkolwiek akcji dywersyjnych. Nasza „robota”
si´ rozpocznie, gdy dzia∏ania wojenne b´dà na ukoƒczeniu. W razie
og∏oszenia mobilizacji nie mo˝emy nawo∏ywaç do niestawienia si´
i wciàganie ich w swoje szeregi, lecz swoim ludziom mo˝na radziç, by
jak tylko mogà przechowywali si´ w∏asnymi mo˝liwoÊciami i do wojska
nie stawiali si´.
Obecnie jest najwi´ksze nat´˝enie ob∏aw i dlatego nale˝y zachowaç
si´ jak najspokojniej, by nie dawaç im powodów do represji i nie dawaç
im Êladu, gdy˝ to bardzo im na r´k´. Spokojniej b´dziemy si´ w tym czasie zachowywaç, szybciej Êciàgnà [z terenu] wojsko. Waldek obraca si´
w terenie tego porucznika z brodà, co to by∏ w marcu ub. r. na koncentracji, tylko wtedy bez brody [chodzi o ppor. „Brzaska” i podleg∏y mu
teren pow. soko∏owskiego]. Na niego te˝ i kontakt [majà?] i prawdopodobnie „jajko” tam sp´dzà, pozatem by∏ te˝ Waldek i w tym terenie, gdzie by∏a koncentracja, a ty potem wzià∏eÊ maszyn´ do pisania
i materia∏y[...].
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