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Pomnik ˝o∏nierzy 5 i 6 Brygady Wileƒskiej AK w Siedlcach.
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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

Ta broszura jest poÊwi´cona pami´ci
˝o∏nierzy 6 Brygady Wileƒskiej AK:
por. Józefa Ma∏czuka „Brzaska”
sier˝. Kazimierza Ilczuka „S´pa”
Arkadiusza Pieniaka
poleg∏ych 7 kwietnia 1950r. pod Toczyskami Podbornymi
w walce z komunistami
za niepodleg∏oÊç Polski, wiar´ katolickà i wolnoÊç cz∏owieka.

Zdj´cie na ok∏adce:
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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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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[...] 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”

Powiat Soko∏ów Podlaski w walce
z komunistycznym zniewoleniem 1944 - 1950
Historia Armii Krajowej i ludzi tworzàcych struktury Polskiego Paƒstwa
Podziemnego na Podlasiu nie koƒczy si´ w lecie 1944 r., w momencie
tzw. „wyzwolenia” - czyli wkroczenia wojsk sowieckich, ani te˝
w momencie wydania przez gen. Leopolda Okulickiego „Niedêwiadka”
rozkazu rozwiàzujàcego Armi´ Krajowà. Wywodzàce si´ z Armii
Krajowej struktury podziemia w powiecie Soko∏ów Podlaski przechodzi∏y
na przestrzeni lat liczne przeobra˝enia organizacyjne. Zmienia∏y si´
nazwy i formy pracy organizacyjnej, konspiracja jednak nadal trwa∏a,
gdy˝ ludzie tworzàcy jà mieli g∏´bokie przekonanie, i˝ cel dla którego
stan´li kiedyÊ do walki w szeregach AK - niepodleg∏oÊç Polski - nadal nie
jest osiàgni´ty.
Obwód Armii Krajowej Soko∏ów Podlaski wchodzi∏ w okres rzàdów
komunistycznych jako dobrze zorganizowana i silna struktura. Podj´cie
przez komendanta obwodu samodzielnej decyzji o nieujawnianiu podleg∏ych sobie si∏ wkraczajàcej armii sowieckiej nie uchroni∏o ˝o∏nierzy
soko∏owskiej AK przed represjami, gdy˝ znacznà cz´Êç uczestników
„Burzy” nale˝a∏o uwa˝aç i tak za zdekonspirowanà. Potwierdzi∏y to
masowe aresztowania akowców podj´te dos∏ownie od pierwszych dni
funkcjonowania tzw. „w∏adzy ludowej”. Kilkuset spoÊród nich zosta∏o
wywiezionych do obozów koncentracyjnych (∏agrów) w g∏´bi Zwiàzku
Sowieckiego. Cz´Êç uj´tych oficerów od razu postawiono przed sàdami
wojskowymi i rozstrzelano. Tak zginà∏ major Jerzy Sasin „Rosa”, szef
wywiadu obwodu por. Micha∏ Michalak „Mierzejewski” (AK-NSZ) i por.
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Aleksander Tomaszewicz „Jagoda” (z oÊrodka Kosów Lacki). Szef
∏àcznoÊci i zarazem adiutant Komendy Obwodu ppor. Joachim
Muklewicz „Soplica” skazany zosta∏ za udzia∏ w AK na wieloletnie
wi´zienie.
Represje NKWD i „polskiego” resortu bezpieczeƒstwa publicznego
nie przerwa∏y istnienia i funkcjonowania obwodu. Mocno
„nadszarpni´ta” organizacja soko∏owska trwa∏a w konspiracji i dzia∏a∏a
przez szereg miesi´cy be˝ ˝adnego kontaktu z w∏adzami zwierzchnimi
(Komenda Podokr´gu AK Warszawa „Wschód” zosta∏a w wyniku
ujawnienia podczas akcji „Burza” aresztowana przez NKWD,
a Komenda Obszaru Warszawskiego AK po upadku powstania po prostu przesta∏a istnieç). Od chwili powo∏ania do ˝ycia Delegatury Si∏
Zbrojnych, b´dàcej w strukturach poakowskich odpowiednikiem
Komendy G∏ównej AK, obwód soko∏owski nominalnie podlega∏ temu
oÊrodkowi dowódczemu. Nominalnie - gdy˝ oÊrodek ten powsta∏
w marcu 1945 r., a dowództwo obszaru warszawskiego DSZ wyznaczono dopiero w czerwcu tego˝ roku. Trudno wi´c mówiç o realnym
wp∏ywie DSZ na dzia∏alnoÊç Obwodu AK Soko∏ów Podlaski w pierwszym pó∏roczu 1945 r. Wp∏yw ten zaznaczy∏ si´ w wyraêny sposób
dopiero w koƒcowym okresie funkcjonowania DSZ - latem 1945 r.
Poczàtkowo po tzw. „wyzwoleniu”
pracà
Obwodu
Soko∏ów Podlaski kierowa∏, jak
za czasów okupacji niemieckiej,
mjr. „Rosa”. Po jego aresztowaniu 4 X 1944 r. dowództwo nad
Obwodem Soko∏ów Podlaski,
u˝ywajàcym w 1945 r. kryptonimu „Las”, przejà∏ kpt. NN
„Zwardoƒ”,
oficer
NSZ-AK.
Zrekonstruowa∏ on Komend´
Obwodu i uporzàdkowa∏ struktury terenowe. Charakterystycznym
zjawiskiem dla tego okresu konspiracji by∏o wejÊcie do Obwodu
Soko∏ów Podlaski du˝ej grupy
kadry i ˝o∏nierzy wywodzàcych
si´ ze scalonej z AK cz´Êci
Por. Aleksander Rubiƒski „Jastrzàb”.
Narodowych Si∏ Zbrojnych.
Podlasie. Jesieƒ 1944.
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W efekcie - pomimo znacznej dezorganizacji pracy jesienià 1944 r.,
obwód zdo∏a∏ w pierwszym pó∏roczu 1945 r. ponownie osiàgnàç
znaczny stopieƒ sprawnoÊci organizacyjnej. W okresie lato 1944 - lato
1945 obwód nadal dzieli∏ si´ na cztery oÊrodki, którymi dowodzili:
• OÊrodek 1 (Soko∏ów Podlaski - Grochów - Kudelczyn - Kowiesy);
komendant Edward Mirosz vel Mirowski „Jach” (KOP-AK),
• OÊrodek 2 (Repki - Wyroz´by - Korczew); komendant Edward
Mazurczak „˚uk” - „˚ubr” „ „Dziadek” (MiP-AK),
• OÊrodek 3 (Jab∏onna Lacka - Sabnie); komendant por. Aleksander
Rubiƒski „Jastrzàb” (NSZ-AK),
• OÊrodek 4 (Sterdyƒ - Olszew - Chruszczewka - Kosów Lacki);
komendant por. Eugeniusz Muszyƒski „Babinicz” (KN-AK).
Organizacja zdo∏a∏a wprowadziç swe „wtyczki” do instytucji administracyjnych, do milicji - a nawet do PUBP. Jeszcze we wrzeÊniu 1946 r.
jeden ze wspó∏pracowników tak informowa∏ swych prze∏o˝onych
z PUBP: „Co si´ tyczy PUBP w Soko∏owie, jest rzeczà charakterystycznà,
i˝ o wszelkich akcjach ze strony tamtejszego urz´du na naszym terenie
cz∏onkowie bandy wiedzà niejednokrotnie na dzieƒ, dwa wczeÊniej,
z czego wynika, i˝ w tamtejszym urz´dzie sà ludzie, którzy sà w kontakcie z bandà”. Grób jednego z tych bohaterów „cichego frontu” Edwarda Sawica „Zeksia” - znajduje si´ na cmentarzu w Gródku.
Ostrzeg∏ przed aresztowaniami swych kolegów, zdekonsopirowany
zdezerterowa∏ ze s∏u˝by w UB - i wkrótce potem zosta∏ przez pracowników bezpieki dopadni´ty i zabity.
Terror NKWD i „polskiego” resortu bezpieczeƒstwa spowodowa∏, i˝
wielu ˝o∏nierzy podziemia musia∏o ukrywaç si´. Jedynym schronieniem
sta∏y si´ dla nich oddzia∏y partyzanckie. W ramach organizacyjnych
obwodu soko∏owskiego wiosnà i latem 1945 r. dzia∏a∏o pi´ç oddzia∏ów
partyzanckich. Pierwszy zosta∏ sformowany jeszcze latem 1944 - by∏a to
jednostka dyspozycyjna Komendy Obwodu - Obwodowy Oddzia∏
˚andarmerii dowodzony przez pchor. Adama Tutaka „Znicza” (1+12).
Póênà jesienià 1944 r. w oÊrodku nr 3 utworzono oddzia∏ dowodzony
przez por. Aleksandra Rubiƒskiego „Jastrz´bia” (stan oko∏o 15 - 20
ludzi). W styczniu 1945 r. na rozkaz komendanta oÊrodka nr 1 zmobilizowano w celu prowadzenia samoobrony oddzia∏ partyzancki dowodzony przez plut. Franciszka Pliszk´ „Marynarza” (stan 20-60 ludzi;
∏àcznie przez grup´ przewin´∏o si´ oko∏o 100 ˝o∏nierzy). W kwietniu
1945 r. zast´pca „Marynarza”, plut. Zdzis∏aw Stokowski „Nurek”
od∏àczy∏ si´ od oddzia∏u na czele oko∏o dwudziestoosobowej grupy
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Sekcja OP˚. Od lewej: NN „Wilniak”, Stanis∏aw Mróz „Ciep∏y”, Kazimierz Jarosiewicz „Zimny”, Stanis∏aw
Tutak „Cieƒ”, Kazimierz Zygmunt „Flieger”. Podlasie 1945 r.

˝o∏nierzy i rozpoczà∏ samodzielnà dzia∏alnoÊç. Tak˝e zimà 1945 r. na
terenie oÊrodka nr 2 Edward Mazurczak „Dziadek” - „˚ubr” sformowa∏
kolejny oddzia∏ partyzancki (stan 20 - 50 ludzi, okresowo wzmacniany
zmobilizowanà „siatkà terenowà”).
W powiecie soko∏owskim, podobnie jak na terenie ca∏ej Polski
wschodniej, okres wiosny i lata 1945 r. charakteryzowa∏ si´ znacznà
dynamikà dzia∏aƒ partyzanckich. Oddzia∏y samoobrony rozbroi∏y
wi´kszoÊç posterunków MO na terenie powiatu, ∏àcznie w okresie od stycznia do czerwca 1945 r. wykona∏y 24 akcje na posterunki milicji,
rozbrojono te˝ 1 milicyjny posterunek ochrony kolei i 1 posterunek
sowiecki. DwanaÊcie razy obiektami akcji stawa∏y si´ urz´dy gminne,
zaÊ 64 ró˝norodne obiekty gospodarcze (w tym 12 razy spó∏dzielnie).
Stoczono 8 wi´kszych walk i dokonano 12 akcji rozbrojeniowych. Na
terenie powiatu soko∏owskiego zgin´∏o przesz∏o 80 osób, których Êmierç
mo˝e mieç zwiàzek z dzia∏alnoÊcià podziemia (w wi´kszoÊci likwidacje
za wspó∏prac´ z UB i NKWD lub przest´pstwa pospolite). W ramach
samoobrony zlikwidowano przesz∏o 70 funkcjonariuszy i ˝o∏nierzy komunistycznych s∏u˝b mundurowych (mo˝na dodaç, ˝e w przeciwieƒstwie do
funkcjonariuszy UB rozbrojonych berlingowców nigdy nie likwidowano,
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blisko 200 zosta∏o po odebraniu
broni puszczonych wolno).
Jednà z najpowa˝niejszych
operacji
bojowych
przeciw
resortowi
wykona∏
oddzia∏
„Dziadka” w dniu 16 IV 1945 r.
pod Mo∏omotkami, rozbijajàc
grup´ operacyjnà UB i KBW
i uwalniajàc wi´êniów. Ciekawym epizodem dzia∏aƒ oddzia∏ów soko∏owskich by∏ te˝
przeprowadzony
w
okresie
kwiecieƒ - maj 1945 r. wypad
grupy wydzielonej z oddzia∏u
dyspozycyjnego oÊrodka Jab∏onna za Bug, na teren powiatu
Bielsk Podlaski (rozbrojono MO
w Ciechanowcu, zdobyto sowiecki transport broni i odparto
poÊcig
grupy
operacyjnej
NKWD).
Dynamika dzia∏aƒ podziemia
Partyzanci AK z rejonu Jab∏onny Lackiej. Lato 1945r.
zosta∏a wyhamowana w lecie
1945 r. w wyniku zarzàdzonej przez DSZ akcji „roz∏adowywania
lasów”, demobilizacji oddzia∏ów zbrojnych i koƒczenia wojskowych
form dzia∏alnoÊci. Proces demobilizacji rozpoczà∏ si´ w obwodzie
Soko∏ów Podlaski ju˝ w lipcu i ciàgnà∏ si´ do paêdziernika 1945 r.
Zakoƒczenie dzia∏alnoÊci konspiracyjnej starano si´ zalegalizowaç
wobec powiatowych w∏adz administracyjnych, deklarujàc okresowe,
warunkowe przerwanie dzia∏aƒ zbrojnych. Wiadomo te˝, ˝e pertraktacje pomi´dzy soko∏owskim podziemiem i „polskimi” w∏adzami administracyjnymi by∏y monitorowane przez dowództwo 64 dywizji WW NKWD.
Nie dysponujemy kompletnymi raportami UB mówiàcymi o pe∏nym zakresie akcji „roz∏adowywania lasów” i demonta˝u podziemia
poakowskiego w ciàgu lipca - paêdziernika 1945 r. na terenie powiatu
soko∏owskiego. Wiadomo jednak, ˝e choç w okresie tym ujawni∏o si´ stosunkowo niewielu ˝o∏nierzy AK, sporo osób z konspiracji - choç nie
stawa∏o przed komisjami amnestyjnymi, koƒczy∏o dzia∏alnoÊç konspiracyjnà, cz´sto wyje˝d˝ajàc do du˝ych miast lub na Ziemie Odzyskane.
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O szerokim zakresie operacji demobilizowania soko∏owskiej konspiracji
Êwiadczy okolicznoÊç, ˝e rozwiàzano wi´kszoÊç oddzia∏ów partyzanckich istniejàcych na terenie powiatu.
Wbrew dotychczasowym ustaleniom, ujawnienie z lata i jesieni 1945 r.
nie zakoƒczy∏o zorganizowanej pracy poakowskich struktur
w powiecie Soko∏ów Podlaski. Nadal dzia∏a∏a komenda obwodu i podleg∏e jej struktury terenowe, choç jak si´ wydaje - bez kontaktu z centrami
dowódczymi Zrzeszenia WiN. Z nielicznych dokumentów jakimi dziÊ
dysponujemy wiadomo, ˝e obwód pod koniec 1945 r. nadal u˝ywa∏
kryptonimu „Las”, a w poczàtkach 1946 r. kryptonimu „Pole”. Wiadomo
te˝, ˝e jesienià 1945 r. komendant obwodu Soko∏ów wyst´powa∏ pod
pseudonimem „Zalewski” (NN). Powstaje pytanie, czy by∏ to nowy
pseudonim mjr. „Zwardonia” z koƒcowego okresu dzia∏alnoÊci?). Jednak
ju˝ w styczniu 1946 r. jako komendant obwodu rozkazy do oÊrodków
podpisuje ju˝ nowa postaç - NN „Witold”.
W dniu 26 IX 1945 r. komendant „Zalewski” wystosowa∏ do podleg∏ych sobie struktur terenowych instrukcj´, okreÊlajàcà zadania organizacji jesienià 1945 r.: „W myÊl rozkazów otrzymanych przeze mnie,
zarzàdzam wstrzymanie wszelkich akcji w podleg∏ym mi terenie. Do
wydanych koledze zarzàdzeƒ polecam ÊciÊle si´ stosowaç. Akcje mo˝na
wykonywaç w wypadkach istotnej potrzeby, jeÊli nap[rzyk∏ad] chodzi
o likwidacj´ jakiegoÊ groênego szpicla (te˝ robiç bez Êladu), czy
o ukaranie mniej winnych batami itp. Z wielkà starannoÊcià t´piç nale˝y
bandytyzm i z∏odziejstwo. Do tych celów nale˝y stworzyç sekcj´ dywersyjnà dobrze zakonspirowanà. Wszelkà broƒ Êciàgaç i magazynowaç.
Stworzyç komendantów wsi, dwójkarzy wsi oraz ∏àczników. Przysy∏aç
meldunki tygodniowe z paƒskich terenów, w wypadkach nag∏ych - natychmiast. Podaç dok∏adny stan ludzi i broni [...]”.
W tym te˝ czasie komendant „Zalewski” wystosowa∏ „okólnik” odezw´ do swych podkomendnych, w którym zach´ca∏ ich do dalszej
wytrwa∏oÊci w oczekiwaniu na starcie „zachodu” ze Zwiàzkiem
Sowieckim. Zaleca∏ swym podkomendnym g∏osowanie w spodziewanych
wyborach na Polskie Stronnictwo Ludowe. W lutym 1946 r. pchor.
Stanis∏aw Bia∏owàs „Boruta”, wyst´pujàc pod pseudonimem „major
Zjawa”, wystosowa∏ list do dowódcy jednostki ludowego WP stacjonujàcej w Soko∏owie Podlaskim, w którym zapewnia∏, ˝e podziemie nie
chce walczyç z wojskiem, ˝àda∏ zaniechania udzia∏u wojska w aresztowaniach i zapowiada∏ odwet za akty terroru wobec spo∏eczeƒstwa.
Informowa∏ te˝: „Zaniechajcie aresztowaƒ Polaków, bo aresztujecie
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najlepszych synów Ojczyzny, a nie bandytów i z∏odziei, których sami
t´pimy. [...] Musicie wiedzieç o tym, ˝e nie jesteÊmy ˝adnà bandà NSZ,
ale prawdziwymi ˝o∏nierzami dà˝àcymi do oswobodzenia Ojczyzny”.
Obwód Soko∏ów Podlaski w 1946 r. nadal charakteryzowa∏ si´,
zw∏aszcza w okresie wiosennym, znacznà dynamikà dzia∏alnoÊci.
Administracja terenowa by∏a skutecznie parali˝owana (wykonano 17
akcji na urz´dy gminne). Oddzia∏y podziemia rozbroi∏y 15 posterunków
MO, SOK i innych, dokona∏y 5 akcji rozbrojeniowych wojska lub
funkcjonariuszy w∏adz, stoczy∏y 19 walk i potyczek z grupami operacyjnymi UB, KBW i MO. W 59 przypadkach celem akcji sta∏y si´ obiekty
gospodarcze, z których zabierano potrzebne podziemiu zaopatrzenie
lub pieniàdze (w tym 48 razy spó∏dzielnie). Zgin´∏y tu tak˝e oko∏o 53
osoby, co do których mo˝na przypuszczaç, i˝ ich Êmierç pozostaje
w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià podziemia. Trzeba dodaç, ˝e liczba ta nie
obejmuje co najmniej 30 funkcjonariuszy UB, MO i ˝o∏nierzy KBW
zabitych na terenie powiatu soko∏owskiego.
Obwód reaktywowa∏ dwa oddzia∏y partyzanckie - „Marynarza” „Nurka” - doÊç szybko rozbity w Trzebniu w lutym 1946, i tzw. Dru˝yn´
Lotnà podlegajàcà pchor. „Borucie”. Fatalnie potoczy∏y si´ natomiast
losy komendanta oÊrodka nr 2 - „Dziadka”. Wy∏ama∏ si´ spod
rozkazów obwodu, dzia∏a∏ na w∏asnà r´k´, a w koƒcu nawiàza∏ kontakt
z siedleckim obwodem NSZ i formalnie uzna∏ jego zwierzchnictwo.
Zachowaniem w terenie zas∏u˝y∏ sobie na negatywnà opini´ - Komenda
Obwodu prowadzi∏a w jego sprawie Êledztwo i w koƒcu wyda∏a na
niego wyrok Êmierci. Do likwidacji nie dosz∏o, gdy˝ oddzia∏ „Dziadka”
zosta∏ zniszczony 10 IV 1946 przez grup´ operacyjnà UB, MO
i ludowego WP w Starej Wsi. Sam „Dziadek” zginà∏ w walce z UB
w listopadzie 1946 r. na terenie pow. miƒskiego. Wprawdzie oÊrodek
nr 2 zosta∏ ju˝ w styczniu 1946 r. przekazany pod rozkazy pchor.
„Boruty”, jednak dezorganizacja wywo∏ana przez Mazurczaka a pog∏´biona aresztowaniami UB - powa˝nie zachwia∏a prac´ konspiracyjnà na tym terenie. By∏ tu ju˝ drugi wy∏om w Obwodzie - pierwszy to
masowe aresztowania w oÊrodku 1 dokonane przez UB po uj´ciu
„Nurka” i jego podkomendnych (praktycznie oÊrodek 1 zosta∏ wówczas
„po∏o˝ony”).
Na przestrzeni kolejnych miesi´cy 1946 r. w widoczny sposób ros∏a
w pracy komendy obwodu rola dwóch konspiratorów - „Brzaska”
i „Boruty”. Gdy latem 1946 r. dotychczasowi komendanci obwodu znikli
z terenu, a „Boruta” poleg∏ w walce z UB, dowództwo nad soko∏owskimi
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strukturami poakowskimi przejà∏ „Brzask”, który wydaje si´ byç w tym
okresie najwybitniejszà postacià konspiracji w skali ca∏ego powiatu.
Pomimo problemów z jakimi boryka∏o si´ miejscowe podziemie,
mo˝na stwierdziç, ˝e w∏adzom komunistycznym nie uda∏o si´
zapanowaç w pe∏ni nad terenem powiatu soko∏owskiego. LudnoÊç by∏a
wrogo, lub co najmniej niech´tnie nastawiona do w∏adz komunistycznych, które po prostu nie posiada∏y tu zaplecza. Jeszcze we wrzeÊniu
1946 r. organizacja partyjna liczy∏a tu zaledwie 180 cz∏onków. Jak meldowa∏ kpt. Wilczek ze sztabu WBW woj. warszawskiego - „... w sierpniu [1946] nie przyby∏o cz∏onków, t∏umaczy si´ to tym, ˝e teren powiatu
[jest] bardzo sterroryzowany przez bandy terrorystyczne i w terenie nie
mo˝na organizowaç cz∏onków PPR [...]”. Pomimo represji, które spada∏y
na wszystkie Êrodowiska, spo∏eczeƒstwo nie da∏o si´ jeszcze z∏amaç
komunistom. Dochodzi∏o do budujàcych przyk∏adów osobistej odwagi
w konfrontacji z propagandà w∏adzy. Np. w styczniu 1947 r. ksiàdz
rekolekcjonista w Wyroz´bach podczas kazania stwierdzi∏, ˝e: „Nie ma
obecnie ˝adnej demokracji. Rzàd du˝o obieca∏, a nic nie da∏ [...] ludzie
sà bosi i obdarci. Braci naszych „partyzantów „demokracja” wi´zi
i rozstrzeliwuje”.
Zanim przejdziemy do omówienia dalszych losów obwodu
soko∏owskiego - nale˝y zasygnalizowaç istnienie dwóch konspiracyjnych
organizacji m∏odzie˝owych - w gimnazjum salezjaƒskim w Soko∏owie
Podlaskim (rozbita w wyniku zdrady i penetracji agenturalnej latem 1946 r.)
i w gimnazjum w Sterdyni, znana jako „Siatkówka” lub „Siatkówka
Huzara” (rozbita w wyniku penetracji agenturalnej w marcu 1950 r.).
Latem 1946 r. poakowskà konspiracj´ w obwodzie Soko∏ów Podlaski
ogarnà∏ widoczny kryzys organizacyjny - zapoczàtkowany pó∏ roku
wczeÊniej „frondà” „Dziadka” - „˚ubra” i pog∏´biony masowymi aresztowaniami z zimy 1946 r. Komenda obwodu jako kolegialne cia∏o koordunujàce prac´ na terenie ca∏ego powiatu przesta∏a funkcjonowaç. Znikli
dotychczasowi dowódcy i nic pewnego o ich losach nie mo˝emy
powiedzieç. W wielu gminach lokalne dowództwo poakowskie
wydawa∏o si´ traciç panowanie i kontrol´ nad pozosta∏oÊciami struktur
organizacyjnych. Garstka kadry Êredniego szczebla pozosta∏a na terenie
powiatu (wÊród której nie by∏o ju˝ ani jednego oficera) stara∏a si´ przeciwstawiç negatywnym zjawiskom pojawiajàcym w funkcjonowaniu
soko∏owskiej konspiracji i nadaç jej bardziej pr´˝nà i dyspozycyjnà
form´ dzia∏ania. Ludzie ci nie mieli jednak ju˝ teraz ˝adnego kontaktu
z „wy˝szym” dowództwem poakowskim (WiN) - szczebla komendy
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6 Brygada Wileƒska AK na zbiórce. Podlasie, okolice M´˝enina. 20 kwietnia 1946 r.

któregokolwiek okr´gu. Uwag´ soko∏owskich konspiratorów musia∏a
niewàtpliwie zwracaç wówczas dzia∏alnoÊç 6 Brygady Wileƒskiej
dowodzonej przez kpt. W∏adys∏awa ¸ukasiuka „M∏ota”, której oddzia∏y
cz´sto operowa∏y na terenie ich powiatu. JakiÊ zwiàzek pomi´dzy konspiracjà soko∏owskà i 6 Brygadà musia∏ istnieç ju˝ wczeÊniej, bowiem
komenda obwodu zleca∏a „M∏otowi” do wykonania niektóre akcje,
zw∏aszcza likwidacji szpicli i bandytów. Dà˝enia charakterystyczne dla
obu stron - tj. „M∏ota” i kadry powiatu soko∏owskiego, polegajàce na
potrzebie skoordynowania dzia∏aƒ w walce z komunistami, zbieg∏y si´
w tym czasie w wyraêny sposób. „M∏ot” zmieni∏ wówczas dotychczasowà taktyk´ i podjà∏ budow´ w∏asnej organizacji terenowej, opartej na
pozosta∏oÊciach sieci poakowskiej i WiN. Jesienià 1946 r. Józef
Ma∏czuk „Brzask” podporzàdkowa∏ „M∏otowi” pozosta∏oÊç Obwodu
Soko∏ów Podlaski jako „rezerw´ 6 Brygady Wileƒskiej” o kryptonimie
„Jezioro”.
W ten sposób ta ostatnia struktura niepodleg∏oÊciowa w powiecie
soko∏owskim sta∏a si´ formalnie podleg∏a eksteryterytorialnemu Okr´gowi
Wileƒskiemu AK (mechanizm zale˝noÊci by∏ prosty: „M∏ot” podporzàdkowany by∏ bezpoÊrednio majorowi Zygmuntowi Szendzielarzowi
„¸upaszce”, ten zaÊ dowodzi∏ oddzia∏ami bojowymi tego˝ okr´gu).
Nale˝y jednak od razu podkreÊliç, i˝ wp∏yw Komendy eksterytorialnego
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Okr´gu Wileƒskiego AK na funkcjonowanie Obwodu „Jezioro” by∏ praktycznie ograniczony.
Obwód „Jezioro” dzieli∏ si´ na pi´ç oÊrodków terenowych oznaczonych kryptonimami „Staw” (z numeracjà od 1 do 5), w sk∏ad których
wchodzi∏ szereg mniejszych jednostek organizacyjnych - placówek:
„Staw I” - (Grochów - Kudelczyn - Kowiesy) - brak danych o dowódcy,
„Staw II” (Korczew) - komendant Stefan Strelus „Sokó∏”, „Staw III”
(Sabnie) - komendant sier˝. Wac∏aw Giziƒski „Bàk”, „Staw IV” (Kosów
Lacki) - komendant NN plut. „Dàbek”, „Staw V” (miasto Soko∏ów
Podlaski) - NN „Ruczaj”.
Ponadto „Brzaskowi” podlega∏ dyspozycyjny oddzia∏ partyzancki - wyst´pujàcy pod nazwà OP˚, dowodzony
przez plut. Kazimierza Wyroz´bskiego
„Sokolika” (liczàcy kilkunastu ˝o∏nierzy).
Zadaniem OP˚ by∏a likwidacja agentury,
zapewnienie porzàdku w terenie - zwalczanie bandytyzmu i z∏odziejstwa, oraz
zdobywanie
Êrodków
materialnych
potrzebnych do funkcjo-nowania organizacji. Grupa ta dzia∏a∏a czasem wspólnie
ze szwadronami 6 Brygady - np. 11 XI
1946 r. przy opanowaniu Kosowa
Lackiego. Najs∏ynniejszà akcjà oddzia∏ów
„M∏ota” by∏o w tym okresie uj´cie i zlikwidowanie 12 grudnia 1946 r. oÊmiu tzw.
robotników z Chodakowa (w istocie oddelegowanych do dyspozycji PUBP uzbrojonych aktywistów PPR) i dwóch ˝o∏nierzy
Plut. Kazimierz Wyroz´bski „Sokolik”.
KBW oddelegowanych do PUBP.
Obwód „Jezioro”, podobnie jak 6 Brygada „M∏ota”, nie ujawni∏ si´
podczas amnestii zimà 1947 r. Na terenie powiatu Soko∏ów Podlaski
ujawni∏y si´ 333 osoby, w tym tylko 104 osoby z AK i WiN (ani jednej
osoby z kierownictwa organizacji) oraz zaledwie 3 NSZ-owców. Oko∏o
2/3 ogó∏u ujawnionych to: 210 dezerterów z WP (ludowego) i 3 z MO
oraz 13 „innych”.
Od kwietnia 1947 r. por. „M∏ot” przystàpi∏ do intensywnej pracy
organizacyjnej w terenie majàcej na celu odtworzenie i rozbudow´
w∏asnej siatki konspiracyjnej 6 Brygady Wileƒskiej (okreÊlanej jako „re-
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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”.

zerwa”). Dzia∏ania te obj´∏y szereg powiatów Podlasia po obu stronach
Bugu (Soko∏ów Podlaski, Siedlce, Miƒsk Mazowiecki, W´grów, Bielsk
Podlaski, Wysokie Mazowieckie i Bia∏a Podlaska). W tym te˝ okresie
„M∏otowi” podporzàdkowa∏ si´ kpt. Kazimierz Kamieƒski „Huzar”
i zosta∏ jego zast´pcà. W najwi´kszym stopniu budowa sieci terenowej
powiod∏a si´ w powiecie soko∏owskim. Mo˝na oceniaç, ˝e ca∏a sieç
„rezerw” konspiracyjnych podlegajàcych w latach 1947 - 1949 dowódcy 6 Brygady Wileƒskiej liczy∏a kilkuset ludzi (a oddzia∏y leÊne oko∏o 80
˝o∏nierzy).
Wyrazem aktywnoÊci i ponownych mo˝liwoÊci bojowych OP˚
„Sokolika” by∏o rozbicie w czerwcu 1947 r. dwóch posterunków milicji w Wyroz´bach i Grochowie oraz w listopadzie tego˝ roku Chruszczewce
i Jab∏onnie. W grudniu 1947 r. podczas akcji w Kosowie Lackim zlikwidowano dwóch funkcjonariuszy PUBP - w tym Konopk´, cieszàcego si´
wÊród ludnoÊci jak najgorszà opinià. Efekty pracy odtworzonego OP˚ by∏y
znaczne. Jak donosi∏ raport szefa PUBP: „... banda tylko w czerwcu i lipcu
tego˝ roku rozszyfrowa∏a i zamordowa∏a 3 informatorów UBP, rozg∏aszajàc szeroko te wiadomoÊci wÊród miejscowej ludnoÊci. W wyniku tego
zastraszania ludnoÊç unika∏a kontaktu z funkcjonariuszami UBP
i wojskiem, odmawiajàc udzielania jakichkolwiek informacji o bandach”.
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Oddzia∏y i struktury konspiracyjne podleg∏e „M∏otowi” przetrwa∏y
przez kolejny rok. Jednak w kwietniu 1948 r. rozpocz´∏a si´ kolejna
olbrzymia operacja si∏ komunistycznych oznaczona kryptonimem „Z”.
W∏adze rzuci∏y wówczas do akcji przeciw oddzia∏om „M∏ota” kilka
tysi´cy funkcjonariuszy i ˝o∏nierzy formacji resortowych. W okresie maj lipiec 1948 r. rozbite zosta∏y podstawowe si∏y 6 Brygady Wileƒskiej.
W ciàgu wiosny powa˝nie „wykruszy∏” si´ te˝ OP˚ „Sokolika” (sam
„Sokolik” poleg∏ 5 VII 1948 r.).
Z ognia ob∏aw wyszed∏ ca∏o jedynie operujàcy na prawym brzegu
Bugu oddzia∏ „Huzara”. Do niego w∏aÊnie do∏àczy∏ kpt. „M∏ot”
z ocala∏ymi kilkunastoma ˝o∏nierzami 2 i 3 szwadronu 6 Brygady
Wileƒskiej. Po∏àczone grupy „chodzi∏y” wspólnie do paêdziernika 1948 r.
Po Êmierci „M∏ota” w czerwcu 1949 r. dowództwo wszystkich
podleg∏ych mu patroli partyzanckich i struktur konspiracyjnych objà∏ jego
dotychczasowy zast´pca - kpt. Kazimierz Kamieƒski „Huzar”. On te˝
ponownie uporzàdkowa∏ prac´ organizacyjnà w powiecie soko∏owskim,
gdzie uda∏ si´ ju˝ we wrzeÊniu 1949 r. Ponownie nawiàza∏ kontakt
z „Brzaskiem”, który z jego ramienia organizowaç mia∏ ju˝ nie tylko
powiat soko∏owski, ale ca∏e terenowe zaplecze oddzia∏ów 6 Brygady
Wileƒskiej na Podlasiu lewobrze˝nym. JednoczeÊnie „Brzask” dowodzi∏
jednym z pododdzia∏ów 6 Brygady, liczàcym kilkunastu ˝o∏nierzy (okresowo podzielono go na dwa mniejsze patrole - jednym z nich dowodzi∏
Jan Czarnocki „Huragan”, a drugim Adam Ratyniec „Lampart”).
Pomimo strat poniesionych w dwóch potyczkach w Pe∏chu (23 XI
1949) i Buczynie Dworskim (30 XII 1949), grupa „Brzaska” dotrwa∏a do
wiosny 1950 r. Miejscowa agentura resortu okazywa∏a si´ ma∏o skuteczna i nie dawa∏a dobrych „wejÊç” na grup´ „Brzaska”, a stosowane na
Êlepo represje nie by∏y w stanie „z∏amaç” wsi soko∏owskiej, nadal wspierajàcej partyzantk´ „Brzaska” i „Huzara”. Jednak wprowadzenie do akcji
nowego, zwerbowanego przez Wydzia∏ III WUBP w Warszawie metodà
szanta˝u agenta, doprowadzi∏o do zlokalizowania oddzia∏u „Brzaska”.
Zdrajcà okaza∏ si´ Czes∏aw Bia∏owàs - brat jednego z najdzielniejszych
partyzantów 6 Brygady, Witolda Bia∏owàsa „Litwina”. „Wystawi∏” on
resortowi patrol „Brzaska”, który poleg∏ wraz z dwoma podkomendnymi
7 IV 1950 r. w „kotle” pod Toczyskami Podbornymi. Aresztowania przez
UBP „siatki” i osób wspó∏dzia∏ajàcych obj´∏y ∏àcznie 64 osoby, g∏ównie
w rejonie Jab∏onny i na terenach nadbu˝aƒskich.
Podczas kolejnej koncentracji 6 Brygady Wileƒskiej kpt. „Huzar”
z cz´Êci dawnych ludzi ppor. „Brzaska” sformowa∏ nowy patrol, nad
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którym dowództwo powierzy∏ Arkadiuszowi Czapskiemu „Arkadkowi”.
Tak˝e i ta grupa zosta∏a zlikwidowana 30 IX 1950 r. w Borychowie
dzi´ki pracy agenta Czes∏awa Bia∏owàsa „Malachowskiego”.
Wprawdzie ju˝ wkrótce na rozkaz „Huzara” ponownie sformowany
zosta∏ patrol operujàcy na Podlasiu lewobrze˝nym, dowodzony przez
sier˝. Adama Ratyƒca „Lamparta” (1+8), jednak ci´˝ar jego dzia∏aƒ
przeniós∏ si´ bardziej na wschód - do powiatu siedleckiego i bialskopodlaskiego. Grupa ta zosta∏a rozbita dopiero w maju 1952 r. w lasach
w rejonie Mielnika (pow. Bielsk Podlaski).
Oddzia∏ „Huzara” w stale zmniejszajàcym si´ sk∏adzie osobowym
dzia∏a∏ do jesieni 1952 r., kiedy to zosta∏ zlikwidowany w wyniku
prowokacji MBP przeprowadzonej w ramach tzw. „Piàtej Komendy
WiN”. Jednak ten ostatni etap jego dzia∏alnoÊci nie obejmowa∏ ju˝
powiatu soko∏owskiego. Opór zbrojny zosta∏ z∏amany tu definitywnie.
Z akt soko∏owskiej bezpieki wynika, i˝ w kolejnych latach dzia∏alnoÊci jej
g∏ównym obiektem zainteresowania sta∏ si´ koÊció∏ katolicki i Êrodowiska
uznane za zdolne do zachowania postawy niezale˝nej, w tym
Êrodowiska kombatanckie.
Jednak jeszcze w 1952 r. szef
PUBP w Soko∏owie tak ocenia∏ stan
„swego” powiatu: „Powiat Soko∏ów
w latach 1944 do 1951 r. by∏
powiatem wybitnie bandyckim.
Mimo likwidacji kilkunastu band na
tym terenie nie ujawniono i nie
rozpracowano dotychczas wszystkich siatek organizacyjnych i meliniarzy band. Najbardziej zagro˝onymi gminami tego powiatu sà:
Jab∏onna, Korczew, Repki i Sterdyƒ
le˝àce
na
pograniczu
woj.
bia∏ostockiego”.
Jakà cen´ zap∏aci∏ powiat
soko∏owski za swà niepokornà
Kadra oddzia∏u „Huzara”. Stojà od lewej: Kazimierz Jakubiak „Tygrys” († 10 V 1952), Eugeniusz Tymiƒski
„RyÊ” († 30 V 1951), Wac∏aw Zalewski „Zbyszek” († 24 X 1953), Józef MoÊcicki „Pantera” († 22 IX 1953).
Siedzà od lewej: Kazimierz Parzonko „Zygmunt” († 22 IX 1953), Adam Ratyniec „Lampart” († 11 V 1952).
Podlasie, 1951 r.
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postaw´ wobec nowego, sowieckiego okupanta i rodzimych komunistycznych zdrajców? Mo˝na oceniaç, ˝e wed∏ug zani˝onych obliczeƒ w wyniku bezpoÊrednich represji zgin´∏o lub zosta∏o zamordowanych
oko∏o 400 osób (liczba ta nie obejmuje osób zmar∏ych w wyniku bicia
i zastosowanych tortur). Oko∏o 460 osób zosta∏o wywiezionych do
obozów koncentracyjnych w Rosji (przez punkt wysy∏kowy - obóz na
soko∏owskim stadionie przesz∏o oko∏o 2.500 osób - jednak znaczna
czeÊç spoÊród nich to mieszkaƒcy sàsiednich powiatów). Nie mniej ni˝
5.000 zosta∏o aresztowanych przez UBP. Tysiàce by∏o rozpracowywanych, inwigilowanych i szykanowanych przez resort (w koƒcu lat
czterdziestych przez ewidencj´ operacyjnà UBP przesz∏o blisko 9.000
osób z powiatu soko∏owskiego, liczàcego wówczas niewiele ponad
siedemdziesiàt tysi´cy mieszkaƒców).

Józef Ma∏czuk „Brzask”
Komendant Obwodu „Jezioro”
Por. Józef Ludwik Ma∏czuk „Grzmot”, „Brzask” urodzi∏ si´ 31 VII
1915 w Wyroz´bach pow. Soko∏ów Podlaski, w rodzinie Karola i Julii
z d. Maliszewskiej. W latach 1936 - 1938 s∏u˝y∏ w 10 p.u∏., w którym
ukoƒczy∏ szko∏´ podoficerskà otrzymujàc stopieƒ kaprala. W okresie okupacji pracowa∏ jako robotnik, a nast´pnie urz´dnik gminy
w Wyroz´bach. Dzia∏alnoÊç w konspiracji SZP-ZWZ-AK rozpoczà∏
w poczàtkowym okresie okupacji. Zorganizowa∏ placówk´ AK
w Wyroz´bach i by∏ jej dowódcà. Od marca 1944 by∏ zdekonspirowany i ukrywa∏ si´ z bronià w r´ku, pozostajàc do koƒca okupacji
„na nielegalnej stopie”. Bra∏ udzia∏ w akcjach bojowych przeciw
Niemcom, w jednej z nich zosta∏ ranny (m.in. uczestniczy∏ w odbiorze
zrzutu 8/9 IV 1944).
Po „wyzwoleniu” pracowa∏ w urz´dzie gminnym w Wyroz´bach
(bardzo krótko tak˝e w MO na miejscowym posterunku, podobnie jak
wielu soko∏owskich akowców skierowanych do tej formacji przez swà
organizacj´). We wrzeÊniu 1944 r. poÊlubi∏ Iren´ z d. Smolarek, z którà
mia∏ dwie córki. Aresztowany przez UBP w kwietniu 1945 r., zosta∏
odbity przez oddzia∏ partyzancki Franciszka Mazurczaka „Dziadka” „˚ubra” w s∏ynnej akcji 13 IV 1945 na grup´ operacyjnà UBP pod
Mo∏omotkami. Przez pewien czas w 1945 r. Józef Ma∏czuk s∏u˝y∏ w oddziale „Dziadka” - „˚ubra”, w okresie gdy grupa ta podlega∏a komendzie
poakowskiego Obwodu Soko∏ów Podlaski. W jej szeregach uczestniczy∏
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w wielku akcjach bojowych
z zakresu samoobrony, m.in.
w rozbrojeniu kilku posterunków
MO i zasadzkach na grupy
funkcjonariuszy resortu brutalnie
traktujàce ludnoÊç lub dokonujàce aresztowaƒ. U˝ywa∏ wówczas pseudonimu „Grzmot”.
Powodów jego odejÊcia z oddzia∏u „Dziadka” - „˚ubra”
mo˝emy si´ jedynie domyÊlaç zapewne zdecydowa∏ si´ na ten
krok w zwiàzku z pogarszajàcym
si´
morale
grupy
i „wy∏amaniem” si´ Mazurczaka
spod rozkazów Komendy Obwo- Ppor. Józef Ludwik Ma∏czuk „Brzask” wraz z ˝onà Irenà.
du Soko∏ów Podlaski.
Nast´pnie pe∏ni∏ szereg funkcji w komendzie poakowskiego Obwodu
Soko∏ów Podlaski, m.in. referenta wychowawczego. Choç sam organizacyjnie wywodzi∏ si´ z oÊrodka nr 2 (obejmujàcego Repki, Korczew,
Wyroz´by), ÊciÊle wspó∏dzia∏a∏ w tym czasie z komendantem oÊrodka nr
3 - Jab∏onna Lacka - Sabnie (byç mo˝e do wspó∏pracy tej dosz∏o
w wyniku podporzàdkowania w styczniu 1946 r. komendantowi oÊrodka
nr 3 pchor. Stanis∏awowi Bia∏owàsowi „Borucie” tak˝e terenów oÊrodka
nr 2). Po Êmierci pchor. Stanis∏awa Bia∏owàsa „Boruty” w walce z UB
i KBW w dniu 17 VII 1946 r., przejà∏ jego funkcj´. Podjà∏ w tym czasie
sta∏à wspó∏prac´ z 6 Brygadà Wileƒskà dowodzonà przez ppor. Lucjana
Minkiewicza „Wiktora”, a nast´pnie kpt. W∏adys∏awa ¸ukasiuka
„M∏ota”.
Jesienià 1946 r. wraz z podleg∏ymi sobie strukturami organizacyjnymi definitywnie podporzàdkowa∏ si´ kpt. „M∏otowi”, który mianowa∏ go
komendantem rezerw 6 Brygady Wileƒskiej na terenie powiatu Soko∏ów
Podlaski - o nowym kryptonimie „Jezioro”. W 1947 r. zosta∏ awansowany przez Komend´ eksterytorialnego Okr´gu Wileƒskiego AK do
stopnia porucznika. Zachowana dokumentacja sprawozdawcza i finansowa wskazuje jednoznacznie, ˝e ju˝ w listopadzie 1946 r. struktury
Obwodu „Jezioro” kierowane przez „Brzaska” podlega∏y dowódcy 6
Brygady Wileƒskiej kpt. „M∏otowi”. Z pozosta∏oÊci organizacji
poakowskiej powiatu soko∏owskiego por. „Brzask” zorganizowa∏
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zaplecze dla oddzia∏ów „M∏ota”. Tworzy∏o je pi´ç oÊrodków konspiracyjnych oraz lotna grupa partyzancka liczàca kilkunastu ˝o∏nierzy. By∏
to Obwodowy Patrol ˚andarmerii (OP˚) dowodzony przez plut.
Kazimierza Wyroz´bskiego „Sokolika”. Podleg∏e por. „Brzaskowi” si∏y
wykona∏y kilkadziesiàt akcji z zakresu samoobrony; m.in. rozbi∏y 4
posterunki MO, zlikwidowa∏y kilku szczególnie szkodliwych funkcjonariuszy UB i MO, przede wszystkim jednak zwalcza∏y agentów
i wspó∏pracowników UB. Przeprowadza∏y te˝ akcje ekspropriacyjne
i zaopatrzeniowe w celu zdobycia Êrodków materialnych potrzebnych
do pracy organizacji oraz akcje polegajàce na zwalczaniu grup bandyckich i z∏odziejskich.
Por. „Brzask” ca∏y czas „chodzi∏” w terenie wraz z kilkuosobowym
patrolem dyspozycyjnym. Cieszy∏ si´ wielkim autorytetem ludnoÊci
i ˝o∏nierzy podziemia. Mieszkaƒcy powiatu Soko∏ów Podlaski wspominajàc „Brzaska” podkreÊlali jego odpowiedzialnoÊç i statecznoÊç.
Zapami´tali te˝ jego wyglàd - opisujà, ˝e zapuÊci∏ brod´, na ko˝uchu
przy pasie z rewolwerem nosi∏ ró˝aniec. Niektórzy podkreÊlajà, ˝e bardzo pozytywnie oddzia∏ywa∏ na swego podkomendnego - „Sokolika”,
hamujàc jego porywczoÊç i brawur´. Przez ca∏y okres dzia∏alnoÊci
w partyzantce charakteryzowa∏ go wzorowy stosunek do ludnoÊci.
Nikogo nie zmusza∏ do wspó∏dzia∏ania - jak wspomina jeden z relacjonujàcych - po prostu „przychodzi∏ do stodo∏y czy obory ze swymi ludêmi
i czeka∏, a˝ ktoÊ si´ pojawi. Dostawa∏ wtedy jedzenie”. By∏y okresy,
w których, by nie nara˝aç ˝yczliwych mu gospodarzy, tygodniami obozowa∏ w lesie, nawet w bardzo niesprzyjajàcych warunkach - mimo
deszczu lub mrozu. ˚ywnoÊç przynosili mu zaprzyjaênieni ludzie, do
których mia∏ pe∏ne zaufanie.
W walkach stoczonych z KBW i UB w czasie operacji „Z” wiosnà
i latem 1948 poleg∏a lub zosta∏a uj´ta znaczna cz´Êç kadry partyzanckiej Obwodu „Jezioro”. Obwodowy Patrol ˚andarmerii w wyniku poniesionych strat przesta∏ istnieç w dotychczasowym kszta∏cie. Por. „Brzask”
utrzyma∏ si´ jednak w polu i nadal kierowa∏ pracà konspiracyjnà na terenie powiatu Soko∏ów Podlaski, utrzymujàc sta∏y kontakt z kpt. „M∏otem”,
kryjàcym si´ zimà 1948/1949 za Bugiem - w lasach rudzkich.
Po Êmierci „M∏ota” w czerwcu 1949 r. por. „Brzask” kontynuowa∏
walk´ pod rozkazami kpt. Kazimierza Kamieƒskiego „Huzara”, który
przejà∏ komend´ nad pozosta∏oÊciami oddzia∏ów 6 Brygady Wileƒskiej
AK. Kontakt z „Brzaskiem” by∏ pierwszà czynnoÊcià organizacyjnà
podj´tà przez nowego dowódc´ 6 Brygady. „Huzar” zleci∏ mu organi-
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zowanie zaplecza terenowego dla swych oddzia∏ów na terenie ca∏ego
Podlasia lewobrzeznego.
W okresie 1949 - 1950 „Brzaskowi” podlega∏a nie tylko sieç konspiracyjna, ale i zorganizowana na nowo grupa partyzancka, stanowiàca
teraz jeden z patroli oddzia∏u „Huzara”. Z czasem, zimà 1949/1950,
grupa ta zosta∏a podzielona na dwa pododdzia∏y. Patrol dowodzony
osobiÊcie przez „Brzaska” liczy∏ 8 - 10 ˝o∏nierzy. Por. Józef Ma∏czuk
„Brzask” poleg∏ 7 IV 1950 pod Toczyskami Podbornymi gm. Jab∏onna
Lacka pow. Soko∏ów Podlaski przebijajàc si´ przez ob∏aw´ KBW. Akcja
si∏ bezpieczeƒstwa, do której rzucono oko∏o 600 ˝o∏nierzy
i funkcjonariuszy, spowodowana zosta∏a pracà operacyjnà agenta UBP
o kryptonimie „Ma∏achowski” „ Czes∏awa Bia∏owàsa. Miejsce pochówku
por. Józefa Ma∏czuka „Brzaska” pozostaje nieznane.
Por. „Brzask” mia∏ dwóch
braci, z których jeden poleg∏
jako ˝o∏nierz Wojska Polskiego
w 1939, drugi - Henryk ˝o∏nierz AK, zosta∏ aresztowany
przez UB w grudniu 1945 r.,
skazany w procesie pokazowym
7 II 1946 w Soko∏owie
Podlaskim i zamordowany nast´pnego dnia.
˚ona por. „Brzaska”, Irena
Ma∏czuk
z
d.
Smolarek,
towarzyszy∏a mu „w lesie” do
koƒca dzia∏alnoÊci me˝a, bra∏a
udzia∏ w jego ostatniej walce
w kwietniu 1950 (córki by∏y
wówczas ulokowane na punktach u gospodarzy wspó∏pracujàcych z siatkà „Brzaska”).
Wraz z grupà podkomendnych
„Brzaska” dowodzonà przez
Adama Ratyƒca „Lamparta”
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).
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przebi∏a si´ z okrà˝enia w lesie pod Toczyskami. Ukrywa∏a si´ na
Ziemiach Odzyskanych. Aresztowana w Gliwicach 16 IV 1952 r.
i przewieziona do Warszawy, przesz∏a przez ci´˝kie Êledztwo. Zosta∏a
skazana w procesie w Siedlcach na 10 lat wi´zienia. Podczas
przes∏uchaƒ nie przyzna∏a si´ do wielu stawianych jej zarzutów (m.in.
znajomoÊci z „Sokolikiem”, udzia∏u w akcjach oraz roli jakà odegra∏a
przy zbieraniu rozproszonych partyzantów) i sk∏ada∏a zeznania mogàce
jak najmniej zaszkodziç innym osobom. Zachodzàce w PRL przemiany
sprawi∏y, iz zwolniono jà z wi´zienia w 1955 r.

Ostatnia walka „Brzaska” 7 IV 1950
w Toczyskach Podbornych
Pomimo znacznych strat poniesionych wiosnà i latem 1948 r.
w walkach z si∏ami UB, KBW i MO uczestniczàcymi w operacji „Z”,
grupy partyzanckie 6 Brygady Wileƒskiej utrzyma∏y si´ w terenie i kontynuowa∏y dzia∏alnoÊç. Od koƒca czerwca 1949 r. podlega∏y kpt.
„Huzarowi”, który je zreorganizowa∏ i rozbudowa∏. Partyzantka spod
znaku „Huzara” nadal cieszy∏a si´ poparciem ludnoÊci w terenie, która
widzia∏a w niej obroƒc´ przed zapowiadanà kolektywizacjà rolnictwa
i bezprawiem w∏adz komunistycznych. Bez tego poparcia ˝adna partyzantka nie by∏aby w stanie utrzymaç si´ tak d∏ugo, w warunkach tak
straszliwego terroru, masowych aresztowaƒ i powszechnej penetracji
agenturalnej. Bez zaufania ludnoÊci nie da∏oby si´ zbudowaç ˝adnego
zaplecza i „siatki terenowej”.
Kolejnym powodem sprawiajàcym, ˝e Urzàd Bezpieczeƒstwa tak
d∏ugo, pomimo zupe∏nie niewspó∏miernej proporcji si∏ i Êrodków, okaza∏
sie niezdolny do skutecznej walki z „Huzarem”, by∏ sposób organizacji
jego pracy. Otó˝ poszczególne Powiatowe Urz´dy Bezpieczeƒstwa
przez d∏ugi okres czasu prowadzi∏y odr´bne, nieskoordynowane ze sobà
rozpracowania wycinkowe, które wobec tak doÊwiadczonego dowódcy
partyzanckiego i konspiratora cieszàcego si´ poparciem ludnoÊci
regionu - okaza∏y sie zupe∏nie niewystarczajàce. Tym bardziej, ˝e agentura poszczególnych Powiatowych Urz´dów Bezpieczeƒstwa nie zdo∏a∏a
uzyskaç „dojÊç” do „Huzara” i „Brzaska” oraz ich podkomendnych.
Dopiero jesienià 1949 r. Urzàd Bezpieczeƒstwa przystàpi∏ do koordynacji rozpracowaƒ agenturalnych przeciwko oddzia∏owi „Huzara”.
Prowadzono je we wszystkich PUBP na terenie obj´tym dzia∏alnoÊcià
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jego patroli, jednak obecnie dzia∏ania te by∏y koordynowane przez
Wojewódzki Urzàd Bezpieczeƒstwa w Warszawie (rozpracowanie
obiektowe o kryptonimie „Rozbójnicy”). W koƒcu lutego 1950 r. g∏ówny
koordynator rozpracowania - kpt. Jan ˚elazko, naczelnik Wydzia∏u III
WUBP w Warszawie oraz mjr Edward Suchy - dowódca I Brygady KBW
i mjr Edmund Krzemiƒski - szef sztabu tej jednostki, wykorzystujàc informacje zebrane przez agentur´, ustalili strategi´ dzia∏aƒ przeciw
„Huzarowi”. Poniewa˝ agentura sygnalizacyjna wskazywa∏a, i˝
„soko∏owski” pododdzia∏ 6 Brygady Wileƒskiej dowodzony por.
J. Ma∏czuka „Brzaska” w okresie zimy stale przebywa∏ w rejonie
Jab∏onny nad Bugiem, w∏aÊnie on zosta∏ wybrany jako pierwszy obiekt
rozpracowania, a w konsekwencji tak˝e - uderzenia resortu.
Szczegó∏owym rozpracowaniem obj´to, oprócz gminy Jab∏onna, tak˝e
teren sàsiedniej gminy Korczew. Praca operacyjna prowadzona
w ramach za∏o˝onego rozpracowania „Rozbójnicy” skoordynowana
by∏a z dzia∏aniami KBW na terenie województw warszawskiego
i bia∏ostockiego.
Zasadnicze znaczenie dla „rozgrywki” bezpieki z soko∏owskim
patrolem 6 Brygady Wileƒskiej dowodzonym przez ppor. „Brzaska”
mia∏o jednak pozyskanie przez Wojewódzki Urzàd Bezpieczeƒstwa
Publicznego w Warszawie nowego agenta, cz∏owieka do którego
˝o∏nierze „Huzara” mieli pe∏ne zaufanie. Funkcjonariusze Wydzia∏u III
WUBP zlokalizowali miejsce pobytu Czes∏awa Bia∏owàsa - brata jednego z partyzantów 6 Brygady, Witolda Bia∏owàsa „Litwina”, „Stena”.
Ów m∏ody cz∏owiek, wówczas jeszcze niepe∏noletni - rocznik 1932, do
niedawna zamieszka∏y w Jab∏onnie Lackiej, uczy∏ si´ wówczas
w Gimnazjum im. Ma∏achowskiego w P∏ocku. Warto dodaç, ˝e Czes∏aw
Bia∏owàs pochodzi∏ z rodziny zas∏u˝onej bardzo dla polskiej
dzia∏alnoÊci niepodleg∏oÊciowej. Jego najstarszy brat - Stanis∏aw
Bia∏owàs „Boruta”, podchoràzy AK pe∏niàcy funkcj´ dowódcy OÊrodka
WiN Jab∏onna Lacka, poleg∏ w lipcu 1946 r. (ranny, otoczony przez UBP
- pope∏ni∏ samobójstwo). Drugi spoÊród starszych braci s∏u˝y∏
poczàtkowo jako partyzant w patrolu „Sokolika”, a nast´pnie - jak ju˝
wspomniano - w patrolu por. „Brzaska”. Ojciec, zmobilizowany do WP
(ludowego), poleg∏ na froncie jeszcze w 1944 r. Matka zosta∏a aresztowana przez UBP za pomoc udzielanà dowodzonym przez synów
grupom partyzanckim i skazana przez WSR w Warszawie na kilkuletni
wyrok wi´zienia. M∏odego Czes∏awa Bia∏owàsa zwerbowano do
wspó∏pracy metodà szanta˝u, straszàc odpowiedzialnoÊcià karnà za
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kilkakrotnà wymian´ korespondencji z bratem, zakwalifikowanà jako
„udzielanie pomocy bandzie”. Dodatkowym „argumentem” mog∏a byç
okolicznoÊç, i˝ jego m∏odszy brat tak˝e uczy∏ si´ w „Ma∏achowiance”,
zaÊ matka ju˝ raz by∏a aresztowana i odbywa∏a kar´ kilku lat wi´zienia za pomoc udzielanà partyzantom. Pracownicy PUBP mogli bez trudnoÊci
dawaç mu do zrozumienia, i˝ jego decyzja b´dzie mieç wp∏yw na ich
dalsze losy ... W charakterystyce zawartej w „raporcie o zatwierdzeniu
kandydata na werbunek” stwierdzono: „[...] jest to m∏ody ch∏opak,
ucz´szcza do 10 kl. licealnej w P∏ocku, wychowany we wrogim
Êrodowisku, posiada zaufanie wÊród elementu wrogiego, utrzymuje kontakt z bandà „Brzaska”, w której ma brata [...]”. Jako cel werbunku,
okreÊlono: „Uzyskanie kontaktu z bratem Witoldem ps. <Sten>, który jest
cz∏onkiem bandy „Brzaska”. Werbunek zosta∏ dokonany w dniu 26
marca 1950 r. w P∏ocku poprzez tajne aresztowanie („tajne zdj´cie”).
Wtedy to Czes∏aw Bia∏owàs podpisa∏ zobowiàzanie do wspó∏pracy
z WUBP. Tym razem jako cel werbunku okreÊlono wyraênie, i˝ zadaniem
agenta b´dzie „dopomo˝enie w zlikwidowaniu band na terenie
woj.[ewództwa] warszawskiego”. Operacj´ rozpracowania i zawerbowania m∏odego Bia∏owàsa przygotowa∏ Naczelnik Wydzia∏u III
WUBP w Warszawie, kpt. Tadeusz Kwiatkowski. By∏ to oficer o du˝ym
doÊwiadczeniu, przygotowujàcy spektakularne operacje WUBP - takie
jak rozbicie drugiej komendy „XVI” Okr´gu NZW, podczas których nie
waha∏ si´ stosowaç metod pozaprawnych, takich jak np. morderstwa zlecane do „realizacji” agentom wewn´trznym - przy zachowaniu starannego ich kamufla˝u.
Po podpisaniu deklaracji wspó∏pracy, Czes∏aw Bia∏owàs zosta∏
oznaczony kryptonimem „Ma∏achowski” (zmienionym póêniej na kryptonim „Micha∏”).
Agent zosta∏ przerzucony na teren powiatu Soko∏ów Podlaski
i niezw∏ocznie wprowadzony do akcji. Ju˝ jego pierwsze dzia∏ania,
w dwa tygodnie po werbunku, przynios∏y resortowi sukces. Pod pozorem
spotkania si´ z bratem z okazji Âwiàt Wielkanocnych, 5 kwietnia 1950 r.
odwiedzi∏ obozowisko oddzia∏u por. „Brzaska” znajdujàce si´ w lesie
ko∏o wsi Toczyski Podborne gm. Jab∏onna Lacka. W sk∏ad grupy oprócz
por. Józefa Ma∏czuka „Brzaska” i jego ˝ony Ireny wchodzili wówczas:
sier˝. Adam Ratyniec „Lampart”, sier˝. Kazimierz Tkaczuk vel Ilczuk
„S´p”, Eugeniusz Welfel „Orze∏ek”, Witold Bia∏owàs „Litwin” - „Sten”,
Arkadiusz Czapski „Murat” - „Arkadek”, Jan Sabin „Wiewiórka” oraz
Eugeniusz Pieniak. Partyzanci nie chcàc nara˝aç ludnoÊci, nie zachodzili
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do wsi, lecz kwaterowali w lesie. Zdrajca przebywa∏ wraz z nimi przez
dwa dni. Obozowisko „Brzaska” by∏o w tym czasie wizytowane równie˝
przez szereg osób z miejscowej siatki konspiracyjnej, co pozwoli∏o
póêniej resortowi zrzuciç odpowiedzialnoÊç na innà osob´, kamuflujàc
rzeczywistego sprawc´ likwidacji pododdzia∏u J. Ma∏czuka. Rankiem 7
IV 1950 r. partyzanci zjedli skromny posi∏ek, przygotowany przez
gospodarzy z „siatki”.
Wkrótce potem agent „Ma∏achowski” opuÊci∏ obozowisko
i niezw∏ocznie poinformowa∏ szefa PUBP w Soko∏owie Podlaskim o miejscu postoju partyzantów. O godz. 14.30 zosta∏a uruchomiona akcja przeciw partyzantom. Zawiadomiono sztab specjalnej grupy operacyjnej,
który poderwa∏ do akcji czekajàce na sygna∏ dwa bataliony KBW
(3 batalion I Brygady i 2 batalion II Brygady KBW). Las pod Toczyskami
zosta∏ otoczony, do akcji ruszy∏a wydzielona grupa szturmowa. Ju˝ podczas trwania operacji Êciàgni´to dalsze posi∏ki - 1 batalion II Brygady
KBW. Obozowisko por. „Brzaska” zosta∏o otoczone przez oko∏o 600
funkcjonariuszy i ˝o∏nierzy resortu (relacje ludnoÊci mówià nawet
o wi´kszej liczbie). Do lasu wesz∏a grupa szturmowa wyposa˝ona
w radiostacj´.
Tak wspomina poczàtek walki obecny w obozowisku cz∏onek „siatki” Henryk Cichocki: „By∏em w tym czasie osobiÊcie na kontakcie
[z „Brzaskiem”]. Gdy us∏yszeliÊmy cichutkie pykni´cie, doszliÊmy do
wniosku, i˝ by∏ to strza∏ sygnalizujàcy zamkni´cie pierÊcienia wojsk nas
otaczajàcych. „Brzask” wsta∏ spokojnie i poleci∏ przygotowaç si´ obrony.
Poniewa˝ nie by∏em „spalony”, kaza∏ mi si´ wycofaç w lewy róg lasu. Po
kilkunastu minutach znalaz∏em si´ na skraju lasu. Widok by∏
przera˝ajàcy, przedpole pe∏ne wojska rozmieszczonego w tyralierze”.
Gdy Henryk Cichocki oddala∏ si´ w drugi koniec lasu, oddzia∏ por.
„Brzaska” próbowa∏ przyczaiç si´ i przetrwaç do zmroku, by w ciemnoÊciach wydostaç si´ z „kot∏a”. Zosta∏ jednak zlokalizowany i oko∏o
godziny 18.20 zmuszony do przyj´cia walki, a nast´pnie podjà∏ prób´
oderwania si´ od nieprzyjaciela. Uporczywie Êcigany - ponownie
ostrzela∏ tyralier´ grupy szturmowej, która zaleg∏a straciwszy kilku rannych. Doczekawszy zmroku, partyzanci podj´li prób´ przebicia
z okrà˝enia, kierujàc si´ na Jab∏onn´ Lackà. Tak ten etap walki przedstawia∏ póêniej w swych sk∏adanych w dwa lata póêniej zeznaniach
Witold Bia∏owàs „Litwin”, „Sten”:
„ZostaliÊmy w lesie kurowickim okrà˝eni przez wojsko [KBW].
Zacz´∏o si´ ono (to znaczy okrà˝enie) przed zachodem. W czasie zori-
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entowania si´ przez nas, ˝e w lesie znajduje si´ wojsko, by∏ wtedy
z nami mój kolega z Jab∏onny, Heniek Cichocki, któremu „Brzask” kaza∏,
˝eby poszed∏ do domu. My zaÊ, patrol „Brzaska”, chodziliÊmy z miejsca
na miejsce, czekajàc a˝ si´ Êciemni, a gdy to nastàpi∏o wyszliÊmy z lasu
na pole i odszed∏szy znaczny kawa∏ek z lasu od lasu, zacz´liÊmy byç
ostrzeliwani ze wszystkich stron i oÊwietlani rakietami. Wówczas
„Brzask” stwierdzi∏, ˝e trzeba przejÊç przez lini´ okrà˝enia. Moment
przebiegania przez lini´ trudno mi okreÊliç, pami´tam, ˝e tylko bieg∏em
i ˝e w tym czasie pad∏ „Brzask”, a na polu spostrzeg∏em, ˝e znajdujemy
si´ ju˝ poza okrà˝eniem i zauwa˝y∏em, ˝e jest nas tylko czterech, nie
liczàc „Brzaska” ˝ony, którzy wyszli ca∏o. [...] A „S´pa” nieobecnoÊç
zauwa˝yliÊmy b´dàc jeszcze w okrà˝eniu. Po wyjÊciu z okrà˝enia
„Lampart”, ja, „Wiewiórka” i „Orze∏ek” nie wiedzieliÊmy w ogóle gdzie
si´ znajdujemy, wi´c „Lampart” prowadzi∏ nas pod∏ug kompasu”.
Trzeba w tym miejscu odnotowaç, i˝ Irena Ma∏czuk ocenia w swej
relacji, i˝ jej mà˝ pad∏ zaraz na poczàtku akcji, dos∏ownie od pierwszego strza∏u, a wi´c inaczej, ni˝ relacjonowa∏ to „Litwin”.
Tak przebieg walk w lesie pod Toczyskami przedstawia∏ w swoim
raporcie dowódca I Brygady KBW, p∏k Suchy:
„Grupie po dojÊciu do wyznaczonego miejsca wspó∏pracownik
bandy [dziÊ wiemy, ˝e by∏ to agent Czes∏aw Bia∏owàs] wskaza∏ przypuszczalny kierunek melinowania bandy. Po rozwiàzaniu si´ i ubezpieczeniu, grupa uda∏a si´ we wskazany rejon melinowania, natykajàc
si´ prawym skrzyd∏em na band´ o godz. 18.20, która z odleg∏oÊci oko∏o
15 metrów otworzy∏a silny ogieƒ z broni automatycznej i maszynowej
[...]. Dowódca natychmiast przystàpi∏ do jej okrà˝ania, jednak wskutek
niew∏aÊciwego wskazania kierunku melinowania bandy przez wspó∏pracownika, bardzo g´stych zaroÊli oraz zbli˝ajàcego si´ zmroku, manewr
okrà˝enia by∏ bardzo utrudniony. Banda korzystajàc z w.w powodów
oderwa∏a si´ od grupy szturmowej w prawo. Dowódca zorientowawszy
si´ o kierunku oderwania si´ bandy zawróci∏ skrzyd∏o i uda∏ si´ szykiem
rozwini´tym w kierunku bandy, gdzie ponownie nastàpi∏o zetkni´cie si´
z bandà o godz. 20.00 i banda po otworzeniu ognia rzuci∏a si´
ponownie do ucieczki, wycofujàc si´ w kierunku obstawy na odcinek 9
kompanii III batalionu I Brygady KBW. Od ognia bandytów zostali lekko
ranni w nog´ strz. Owoc i strz. Strà˝kiewicz. W mi´dzyczasie o godz.
18.40 przyby∏ z batalionem I-szym II Brygady KBW mjr. Godlewski,
który po zorganizowaniu si´ na rozkaz szefa sztabu KBW wyruszy∏ jako
grupa szturmowa z podstawy wyjÊciowej [...]. W tym czasie obstawa,
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w którym to kierunku uda∏o si´ 3 bandytów, podpuÊci∏a ich na odleg∏oÊç
oko∏o 30 m i na sygna∏ rakiety oÊwietlajàcej otworzy∏a ogieƒ z RKM-ów
i PPSza. W wyniku intensywnego ognia obstawy stwierdzono, ˝e dwóch
bandytów przewróci∏o si´, trzeci natomiast rzuci∏ si´ do ucieczki
w kierunku obstawy kompanii 8-mej, gdzie zosta∏ prawdopodobnie
ranny bandyta, który jednak zdo∏a∏ wycofaç si´ w g∏àb lasu”.
Mo˝na oceniaç, i˝ dwaj partyzanci, którzy padli w zmasowanym
ogniu broni maszynowej prowadzonym z odleg∏oÊci 30 metrów, to por.
Józef Ma∏czuk „Brzask” i sier˝. Kazimierz Tkaczuk vel Ilczuk „S´p”, zaÊ
trzeci - ranny, który zdo∏a∏ wycofaç si´ - to Arkadiusz Pieniak. Reszta
grupy „Brzaska” zdo∏a∏a korzystajàc z kompletnego zamieszania przebiec niepostrze˝enie przez lini´ okrà˝enia. Tymczasem za nimi,
w niewielkim lasku, w ciemnoÊciach oÊwietlanych rakietami, k∏´bi∏y si´
setki ˝o∏nierzy KBW. Mo˝na mniemaç, i˝ dowództwo operacji chwilowo
straci∏o pe∏nà orientacj´ co do rozwoju sytuacji. Wyda∏o m.in. rozkaz
wycofania si´ grupy szturmowej KBW z g∏´bi lasu, którego skraj oÊwietlono nast´pnie reflektorami dziesiàtków samochodów. W ciàgu nocy
pierÊcieƒ okrà˝enia otaczajàcy las pod Toczyskami kilkakrotnie otwiera∏
ogieƒ z broni maszynowej ulegajàc z∏udzeniu, ˝e partyzanci znów
podrywajà si´ do próby przebicia.
Nasilenie owych bezsensownych
dzia∏aƒ przypadajàce na czas
pomi´dzy godz. 2 i 4 w nocy pozwoli∏o grupce partyzantów, którzy
wyszli ju˝ z okrà˝enia, na daleki
odskok z terenu obj´tego ob∏awà.
Podczas przeszukiwania pustego
lasu w godzinach porannych,
tyraliery KBW natrafi∏y jedynie na
zw∏oki por. „Brzaska” i sier˝.
„S´pa”. Wkrótce potem, oko∏o
godz.
6.00,
tyraliera
KBW
przeczesujàca teren natkn´∏a si´ na
rannego partyzanta. Jak informowa∏ w raporcie dowódca
I Brygady KBW - „... wykryto
w szuwarach przy jeziorku rannego
bandyt´ „Arkadka” [Arkadiusza
Józef Ma∏czuk „Brzask”. Zdj´cie poÊmiertne,
wykonane przez funkcjonariuszy UB.
Pieniaka], którego wezwano do
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poddania si´, bandyta ostrzela∏ kilkakrotnie z pistoletu ˝o∏nierzy wzywajàcych do poddania si´, a nast´pnie dobi∏ si´ wystrza∏em z pistoletu”.
Zwraca uwag´ pe∏na determinacji postawa partyzantów oddzia∏u
„Brzaska”, zw∏aszcza zaÊ Arkadiusza Pieniaka, który ranny, znajdujàc
si´ w zupe∏nie beznadziejnej sytuacji, nie podda∏ si´, dalej walczy∏,
ostatni nabój przeznaczajàc dla siebie.
Wprawdzie okrà˝ony pod Toczyskami w wyniku zdrady oddzia∏
„Brzaska” nie zosta∏ ca∏kowicie zlikwidowany i wyrwa∏ si´ z okrà˝enia,
jednak Êmierç jego dowódcy by∏a dla zgrupowania „Huzara” stratà
niepowetowanà. Sukces UB by∏ tym wi´kszy, ˝e korzystajàc z okazji
aresztowano ca∏à rozpracowanà przez agentów siatk´ „Huzara”
i „Brzaska” z rejonu Jab∏onny. Aresztowania obj´∏y ∏àcznie 64 osoby.
Czes∏aw Bia∏owàs pozostawa∏ jednak poza podejrzeniami dowódców
partyzanckich i ludnoÊci. WUBP w Warszawie opracowa∏ staranny
kamufla˝ dla jego „pracy”, planowo kierujàc podejrzenia miejscowej
ludnoÊci na zupe∏nie innà osob´ - starego i zas∏u˝onego konspiratora,
sier˝. Wac∏awa Giziƒskiego „Bàka”. Nale˝y podkreÊliç, ˝e Wac∏aw
Giziƒski w najmniejszym stopniu nie by∏ winny krwi rozlanej pod
Toczyskami - tym wi´kszy by∏ jego dramat, gdy resort wybra∏ go na
„koz∏a ofiarnego” winnego w oczach opinii publicznej rzekomej zdrady.
Agent Czes∏aw Bia∏owàs „Ma∏achowski” zosta∏ ponownie wprowadzony do operacji przeciw oddzia∏owi „Huzara” we wrzeÊniu 1950 r.
Wykorzystujàc zaufanie, jakim nadal cieszy∏ si´ wÊród partyzantów,
zlokalizowa∏ i wyda∏ UB kolejny leÊny patrol 6 Brygady Wileƒskiej.
W wyniku jego donosu 30 IX 1950 r. w Borychowie zgin´li od kul UB Józef Oksiuta „Pomidor”, Eugeniusz Welfel „Orze∏ek”, Arkadiusz
Czapski „Arkadek” i W∏adys∏aw Strza∏kowski „W∏adek”. Zdrada
m∏odego Bia∏owàsa kosztowa∏a ˝ycie jeszcze jednego cz∏owieka gospodarz, u którego partyzanci kwaterowali - Marian Borychowski zginà∏ w wi´zieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, zam´czony
przez funkcjonariuszy UB. Ca∏a rodzina Borychowskich, ∏àcznie z nieletnimi dzieçmi, zosta∏a aresztowana przez UB.

Kariera zdrajcy...
Rozbicie patrolu „Arkada” nie stanowi koƒca historii soko∏owskiej partyzantki walczàcej pod rozkazami „Huzara”. Dowódca 6 Brygady
Wileƒskiej komend´ nad nowosformowanym patrolem, dzia∏ajàcym na
lewym brzegu Bugu, powierzy∏ st. sier˝antowi Adamowi Ratyƒcowi
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„Lampartowi” (by∏ to stary partyzant jeszcze z okresu okupacji niemieckiej, ze s∏ynnego OP 34 pp AK por. „Zenona”). W szeregach tej grupy
s∏u˝y∏ Witold Bia∏owàs „Litwin”, „Sten”. Zosta∏a ona rozbita dopiero
w maju 1952 r. w lasach w rejonie Mielnika. Gdy ci´˝ko ranny „Litwin”
dosta∏ si´ w r´ce UB i przes∏uchiwany w szpitalu odmawia∏ sk∏adania
zeznaƒ, Êciàgni´to z Wroc∏awia jego brata, agenta „Ma∏achowskiego”.
Zachowa∏y si´ obszerne raporty, jakie z∏o˝y∏ UB z rozmów prowadzonych z bratem, a tak˝e te, w których informowa∏ o swych rozmowach
z matkà...
Dalsze losy agenta „Micha∏a” zosta∏y wyznaczone przez prze∏o˝onych z resortu - którzy nie zapomnieli o nim do koƒca jego ˝ycia.
Kontynuowa∏ nauk´ i w PRL zrobi∏ karier´. Zosta∏ cz∏onkiem partii, by∏
wicedyrektorem jednej z du˝ych wroc∏awskich szkó∏ Êrednich. Jako agent
pracowa∏ jeszcze przez wiele lat. W ostatnim okresie ˝ycia poprosi∏
o zwolnienie z obowiàzków Tajnego Wspó∏pracownika, gdy˝ liczne
funkcje w pracy organizacyjnej PZPR nie pozwala∏y mu na sprawne
wykonywanie zadaƒ szpicla. Zmar∏ 16 grudnia 1981 r. jako zas∏u˝ony
pedagog i „wychowawca wielu pokoleƒ m∏odzie˝y”.
Niektórym jego nazwisko kojarzyç si´ b´dzie tak˝e z literaturà, jako
˝e by∏ tak˝e ca∏kiem zdolnym poetà i pozostawi∏ po sobie szereg wysoko
ocenianych przez specjalistów utworów poetyckich. W tomiku pt.
„Âwiadectwa chorej pami´ci” opublikowanym w miesi´czniku spo∏eczno
- kulturalnym „Odra” opisa∏ wydarzenia z prze∏omu lat czterdziestych
i pi´çdziesiàtych, okreÊlanych ongiÊ jako
„okres utrwalania w∏adzy ludowej”.
Zarówno redakcji jak i czytelnikom nie
przysz∏o chyba do g∏owy, i˝ to, co
wydawa∏o im si´ „licencjà poetyckà”
jest tragicznie realne. Poszczególne
wiersze opisywa∏y autentyczne wydarzenia.
Wiersze
sà
doprawdy
wstrzàsajàce, jak chocia˝by ten,
w którym pisze on o swym wyjeêdzie na
Podlasie w 1950 r., w trakcie którego
wykonywa∏
„zadania
operacyjne”:
„Wyskoczy∏em ze szko∏y/ by zabiç paru
ludzi/ (Trzeba by∏o ich zabiç/ bo tak si´
Czes∏aw Bia∏owàs, TW „Ma∏achowski” – niezwykle niebezpieczny konfident UB. Sprawca Êmierci „Brzaska”,
„S´pa” i Arkadiusza Pieniaka oraz zag∏ady patrolu „Arkadka”.
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wplàtali w przesz∏oÊç/ ˝e mo˝na ich by∏o odplàtaç/ tylko kulà)/ ...
i wróci∏em do szko∏y/ w granatowym ubranku/ pachnàcym m∏odoÊcià/
i krwià.” W innym wierszu, pt. „Smuga cienia”, mówiàcym o partyzantach „Arkadka”, przyjacio∏ach swego starszego brata, ludziach którzy
mu ufali, a których wyda∏ na Êmierç, pisa∏: „Koƒczy∏a si´ pora zabijania
ludzi/ Kiedy doros∏em do tego/ by spaç samotnie w nieprzytulnym lesie/
w nocny deszcz wczo∏giwaç si´ do wiatraków/ by wreszcie
w ciepluteƒkim sianie/ us∏yszeç zbrojny Êpiew/ „Walka na Êmierç i na
˝ycie/ Walka o wolnoÊç i byt/ A wy tam zza morza patrzycie/
O Anglio, czy tobie nie wstyd”/ Musia∏em szybko zabiç Êpiewajàcych/
bo takie by∏y obowiàzki czasu/ [...] Wychowany w porze zabijania
ludzi/ patrzy∏em oboj´tnie w p∏onàcà stodo∏´/ przechodzi∏em przez
rubikon dzieciƒstwa/ przez smug´ cienia zabitych/ przez palàcy si´
most do przesz∏oÊci/ [...]”.
W innym wierszu, zatytu∏owanym „Tabliczka mno˝enia”, wspominajàc partyzantów poleg∏ych w Borychowie pisa∏ „... uÊmiechali si´ do
mnie, nie wierzàc, ˝e to ja ich zabijam.” Losy agenta
„Ma∏achowskiego”, sprawcy Êmierci co najmniej oÊmiu ludzi (partyzantów poleg∏ych pod Toczyskami i w Borychowie oraz Mariana
Borychowskiego zam´czonego w wi´zieniu) pokazujà, jak nisko mo˝e
upaÊç cz∏owiek, który raz da∏ si´ z∏amaç i uleg∏ z∏u. Choçby nie wiem
jakà karier´ osiàgnà∏ dzi´ki „judaszowskim srebrnikom”, moralna ocena
jego czynów i jego ˝ycia pozostanie jednoznaczna ...

Partyzanci walczàcy pod rozkazami por. „Brzaska”
w latach 1947-1650
Kazimierz Wyroz´bski vel Kryƒski „Sokolik”, ur. 18 listopada 1919 r.
w Niemirkach gm. Jab∏onna Lacka pow. Soko∏ów Podlaski,
s. Stanis∏awa i Czes∏awy z d. Kryƒskiej. Pochodzi∏ z rodziny
wywodzàcej si´ z drobnej szlachty zaÊciankowej, zamieszka∏ej we wsi
Niemirki, utrzymujàcej si´ z pracy na roli. Rodzice jego rozeszli si´, gdy
by∏ jeszcze ma∏ym dzieckiem. Poniewa˝ wkrótce potem zmar∏a jego
matka, wychowywany by∏ przez dziadków ze strony matki (dlatego te˝
w m∏odoÊci u˝ywa∏ nazwiska Kryƒski). Ukoƒczy∏ 7 klas szko∏y powszechnej. W okresie okupacji niemieckiej by∏ ˝o∏nierzem placówki AK
Jab∏onna Lacka. Uczestniczy∏ w kilku akcjach bojowych (m.in. w potyczce podczas wspólnego z NSZ przerzutu powielacza za Bug w maju
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1944 r., w zastrzeleniu dwóch Grenzschutzów 29 VI 1944 r.
w Âledzianowie, w akcji „Burza”). Od sierpnia 1944 r. do sierpnia 1945 r.
s∏u˝y∏ w Obwodowym Patrolu ˚andarmerii (OP˚) pod dowództwem
ppor. Adama Tutaka „Znicza”, podlegajàcym komendzie Obwodu AK,
a nast´pnie DSZ, Soko∏ów Podlaski. Uczestniczy∏ we wszystkich
wa˝niejszych akcjach OP˚: w nieudanym uderzeniu na wi´zienie
w Soko∏owie Podlaskim w celu odbicia komendanta Obwodu - we
wrzeÊniu 1944 r., rozbrojeniu kilku posterunków MO - m.in. w Sterdyni
i Kosowie Lackim - wiosnà 1945 r., likwidacji szeregu wspó∏pracowników UB. Po rozwiàzaniu OP˚ w sierpniu 1945 r. usi∏owa∏ prowadziç
normalne cywilne ˝ycie, zatajajàc swà przesz∏oÊç wstàpi∏ nawet do oficerskiej szko∏y MO, skàd jednak bardzo szybko w 1946 r. zdezerterowa∏ z bronià. Majàc zamo˝nà rodzin´ w USA móg∏ nielegalnie
wyjechaç z kraju i u∏o˝yç sobie ˝ycie za granicà. Do∏àczy∏ jednak do
odtworzonego OP˚ i objà∏ jego dowództwo. Gdy jesienià 1946 r.
wi´kszoÊç aktywów Obwodu Soko∏ów Podlaski (krypt. „Jezioro”) podporzàdkowa∏a si´ za poÊrednictwem por. Ma∏czuka „Brzaska” kapitanowi „M∏otowi”, OP˚ sta∏ si´ jednym z pododdzia∏ów dzia∏ajàcej na
Podlasiu 6 Wileƒskiej Brygady AK. SpoÊród wa˝niejszych akcji wykonanych w tym czasie przez „Sokolika” nale˝y wymieniç opanowanie 11
XI 1946 r. wraz z 2 szwadronem 6 Brygady Wileƒskiej miasteczka
Kosów Lacki, gdzie rozbrojono posterunki MO oraz dokonano zniszczeƒ
i rekwizycji w urz´dach oraz zlikwidowanie dwóch funkcjonariuszy UB
w Korczewie (XI 1946 r.). „Sokolik” nie ujawni∏ si´ podczas amnestii
1947 r. Âwiadomie zdecydowa∏ si´ na kontynuowanie walki w partyzantce - „wierzy∏ w „M∏ota” jak w Pana Boga” - wspomina jeden z jego
ówczesnych znajomych. Wiosnà 1947 r. zreorganizowa∏ OP˚. Grupa ta
w latach 1947-1948 liczy∏a przeci´tnie kilkunastu partyzantów.
„Sokolik” zas∏ynà∏ z odwagi i indywidualnych wyczynów bojowych,
a tak˝e bezwzgl´dnoÊci wobec UBP i jego agentury. Dzia∏ajàc na
rozkaz Komendy Obwodu „Jezioro” i dowódcy 6 Brygady Wileƒskiej AK
zlikwidowa∏ kilkunastu wspó∏pracowników UB oraz osób obcià˝onych
przest´pstwami pospolitymi. Patrol „Sokolika” wykona∏ tak˝e liczne akcje
zaopatrzeniowe, których celem by∏o zdobycie ˝ywnoÊci i pieni´dzy
potrzebnych Komendzie Obwodu oraz ukrywajàcym si´ cz∏onkom organizacji. W 1947 r. rozbroi∏ te˝ cztery posterunki MO. 12 XII 1947 r.
grupa „Sokolika” opanowa∏a Kosów Lacki, przeprowadzajàc rekwizycje
w urz´dach i instytucjach paƒstwowych (jednoczeÊnie zlikwidowano
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dwóch funkcjonariuszy PUBP z Soko∏owa Podlaskiego - Edwarda
Konopk´ i Czes∏awa ¸opana, cieszàcych si´ wyjàtkowo z∏à s∏awà wÊród
ludnoÊci powiatu).
Wiosnà 1948 r. patrol „Sokolika” stoczy∏ szereg walk i potyczek
z jednostkami KBW i UB, przeprowadzajàcymi operacj´ „Z”,
skierowanà przeciwko oddzia∏om kpt. „M∏ota”. W wyniku wspomnianych walk OP˚ zosta∏ cz´Êciowo rozbity, jednak „Sokolik” utrzyma∏ si´
w polu. Poleg∏ dopiero 8 VII 1948 r. w starciu z patrolem MO w lesie
ko∏o Chàdzynia. Cia∏o poleg∏ego „Sokolika” wystawiono na widok publiczny przy szkole w Sterdyni. Wg niepotwierdzonych informacji zosta∏
potajemnie zakopany przez funkcjonariuszy UBP na cmentarzu przy
ul. Siedleckiej w Soko∏owie Podlaskim (wg ustaleƒ W. Piekarskiego przy
g∏ównej alejce, poÊrodku po lewej stronie, przy grobie Tadeusza i Janiny
Krasnod´bskich).
Józef Oksiuta „Pomidor”, s. Wac∏awa
i Anieli, ur. 15 III 1916 r. w M´˝eninie
n. Bugiem pow. Siedlce. Pochodzi∏
z rodziny ch∏opskiej. W okresie okupacji
niemieckiej by∏ ˝o∏nierzem Obwodu AK
Siedlce. Nale˝a∏ do dru˝yny AK dowodzonej przez W. ¸ukasiuka „M∏ota”, którego
by∏ szwagrem (kompania terenowa Górki).
Jest prawdopodobne, i˝ uczestniczy∏
w akcji „V”, polegajàcej na wydobyciu
z Bugu i zabezpieczeniu przez AK
niemieckiej „cudownej broni” - rakiety
przeznaczonej do ostrzeliwania Londynu
(dane rakiety, a nawet jej istotne cz´Êci,
przekazano do Anglii). Po zakoƒczeniu okupacji kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà w strukturach
poakowskich. Pe∏ni∏ funkcj´ zbrojmistrza i kwatermistrza 6 Brygady
Wileƒskiej. Uczestniczy∏ w wielu akcjach i walkach. By∏ jednym
z najbli˝szych wspó∏pracowników por. „Brzaska”. W okresie 1949 1950 dowodzi∏ okresowo kilkuosobowymi patrolami partyzanckimi.
W lesie okresowo towarzyszy∏a mu ˝ona - Genowefa (uj´ta przez UB,
skazana póêniej na wieloletnie wi´zienie). Poleg∏ w walce z grupà operacyjnà UB i KBW 30 IX 1950 r. w Borychowie pow. Soko∏ów Podlaski.
Cia∏o zabra∏o UB, nie ma w∏asnego grobu.

toczyska

1/2/04

4:50

Page 33

33
Arkadiusz Czapski „Arkadek”, „Tajfun”, „Murat”, s. Adolfa i Anny
z d. Sikorskiej, ur. 6 grudnia 1924 r. w Niemirkach gm. Jab∏onna Lacka
pow. Soko∏ów Podlaski. Pochodzi∏ z rodziny ch∏opskiej. Pracowa∏ jako
kowal. W latach okupacji niemieckiej nale˝a∏ do AK (Obwód AK
Soko∏ów Podlaski). Uczestniczy∏ w akcjach zbrojnych, m.in. w nieudanej
akcji na wi´zienie w Soko∏owie Podlaskim. Póêniej uczestniczy∏
w soko∏owskich strukturach „poakowskich”, wraz z którymi podporzàdkowa∏ si´ „M∏otowi”. W ramach 6 Brygady Wileƒskiej nale˝a∏ do
patrolu „Sokolika”, a nast´pnie do grupy partyzanckiej „Brzaska”. Bra∏
udzia∏ w wielu akcjach bojowych i walkach z UB i KBW, dajàc si´ poznaç jako dzielny ˝o∏nierz. Niestety, wiosnà 1947 r. dosz∏o do zdarzenia,
które rzuca cieƒ na jego dotychczas dobre imi´. Dzia∏ajàc w afekcie zastrzeli∏ swà narzeczonà. Uniknà∏ kary ze strony swych zazwyczaj
surowych i sprawiedliwych prze∏o˝onych - „M∏ota” i „Brzaska” którzy,
jak mo˝na sàdziç, wzi´li pod uwag´ jego dawniejsze zas∏ugi dla organizacji, oraz okolicznoÊç, i˝ dzia∏a∏ w afekcie. Zapewne te˝ chcieli daç
mu te˝ szans´ rehabilitacji. Sam „Arkadek” pozosta∏ do koƒca ˝ycia pod
brzemieniem tragedii, której by∏ sprawcà. Jak wspomina jedna z osób,
która zna∏a go w tym okresie, do koƒca ˝ycia pozosta∏ tragicznie smutny
- „nie by∏o w nim ˝ycia”. Dowodzony przez niego patrol partyzancki
wykazywa∏ du˝à aktywnoÊç bojowà. Przeprowadzi∏ szereg akcji likwidacyjnych i ostrzegawczych wobec konfidentów Urz´du Bezpieczeƒstwa,
stoczy∏ wiele potyczek z formacjami resortu. Ci´˝ko ranny 30 IX1950
roku w Borychowie podczas próby przebicia si´ z okrà˝enia, pope∏ni∏
samobójstwo, czym bez wàtpienia uchroni∏ szereg osób wczeÊniej
udzielajàcych
schronienia
partyzantom
od
aresztowania
i katorgi w kazamatach bezpieki. Cia∏o zabra∏o UB, nie ma w∏asnego
grobu.
Eugeniusz Welfel „Orze∏ek”, s. Romana
i W∏adys∏awy, ur. 19 IX 1928 r w Tuszynie
pod ¸odzià. Wywieziony do Rzeszy na przymusowe roboty, po odzyskaniu wolnoÊci
w koƒcowym okresie wojny wstàpi∏ do armii
gen. W∏adys∏awa Andersa - Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie. Tam w∏aÊnie, ju˝ po
zakoƒczeniu wojny, zda∏ matur´. DoÊç szybko powróci∏ do Polski i osiad∏ w rodzinnym
Tuszynie. Pomimo i˝ jego marzeniem by∏o
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kontynuowanie nauki i podj´cie studiów, w nieznanych bli˝ej
okolicznoÊciach w po∏owie 1946 r. wstàpi∏ ochotniczo do 6 Brygady
Wileƒskiej AK kpt. „M∏ota”. Poczàtkowo s∏u˝y∏ w szwadronie „Lecha”,
potem w patrolach soko∏owskich por. „Brzaska”. By∏ dzielnym
i zas∏u˝onym ˝o∏nierzem, uczestniczy∏ w wielu akcjach. Poleg∏ w walce
z grupà operacyjnà UB i KBW 30 IX 1950 r. w Borychowie pow.
Soko∏ów Podlaski. Ca∏a jego rodzina zosta∏a poddana represjom przez
Urzàd Bezpieczeƒstwa. Cia∏o zabra∏o UB, nie ma w∏asnego grobu.
W∏adys∏aw Strza∏kowski „W∏adek”, „Kometa”, s. Piotra i Apolonii, ur.
3 II 1926 r. w Olszewie pow. Soko∏ów Podlaski w rodzinie rolników.
W okresie okupacji niemieckiej by∏ ˝o∏nierzem Armii Krajowej Obwodu
„S´p” - „Proso” (Soko∏ów Podlaski). Po 1944 r. s∏u˝y∏ kolejno
w kilku grupach partyzanckich: poczàtkowo w oddziale NZW „Wydry”,
nast´pnie w 6 Brygadzie Wileƒskiej AK - w patrolach „Sokolika”
i „Brzaska”. Uczestniczy∏ w wielu akcjach i walkach. Poleg∏ w walce
z grupà operacyjnà UB i KBW 30 IX 1950 r. w Borychowie pow.
Soko∏ów Podlaski. Cia∏o zabra∏o UB, nie ma w∏asnego grobu.
Józef Oleksiak „Wichura”, ur. 13 I 1928 r.
w Przeêdziatce pow. Soko∏ów Podlaski. Brat legendarnych
partyzantów
Armii
Krajowej
z terenu Podlasia - Henryka Oleksiaka pseud.
„Wichura” i Stanis∏awa Oleksiaka pseud.
„Kozic” (pierwszy zginà∏ w 1943 r. w akcji zbrojnej w pow. soko∏owskim, drugi przeszed∏ szlak
bojowy od Soko∏owa do Wilna uzyskujàc za
wybitnà s∏u˝b´ Virtuti Militari - aresztowany
w 1946 r. skazany zosta∏ na wieloletnie wi´zienie). WczeÊnie zwiàzany z konspiracjà, gdy˝
ca∏a rodzina Oleksiaków Êcigana by∏a przez
Niemców i musia∏a si´ ukrywaç. Pseudonim przejà∏ po poleg∏ym najstarszym bracie. Wzorem „Sokolika” w 1946 r. podjà∏ rozpoznanie
mo˝liwoÊci ukrycia si´ w MO, skàd szybko zbieg∏, przynoszàc ze sobà
do oddzia∏u partyzanckiego wiele broni. S∏u˝y∏ w odtworzonym przez
„Sokolika” OP˚, uczestniczàc w wielu akcjach i dowodzàc doraênie
wyodr´bnianymi patrolami. Zosta∏ wyró˝niony przez „Brzaska”
i „M∏ota” pochwa∏à oraz awansem do stopnia podoficerskiego. Poleg∏
14 V 1948 r. w walce z UB i KBW osaczony w wyniku zdrady jednego
z dawnych towarzyszy broni, który za t´ cen´ „kupi∏” sobie ˝ycie
u komunistów. Cia∏o zabra∏o UB, nie ma w∏asnego grobu.

toczyska

1/2/04

4:50

Page 35

35
Józef Rostek „Iskra”, ur. 18 VI 1924 r. w Morzyczynie pow. W´grów.
Mieszkaniec Albinowa gm. Kosów Lacki pow. Soko∏ów Podlaski. W okresie okupacji niemieckiej ˝o∏nierz AK. Po lipcu 1944 r. s∏u˝y∏ w kilku partyzanckich oddzia∏ach samoobrony, m.in. na terenie oÊrodka nr 3
(Jab∏onna Lacka - Sabnie). Póêniej by∏ ˝o∏nierzem w oddziale partyzanckim NZW „Nocy” na terenie powiatu Ostrów Mazowiecka.
W okresie amnestii 1947 r. wycofa∏ si´ z partyzantki, zosta∏ jednak
aresztowany przez bezpiek´. Zbieg∏ jesienià 1947 r. z aresztu PUBP
w Soko∏owie Podlaskim i do∏àczy∏ do oddzia∏u „Sokolika”. Wyró˝nia∏ si´
odwagà. Zapami´tano go tak˝e jako cz∏owieka bardzo pobo˝nego.
Poleg∏ w wyniku zdrady w dniu 23 V 1948 r. w walce we wsi Garnek.
Cia∏o zabra∏o UB, nie ma w∏asnego grobu.
Kazimierz Pawluczak „Kruk”, ur. 4 II 1929 r. w Seroczynku.
Mieszkaniec wsi Dàbrówka gm. Sterdyƒ pow. Soko∏ów Podlaski.
Aresztowany przez bezpiek´, zbieg∏ 6 X 1947 r. wraz z Józefem
Rostkiem „Iskrà” z aresztu PUBP w Soko∏owie Podlaskim. Do∏àczy∏ do
oddzia∏u „Sokolika”. Bra∏ udzia∏ w kilku akcjach, m.in. w likwidacji pracowników PUBP - Konopki i i ¸apana. Ranny w walce stoczonej z UB
i KBW w dniu 9 I 1948 r. w Toczyskach Podbornych, nie móg∏ wycofaç
si´ i wpad∏ w r´ce bezpieki (do tragedii dosz∏o w wyniku denuncjacji ze
strony jednej z rodzin zamieszka∏ej we wsi, wspó∏pracujàcej z UB).
Przeszed∏ ci´˝kie Êledztwo, w dniu 15 V 1948 r. skazany przez WSR w
Warszawie na sesji wyjazdowej na kar´ Êmierci - i stracony. Cia∏o
zabra∏o UB, nie ma w∏asnego grobu.
Witold Bia∏owàs „Litwin”, „Sten”, „AntoÊ”, ur. 20 IX 1928 r.
w Gol´ciszkach pod Wilnem. W okresie mi´dzywojennym wraz z rodzicami i rodzeƒstwem mieszka∏ w Grodzisku gm. Jab∏onna Lacka.
Ukoƒczy∏ 3 klasy gimnazjum. Jego ojciec poleg∏ jako oficer WP
(ludowego) w 1944 r. Brat - Stanis∏aw Bia∏owàs „Boruta” - ˝o∏nierz AK,
by∏ po tzw. „wyzwoleniu” komendantem oÊrodka nr 3 Jab∏onna - Sabnie
(poleg∏ w lipcu 1946 r.). W latach 1948 - 1952 s∏u˝y∏ w 6 Brygadzie
Wileƒskiej kpt. „M∏ota” i kpt. „Huzara”, m.in. w patrolu por. „Brzaska”,
a po jego Êmierci w patrolu sier˝. „Lamparta”. By∏ dobrym partyzantem,
uczestniczy∏ w wielu akcjach. Ci´˝ko ranny w walce 12 V 1952 r., uj´ty
przez UB, zosta∏ skazany na kar´ wieloletniego wi´zienia. Po wyjÊciu na
wolnoÊç mieszka∏ w Grójcu (by∏ w tym okresie ca∏kowicie za∏amany
prze˝yciami wi´ziennymi i zdradà m∏odszego brata).
Tadeusz Dom˝alski „Rekrut”, ur. 20 IV 1926 r. w Kosowie Lackim
pow. Soko∏ów Podlaski. Pochodzi∏ z rodziny rolniczej. W okresie oku-
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pacji niemieckiej by∏ ˝o∏nierzem sieci konspiracyjnej AK w Obwodzie
Soko∏ów Podlaski. W 1947 r. aresztowany przez milicj´, zbieg∏ z aresztu i do∏àczy∏ do partyzantki. Od wrzeÊnia 1947 r. s∏u˝y∏ w patrolu
„Sokolika”. W wyniku zdrady osaczony 23 V 1948 r. wraz z „Iskrà” we
wsi Garnek, ranny podczas starcia i uj´ty przez UB. Sàdzony przez
Wojskowy Sàd Rejonowy w Warszawie na sesji wyjazdowej 15 VII
1948 r. skazany zosta∏ na kar´ Êmierci i stracony. Cia∏o zabra∏o UB, nie
ma w∏asnego grobu.
Jan Czarnocki „Huragan”, „Mlon” z Buja∏ gm. Jab∏onna pow.
Soko∏ów Podlaski. W okresie okupacji niemieckiej ˝o∏nierz AK. Od 1945 r.
w partyzanckich oddzia∏ach samoobrony. S∏u˝y∏ w oddziale „Sokolika”,
a nast´pnie por. „Brzaska”. Okresowo powierzano mu dowodzenie
patrolem partyzanckim. Bra∏ udzia∏ w wielu akcjach na posterunki MO
i przeciw agenturze UB. Poleg∏ w walce z grupà operacyjnà UB i KBW
30 XII 1949 r. Cia∏o zabra∏o UB, nie ma w∏asnego grobu.
Józef Kosiƒski „Lis”, ur. 8 IV 1930 r. we wsi Koce-Basie pow. Bielsk
Podlaski. Zbyt m∏ody by uczestniczyç w pracach konspiracyjnych za okupacji niemieckiej, pierwszy kontakt z podziemiem niepodleg∏oÊciowym
nawiàza∏ jako pi´tnastolatek dopiero w 1945 r. W 1949 r. s∏u˝y∏
w patrolu por. „Brzaska”. Uj´ty podczas jednej z potyczek póênà
jesienià 1949 r., skazany przez WSR w Bia∏ymstoku na 15 lat wi´zienia
- które prze˝y∏. Po wyjÊciu na wolnoÊç mieszka∏ w Warszawie.
Kazimierz Ilczuk vel Tkaczuk „S´p”, z zawodu kowal, ˝o∏nierz
AK jeszcze z okresu okupacji niemieckiej. W 1945 r. s∏u˝y∏ w plutonie
„M∏ota” w oddziale ppor. „Szumnego” z obwodu Bielsk Podlaski.
Wyró˝ni∏ si´ podczas akcji na garnizon KBW w Siemiatyczach
w maju 1945 r. (kilkoma celnymi strza∏ami z granatnika przeciwpancernego Piat oddanymi w szczyt koszar KBW, przyczyni∏ si´
do za∏amania si´ komunistycznej obrony). W latach 1946-1948 walczy∏ w 6 Brygadzie Wileƒskiej, w 2 szwadronie „Bartosza”, uczestniczàc w wi´kszoÊci wykonanych przez t´ jednostk´ akcji. Od zimy
1948/1949 s∏u˝y∏ w patrolu por. „Brzaska”. Poleg∏ wraz z nim
w ostatniej walce 7 IV 1950 r. Cia∏o zabra∏o UB, nie ma w∏asnego
grobu.
Arkadiusz Pieniak, mieszkaniec powiatu soko∏owskiego. M∏ody partyzant, w oddzia∏ach „Brzaska” s∏u˝y∏ stosunkowo krótko. Ranny w walce
7 IV 1950 r. pod Toczyskami Podbornymi, nie móg∏ wycofaç si´.
Osaczony przez KBW nie podda∏ si´, podjà∏ walk´ i ostatni nabój przeznaczy∏ dla siebie. Cia∏o zabra∏o UB, nie ma w∏asnego grobu.
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Aleksander Marchel „Pokrzywa”, ˝o∏nierz siatki terenowej. Po zamordowaniu przez UB dwóch osób z jego rodziny musia∏ szukaç schronienia
w partyzantce. S∏u˝y∏ w oddzia∏ach 6 Brygady Wileƒskiej „M∏ota”
i „Huzara”, w koƒcowym okresie w patrolu por. „Brzaska”. Poleg∏
w walce z grupà operacyjnà KBW i UB we wsi Pe∏ch pow. Bielsk
Podlaski w dniu 29 XI 1949 r. Cia∏o zabra∏o UB, nie ma w∏asnego
grobu.
Jan Sabin „Wiewiórka”, ur. 12 VII 1926 r. na Wileƒszczyênie. Nie
wiadomo czy wczeÊniej s∏u˝y∏ w AK. Wcielony do Ludowego WP,
w 1945 r. zdezerterowa∏ z jednostki kwaterujàcej w Siedlcach
i przy∏àczy∏ si´ do oddzia∏u partyzanckiego NZW „Drzyma∏y”. Po
rozwiàzaniu tej grupy ukrywa∏ si´ na w∏asnà r´k´ u gospodarzy na terenie powiatu Bielsk Podlaski, kurujàc jednoczeÊnie ran´ postrza∏owà
(wypadek z bronià). W drugiej po∏owie 1947 r. wstàpi∏ do oddzia∏u
NZW „Wydry”, skàd przeszed∏ do oddzia∏u por. „Brzaska”. Po jego
Êmierci przeszed∏ w sierpniu 1950 r. do oddzia∏u NZW „G∏uszca”.
Wpad∏ w r´ce UB wydany przez cz∏owieka, który zdradzi∏ jego
kryjówk´ za cen´ zwolnienia syna skazanego na 15 lat wi´zienia. Uj´to
go w noc sylwestrowà 1952 r. we wsi Che∏chowo pow. Bielsk Podlaski.
W dniu 11 I 1954 r. skazany przez WSR w Bia∏ymstoku na kar´ Êmierci,
zamienionà na do˝ywotnie wi´zienie. Prze˝y∏, zamieszka∏ na Ziemiach
Odzyskanych.
Tadeusz Stefaniuk „Stal”, ur. 28 VII 1930 w Ostro˝anach pow. Bielsk
Podlaski. W okresie od sierpnia 1946 do paêdziernika 1947 r. s∏u˝y∏
w oddziale NZW „Wydry”. Nast´pnie do∏àczy∏ do oddzia∏ów
6 Brygady Wileƒskiej, gdzie przydzielono go do grupy „Sokolika”.
14 V 1948 r. ranny w walce pod Wymys∏ami, nie móg∏ wycofaç si´
i wpad∏ w r´ce UB. Sàdzony przez Wojskowy Sàd Rejonowy
w Warszawie dn. 15 VII 1948 r. na sesji wyjazdowej skazany zosta∏ na
12 lat wi´zienia. Brak danych o dalszych losach.
Irena Kazimiera Ma∏czuk, ur. 14 III 1925 r. w Miàczynie pow.
Hrubieszów. Mieszkanka Wyroz´b, we wrzeÊniu 1944 r. wysz∏a za mà˝
za
Józefa
Ma∏czuka
„Brzaska”.
Wspó∏pracowa∏a
ÊciÊle
z niepodleg∏oÊciowà partyzantkà, dostarczajàc ˝ywnoÊci, pioràc
bielizn´, zbierajàc potrzebne informacje. W razie potrzeby
wyst´powa∏a tak˝e jako ∏àczniczka pomi´dzy m´˝em i jego podkomendnymi. Odegra∏a znacznà rol´ organizacyjnà, kontaktujàc ludzi
z rozbitych patroli z „Brzaskiem”. W grudniu 1948 r. zmuszona by∏a
pozostawiç dwoje dzieci pod opiekà rodziny i posz∏a „do lasu” - do od-
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dzia∏u m´˝a. Przebi∏a si´ z okrà˝enia 7 IV 1950 r. pod Toczyskami
Podbornymi. Ukrywa∏a si´ nast´pnie w Gliwicach, gdzie zosta∏a aresztowana 16 IV 1952 r. Skazana przez Wojskowy Sàd Garnizonowy
w Warszawie na 10 lat wi´zienia. Prze˝y∏a, wysz∏a na wolnoÊç.
Mieszka na Ziemiach Odzyskanych.
Genowefa Oksiuta, ˝ona Józefa Oksiuty „Pomidora”, w latach 19491950 okresowo towarzyszy∏a m´˝owi w lesie. Aresztowana, skazana na
wieloletnie wi´zienie. Prze˝y∏a, mieszka∏a w Warszawie.
Marian Borychowski, mieszkaniec Borychowa, akowiec jeszcze
z czasów okupacji niemieckiej, wspierajàcy grup´ „Brzaska”. W jego
obejÊciu rozegra∏a si´ tragedia patrolu „Arkadka” wydanego przez zdrajc´ - agenta „Ma∏achowskiego” - „Micha∏a”. Pomimo i˝ mia∏ licznà
rodzin´ (˝on´ i troje dzieci) nie zawaha∏ si´, gdy przysz∏a potrzeba
wspó∏dzia∏ania z niepodleg∏oÊciowym podziemiem. Przez lata udziela∏
pomocy partyzantom spod znaku „M∏ota”, „Huzara” i „Brzaska”.
Przysz∏o mu za to zap∏aciç najwy˝szà cen´. Aresztowany 30 IX 1950 r.,
przeszed∏ przez okrutne Êledztwo w PUBP w Soko∏owie Podlaskim.
Póêniej wi´ziono go w Obozie MBP na S∏u˝ewcu i Centralnym Wi´zieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, gdzie zmar∏ w lutym 1951 r.
DziÊ nie ma nawet w∏asnego grobu. Ca∏a jego rodzina zosta∏a aresztowana, ˝on´ Czes∏aw´ WSR w Warszawie skaza∏ na 10 lat, a córk´
Janin´ na 1,5 roku wi´zienia. Gospodarstwo zabra∏o paƒstwo. Dopiero
sàd III Rzeczypospolitej odda∏ sprawiedliwoÊç rodzinie Borychowskich,
przyznajàc, i˝ pomagajàc niepodleg∏oÊciowemu podziemiu dzia∏a∏a ona
na rzecz niepodleg∏ego bytu Polski.

Sylwetki dowódców soko∏owskiej partyzantki
Ppor./kpt. W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot”
(„„M∏ot II”) urodzi∏ si´ 16 II 1906 r. we wsi
Tokary pow. Siedlce w rodzinie ch∏opskiej,
jako najstarszy z czworga dzieci Marcina
i Marianny (z domu Swentkowskiej). Mimo, i˝
jego rodzice byli ludêmi prostymi, zadbali
o wykszta∏cenie pierworodnego syna. Po
ukoƒczeniu szko∏y podstawowej w Tokarach
kszta∏ci∏ si´ w gimnazjum im. J. Kraszewskiego
w Drohiczynie, a po krótkiej przerwie w 1923 r.
spowodowanej trudnà sytuacjà rodzinnà,
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ponownie podjà∏ nauk´ w prywatnym gimnazjum w Soko∏owie
Podlaskim (ukoƒczy∏ 6 klas gimnazjum). Po zakoƒczeniu edukacji pracowa∏ jako pisarz - buchalter - w tartaku w Korczewie pow. Siedlce. Nie
uchyla∏ si´ równie˝ od pracy spo∏ecznej i oko∏o 1927 r. zosta∏ prezesem
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w swej rodzinnej wsi. W 1929 r. W. ¸ukasiuk zosta∏ powo∏any do wojska. S∏u˝b´ odbywa∏ w 3 pu∏ku strzelców
konnych w Wo∏kowysku. Wykszta∏cenie, dobra kondycja fizyczna
i predyspozycje psychiczne stwarza∏y mu mo˝liwoÊç podoficerskiej kariery wojskowej, bardzo atrakcyjnej dla m∏odego ch∏opaka ze wsi.
Niestety, podczas uje˝d˝ania konia na placu koszarowym uleg∏ wypadkowi, doznajàc powa˝nych obra˝eƒ g∏owy i z∏amania w kolanie lewej
nogi. Po powrocie do zdrowia wyszed∏ z wojska w 1933 r. w stopniu
plutonowego. Nast´pstwem wypadku by∏o jednak trwa∏e kalectwo - lewa
noga na zawsze pozosta∏a sztywna. W. ¸ukasiuk po zawarciu zwiàzku
ma∏˝eƒskiego z Jadwigà Oksiutównà osiedli∏ si´ w M´˝eninie nad
Bugiem (gm. Sarnaki pow. Siedlce), skàd pochodzi∏a jego ˝ona. Mia∏
z nià troje dzieci: synów Zygmunta i Andrzeja (urodzonych w 1937
i 1939 r.) oraz córk´ Mart´ (urodzonà w 1942 r.). Do wybuchu wojny
pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy wójta gminy Sarnaki. Utrzymywa∏ si´
z prowadzenia wiejskiego sklepiku, w którym mia∏ prawo prowadzenia
wyszynku (sprzeda˝y alkoholu). Starostwo 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. ¸ukasiuka i uiÊciç stosownà op∏at´.
Trzeba dodaç, ˝e sam W. ¸ukasiuk by∏ zapalonym rybakiem i wiele
czasu sp´dza∏ nad Bugiem. Istnieje uzasadnione przypuszczenie, ˝e
w okresie tym pracowa∏ dla polskiego wywiadu, rozpracowujàc
Êrodowiska komunistyczne i masoƒskie. Rozpracowywa∏ m.in. Wand´
Wasilewskà b´dàcà cz´stym goÊciem w m´˝eniƒskim dworze, komunistk´, która z∏owrogo zapisa∏a si´ w historii Polski.
W wojnie obronnej 1939 r. W. ¸ukasiuk nie bra∏ udzia∏u, gdy˝ ze
wzgl´du na swe kalectwo by∏ zwolniony ze s∏u˝by wojskowej. Natomiast
od pierwszych miesi´cy okupacji uczestniczy∏ w konspiracyjnej pracy
niepodleg∏oÊciowej. Ju˝ 4 II 1940 r. zosta∏ zaprzysi´˝ony jako ˝o∏nierz
ZWZ (nast´pnie AK). Dowodzi∏ dru˝ynà konspiracyjnà z M´˝eninia,
wchodzàcà w sk∏ad 8 kompanii utworzonej na terenie IX OÊrodka
Sarnaki - Górki Obwodu AK Siedlce. Najpowa˝niejszym
przedsi´wzi´ciem organizacyjnym w którym uczestniczy∏a dru˝yna
„M∏ota”, by∏a „akcja V” polegajàca na zbieraniu elementów niemieckich
rakiet V-2. 4 X 1944 r. „M∏ot” b´dàc zagro˝ony aresztowaniem przez
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NKWD poszed∏ na sta∏e „do lasu”. Od tej chwili do koƒca ˝ycia
pozostawa∏ ju˝ na „nielegalnej stopie”, chodzi∏ po terenie w mundurze
i z bronià.
Zimà 1944/45 r. plut. „M∏ot” nawiàza∏ pierwszy kontakt organizacyjny z Obwodem Bielsk Podlaski, nale˝àcym do Bia∏ostockiego Okr´gu
AK. 18 III 1945 r. patrol „M∏ota” wspólnie z oddzia∏em Tadeusza
Chomko „Gerwazego” rozbi∏ grup´ operacyjnà NKWD na drodze
M´˝enin - Figa∏y, zadajàc jej wysokie straty i odbijajàc kilkunastu aresztowanych. Wkrótce potem grupa „M∏ota” wesz∏a w sk∏ad oddzia∏u partyzanckiego AK-AKO Bielsk Podlaski dowodzonego przez ppor.
T. Âmia∏owskiego „Szumnego”, gdzie „M∏ot” objà∏ funkcj´ dowódcy pierwszego plutonu, a prawdopodobnie tak˝e zast´pcy komendanta. Jego
pluton wyró˝nia∏ si´ bojowoÊcià na tle innych pododdzia∏ów tej jednostki. W szeregach tej jednostki „M∏ot” i jego ˝o∏nierze uczestniczyli
w wielu udanych akcjach bojowych. m.in. w walce z grupà operacyjnà
NKWD, KBW i MO w rejonie Ostro˝an. Najs∏ynniejszà akcjà oddzia∏u
ppor. „Szumnego”, w której pluton „M∏ota” odegra∏ g∏ówna rol´, by∏o
uderzenie na kompani´ 11 pu∏ku KBW (w sile ponad 130 ˝o∏nierzy)
kwaterujàcà w Siemiatyczach.
Podczas s∏u˝by w oddziale ppor. „Szumnego” plut. „M∏ot” z∏o˝y∏
egzamin Kursu Szko∏y Podchorà˝ych Rezerwy Piechoty (SPRP), zorganizowanego dla kadry dowódczej Obwodu AK-AKO Bielsk Podlaski.
W dwa miesiàce póêniej, w sierpniu 1945 r. pchor. „M∏ot” zosta∏ awansowany do stopnia podporucznika czasu wojny. Opinia na jego wniosku
awansowym by∏a sformu∏owana nast´pujàco: „W czasie akcji „Burza”
odznaczy∏ si´ odwagà i inicjatywà. Nast´pnie by∏ dowódcà plutonu partyzanckiego, dokona∏ szeregu pomyÊlnych akcji, zlikwidowa∏ wielu szpiclów, by∏ wzorem odwagi w walce”. Kolejne awanse: sier˝. pchor. (VI
1945 r.) , ppor. cz.w. (15 VIII 1945 r.), por. (X 1946 r.), kpt. (11 XI 1947 r.).
Zosta∏ te˝ odznaczony KW.
Po Êmierci ppor. „Szumnego” 26 VII 1945 r. w walce z grupà operacyjnà KBW dowodzony przezeƒ oddzia∏ zosta∏ rozformowany. Jednak
„M∏ot” do∏àczy∏ 1 VIII 1945 r. wraz ze swoim plutonem do 5 Brygady
Wileƒskiej. W sierpniu 1945 r. walczy∏ wraz ze szwadronem por.
„Zygmunta” pod Sikorami, Zalesiem i w Miodusach Pokrzywnych. Po
demobilizacji 5 Brygady pozosta∏ wraz z ppor. Lucjanem Minkiewiczem
„Wiktorem” w polu na czele oddzia∏u kadrowego. Na zlecenie Obwodu
WiN Bielsk Podlaski wykona∏ jesienià 1945 r. szereg udanych akcji

toczyska

1/2/04

4:50

Page 41

41
bojowych (najbardziej spektakularnà z nich by∏ zwyci´ski bój z grupà
operacyjna NKWD 30 XI 1945 r. pod ¸empicami). Od lutego oddzia∏
dowodzony przez „Wiktora” i „M∏ota” przeszed∏ ponownie 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.
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 finansowymi). OsobiÊcie by∏ bardzo odwa˝ny. Pomimo kalectwa zawsze maszerowa∏ 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 najwybitniejszego partyzanta Podlasia. Jego autorytetowi ulegali najlepsi partyzanci i konspiratorzy Podlasia, zdecydowani na kontynuowanie zbrojnej 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 narodowe, stanowe, czy religijne. W oddziale, rekrutujàcym si´ g∏ównie

6 Brygada Wileƒska AK w marszu. Podlasie, kwiecieƒ 1946 r.
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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. Z kolei w∏adze
komunistyczne przez pó∏ wieku budowa∏y oszczerczà „czarnà legend´”
„M∏ota”, której pok∏osie zbieramy do dzisiaj. Kpt. W∏adys∏aw ¸ukasiuk
„M∏ot” 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 jest nieznane).
Kpt. Kazimierz Kamieƒski „Gryf”, „Huzar”,
ur. 8 I 1919 r. we wsi Markowo Wólka gm.
Piekuty
pow.
Wysokie
Mazowieckie,
w rodzinie pochodzenia drobnoszlacheckiego
(jego ojciec posiada∏ du˝e gospodarstwo i jednoczeÊnie pe∏ni∏ funkcj´ wójta tej wioski).
Ukoƒczy∏ Gimnazjum Handlowe w Wysokiem
Mazowieckiem. Nast´pnie jako prymus
ukoƒczy∏ 10-miesi´cznà szko∏´ podchorà˝ych
rezerwy kawalerii, po czym skierowany zosta∏
do
Centrum
Wyszkolenia
Kawalerii
w Grudziàdzu. Szkolenie zakoƒczy∏ uzyskujàc
stopieƒ kaprala podchorà˝ego rez. kawalerii. Otrzyma∏ przydzia∏ do 9
psk (Dywizjon Osowiec). W szeregach tej jednostki wzià∏ udzia∏
w wojnie obronnej 1939 r., przechodzàc jej ca∏y szlak bojowy. Bra∏
udzia∏ m.in. w walkach na pograniczu z Prusami Wschodnimi, oraz
w dalszych dzia∏aniach odwrotowych – a˝ po Lubelszczyzn´. Po
do∏àczeniu do Grupy Operacyjnej „Polesie” uczestniczy∏ w ostatnich
bitwach WrzeÊnia w rejonie Kocka jako konny ∏àcznik pomi´dzy dowódcà 9 psk i dowódcà GO „Polesie” (podczas tej s∏u˝by zabito pod nim
cztery konie, on sam odniós∏ tylko lekkie kontuzje). Dosta∏ si´ do niewoli
niemieckiej, z której od razu zbieg∏, jeszcze w paêdzierniku 1939 r.,
i powróci∏ w rodzinne strony, na teren okupacji sowieckiej. W konspiracji
pracowa∏ od pierwszych tygodni 1940 r., poczàtkowo w lokalnej organi-
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zacji Podlaski Batalion Âmierci (tzw. Legion Podlaski). Zaprzysi´˝ony
w ZWZ-AK od maja 1940 r. Âcigany przez NKWD, w 1940 r. znajdujàc
si´ w sytuacji przymusowej mia∏ ponoç zabiç dwóch funkcjona-riuszy
usi∏ujàcych go aresztowaç. W okresie okupacji niemieckiej pe∏ni∏ pod
pseudonimem „Gryf” ró˝ne funkcje dowódcze w Komendzie Obwodu
ZWZ-AK Wysokie Mazowieckie (m.in. dowódcy plutonu terenowego,
szefa uzbrojenia i adiutanta KO). Wiosnà 1944 r. do∏àczy∏ do lotnego
oddzia∏u Kedywu Obwodu Wysokie Mazowieckie dowodzonego wówczas przez ppor. Romana Ostrowskiego „Wichra”. Uczestniczy∏ w ak-cjach
zbrojnych, m.in. w czerwcu 1943 r. w walce pod Lizà,
w akcji pod Szepietowem w maju 1944 r., w czerwcu 1944 r. w akcji na
bagnie Podosie (likwidacja bandy komunistyczno – rabunkowej) i w akcji
„Burza” w lipcu 1944 r. Po lipcu 1944 r. szef samoobrony Obwodu AK –
AKO – WiN Obwodu Wysokie Mazowieckie. Dzia∏alnoÊç „po wyzwoleniu” rozpoczà∏ póênà jesienià 1944 r. z przydzielonym przez
Komendanta Obwodu czteroosobowym patrolem. Po kilku miesiàcach
mia∏ ju˝ spory oddzia∏ partyzancki w sile plutonu (podlega∏y mu te˝ 4
rejonowe grupy dyspozycyjne i partyzanckie). Wykona∏ kilkadziesiàt
akcji przeciw UBP, KBW, NKWD i ich agenturze. Awansowany do stopnia podporucznika (2 XI 1943 r.), porucznika (1 VI 1945 r.), w WiN
przedstawiony do awansu na kapitana (30 IV 1946 r.). Za m´stwo
i zas∏ugi zosta∏ odznaczony Krzy˝em Walecznych. W okresie amnestii
lutowej 1947 r. dowodzony przez niego oddzia∏ zosta∏ rozformowany,
zaÊ wi´kszoÊç ˝o∏nierzy ujawni∏a si´. Sam nadal ukrywa∏ si´, wkrótce
wokó∏ niego skupi∏a si´ grupa by∏ych ˝o∏nierzy AK - WiN Êciganych
przez UBP i zagro˝onych aresztowaniem, co pozwoli∏o na odbudow´
oddzia∏u partyzanckiego. W maju 1947 r. podporzàdkowa∏ si´ por./kpt.
„M∏otowi”, zaÊ dowodzona przez niego grupa wesz∏a na zasadach autonomicznych w sk∏ad 6 Brygady Wileƒskiej. Po Êmierci „M∏ota” w czerwcu 1949 r. objà∏ komend´ nad pozostajàcymi w polu patrolami 6
Brygady Wileƒskiej. O poparciu jakim cieszy∏ si´ wÊród mieszkaƒców
Podlasia Êwiadczy fakt, ˝e utrzyma∏ si´ w polu niemal do koƒca 1952 r.
W wyniku prowokacji przygotowanej przez MBP – zwiàzanej ze sprawà
tzw. V Komendy WiN – zosta∏ zwabiony podst´pnie do Warszawy i tam
27 X 1952 r. aresztowany. 26 III 1953 r. skazany na kar´ Êmierci przez
WSR w Warszawie w procesie pokazowym na sesji wyjazdowej
w ¸apach i 11 X 1953 stracony w wi´zieniu w Bia∏ymstoku (miejsce
pochówku nieznane).
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