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£upaszka w Sopocie

Sk¹d taki w³anie tytu³ artyku³u? Przecie¿ legenda tego s³awnego zagoñczyka, jednego z najwybitniejszych partyzantów II wojny wiatowej, zwi¹zana jest raczej z Wileñszczyzn¹, Podlasiem czy Borami Tucholskimi. A jednak. Sopot ma tak¿e swoj¹ kartê
w dziejach oddzia³ów podporz¹dkowanych £upaszce. Zacz¹æ jednak nale¿y od charakterystyki osoby g³ównego bohatera  Majora, jak jeszcze dzi nazywaj¹ go byli
podw³adni.
Kim by³ major £upaszka?
Major Wojska Polskiego Zygmunt
Szendzielarz ps. £upaszka (rocznik 1910)
to oficer 4. Pu³ku U³anów Zaniemeñskich,
dwukrotny kawaler Krzy¿a Virtuti Militari
(przypominam, i¿ odznaczenie to nadawano wy³¹cznie za nadzwyczajn¹ odwagê na
polu bitwy). By³ jednym z najwybitniejszych dowódców polowych zarówno
w kampanii wrzeniowej, jak i w partyzantce. Jako komendant 5. Wileñskiej
Brygady mierci AK dzia³aj¹cej na Wileñszczynie da³ siê poznaæ jako nieustraszony dowódca, podziwiany przez
podkomendnych, traktowany z respektem
przez przeciwnika. Od pocz¹tku swojej
lenej s³u¿by uwik³any zosta³ w konflikt
z partyzantk¹ sowieck¹. Wbrew bowiem
d¹¿eniom dowództwa polskiego na Kresach do zawarcia porozumieñ z Sowietami,
oddzia³y czerwonej partyzantki nagmin-

nie je ³ama³y, atakuj¹c znienacka polskie
jednostki, rozstrzeliwuj¹c ¿o³nierzy i oficerów, brutalnie likwiduj¹c siatkê terenow¹.
By³ to powód, dla którego podporz¹dkowany £upaszce oddzia³ nie wzi¹³ udzia³u w operacji Ostra Brama, czyli próbie
zdobycia Wilna si³ami AK. Okaza³o siê, i¿
taka postawa by³a s³uszna. Zgodnie bowiem z dyrektyw¹ Stalina nr 220145 z 14
lipca, mówi¹c¹ o rozbrajaniu oddzia³ów
AK na terytorium Litwy, zachodniej Bia³orusi i zachodniej Ukrainy1, polskie formacje partyzanckie po wykonaniu zadania
zosta³y otoczone przez oddzia³y NKWD
i internowane. ¯o³nierzy zes³ano na poniewierkê w g³¹b Rosji, skazano na wieloletnie kary wiêzienia czy wrêcz rozstrzelano
na miejscu.
Major £upaszka przedar³ siê z podleg³ymi mu ¿o³nierzami na Bia³ostocczy-
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znê i tam, w ekstremalnie trudnych warunkach, wznowi³ walkê. Walkê z nowym ju¿
okupantem  sowieckim (wojska sowieckie bowiem traktowa³y zdobyte tereny jak
ziemie okupowane) i podporz¹dkowanym
mu rz¹dem polskim w Warszawie. Odtworzone oddzia³y 5. i 6. Wileñskiej Brygady dzia³a³y w szerokim pasie od Podlasia
przez Pomorze Gdañskie a¿ do Koszalina.
Dzia³alnoæ prowadzono nadal w ramach
Okrêgu Wileñskiego AK, funkcjonuj¹cego
ju¿ na terenie Polski centralnej (o czym
dalej).
Przeciwko jego oddzia³om rzucono
dziesi¹tki tysiêcy funkcjonariuszy UBP,
MO i LWP. 21 listopada 1946 roku  po
ustaleniu, i¿ sytuacja polityczna nie rokuje nadziei na interwencjê Zachodu
w sprawie suwerennoci Polski  zdemo-

bilizowa³ czêæ swoich szwadronów
(tych walcz¹cych na terenie Pomorza),
by nie nara¿aæ podleg³ych sobie ¿o³nierzy na mieræ. Reszta, walcz¹ca na Podlasiu, otrzyma³a rozkaz demobilizacji
w 1947 roku. Czêæ podkomendnych
trwa³a jednak w polu dalej. Nie widzieli
szans na powrót do normalnego ¿ycia.
Niektórzy przetrwali do 1952 roku.
Major przez ten czas ukrywa³ siê, korzystaj¹c z pomocy Okrêgu Wileñskiego.
Prowadzi³ prace maj¹ce na celu zalegalizowanie jak najwiêkszej liczby swoich
¿o³nierzy. Koordynowa³ przekazywanie
kompletów fa³szywych dokumentów dla
partyzantów (pochodzi³y one z komórki
legalizacji Okrêgu Wileñskiego). Zosta³
aresztowany przez UB 26 czerwca
1948 roku w Zakopanem. Po ciê¿kim
ledztwie, 2 listopada 1950 zosta³ przez Wojskowy S¹d Rejonowy w Warszawie skazany na
mieræ i zamordowany 8 lutego 1951 roku w wiêzieniu na
Rakowieckiej.
10 grudnia 1993 roku wyrok zosta³ uniewa¿niony przez
Izbê Wojskow¹ S¹du Najwy¿szego, która uzna³a, ¿e dzia³alnoæ zbrojna majora £upaszki
s³u¿y³a zachowaniu niepodleg³ego bytu pañstwa polskiego.
CZYM BY£ OKRÊG
WILEÑSKI AK?

Major
Zygmunt
Szendzielarz
£upaszka.
Z archiwum IPN
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Historia oporu ¿o³nierzy
wileñskich wobec w³adzy komunistycznej rozpoczê³a siê jeszcze w lipcu 1944 roku2, kiedy to
blisko 15 tysiêcy ¿o³nierzy AK
z Wileñszczyzny i Nowogródczyzny rozpoczê³o operacjê
Ostra Brama. Wspólnie z nad-
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ci¹gaj¹c¹ Armi¹ Czerwon¹
uda³o siê opanowaæ miasto.
Jednak wkrótce sojusznicy
pokazali prawdziwe oblicze.
Wojska NKWD rozbroi³y
i aresztowa³y polskich ¿o³nierzy. Tylko nielicznym uda³o
siê unikn¹æ wiêzienia. Mimo
gro¿¹cego zewsz¹d niebezpieczeñstwa, zaczêli jednak natychmiast odbudowywaæ
struktury Okrêgu. Nowym zadaniem dla polskiego podziemia sta³a siê obrona ludnoci
cywilnej przed czerwonym
terrorem. Organizowano zamachy na najgroniejszych
konfidentów, tworzono lene
oddzia³y, maj¹ce chroniæ ludnoæ w terenie. Pe³n¹ par¹
pracowa³a wileñska komórka
legalizacji3, zaopatruj¹c akowców, i nie tylko ich, w fa³szywe dokumenty.
Ten stan trwa³ a¿ do
kwietnia 1945 roku. Og³oszenie postanowieñ ja³tañskich, oddaj¹cych
ostatecznie te ziemie Rosji, oraz decyzja
rozwi¹zania Armii Krajowej, postawi³y
pytanie  co dalej? Utrzymanie siê w terenie okaza³o siê niemo¿liwe. Kolejne
fale aresztowañ, terror stosowany wobec
polskiej ludnoci stawia³ pod znakiem
zapytania sens dalszego utrzymywania
polskiego podziemia na Wileñszczynie.
Kolejny Komendant Okrêgu, pp³k Antoni
Olechnowicz Pohorecki, postanowi³
wiêc ewakuowaæ podleg³e mu struktury
konspiracyjne na terytoria Polski centralnej. Sprawnie przeprowadzona ewakuacja zakoñczy³a siê sukcesem. Utrzymano
kontakty organizacyjne, ocalono skarbiec, przed nieuchronnym aresztowaniem uratowano tysi¹ce osób. Wkrótce

Pami¹tkowe
zdjêcie trzech
¿o³nierzy
£ upaszki
wykonane
na sopockim
molo 3 maja
1946 roku.
Od lewej:
Tadeusz Wazgo
Tadzik,
Janina Wasi³ojæ
Jachna,
Jerzy Jankowski
Dezerter .
W chwilê po
zrobieniu zdjêcia
ca³a trójka zosta³a
zatrzymana przez
funkcjonariuszy
PUBP Sopot za
piewanie hymnu
wileñskiej AK .
Tym razem
zostali zwolnieni.
Z archiwum IPN

na nowych terytoriach rozpoczêto odbudowê siatki konspiracyjnej. Utrzymywano
sta³¹ ³¹cznoæ z polskim kierownictwem
w Londynie i Pary¿u, prowadzono wywiad, pomagano finansowo ¿o³nierzom
Okrêgu, produkowano fa³szywe dokumenty. Pierwsz¹ siedzib¹ Komendy
Okrêgu sta³o siê Trójmiasto. Polskie
okno na wiat, zamieszka³e przez licznych repatriantów z Wileñszczyzny, by³o
bardzo dobrym miejscem na ukrycie siatki przy jednoczesnym aktywnym dzia³aniu. To w³anie Sopot, Gdynia i Gdañsk
sta³y siê w latach 1945-1946 baz¹ zarówno dla wileñskiej konspiracji, jak i dla
oddzia³ów partyzanckich czy dywersyjnych. Dzia³alnoæ dywersyjna trwa³a do
lipca, partyzancka na Pomorzu do listo-
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Janina Wasi³ojæ
Jachna. W mieszkaniu
zajmowanym przez ni¹
i jej rodziców przy ulicy
Grunwaldzkiej 25
mieci³ siê jeden
z punktów kontaktowych Zagoñczyka
i £upaszki. Zdjêcie
zrobione w wiêzieniu
w Bydgoszczy w 1951
roku. Z archiwum IPN

pada 1946 roku, za konspiracyjna  do
lipca 1948 roku (Okrêg by³ wtedy najliczniejsz¹ zorganizowan¹ opozycj¹ antykomunistyczn¹). Trwaj¹ca od po³owy 1948
roku tzw. Akcja X objê³a swym zasiêgiem kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi. Ponad 6
tysiêcy zosta³o aresztowanych, z tego co
najmniej 50 skazano na karê mierci
i wyroki wykonano.
DLACZEGO W SOPOCIE?
Jak¹ rolê odgrywa³ w tej historii Sopot? Otó¿ by³ on jednym z wa¿niejszych
punktów, w których mia³a oparcie niepodleg³ociowa partyzantka z Wileñszczyzny. Tutaj bowiem znajdowa³y siê
kwatery wielu ¿o³nierzy, tutaj swoj¹ bazê
mia³y patrole dywersyjne, tutaj odbywa³y siê narady oficerów sztabu. Miasto
Sopot zwi¹zane jest z ³upaszkowcami
bardzo cile.
Pod koniec grudnia 1945 roku funkcjonuj¹cy ju¿ sprawnie Okrêg Wileñski
podporz¹dkowa³ sobie oddzia³y partyzanckie majora £upaszki, w tym okresie
dzia³aj¹ce na Podlasiu i Bia³ostocczynie.
Oddzia³y te, zgodnie z rozkazem Pohoreckiego, czêciowo przerzucono na terytorium Pomorza, aby rozszerzyæ teren
dzia³alnoci. W razie wybuchu wojny po-
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miêdzy Zachodem a sowieck¹ Rosj¹ mia³y one staæ
siê kadr¹ odrodzonego Wojska Polskiego. Za ich siedzibê mia³y s³u¿yæ przede
wszystkim Bory Tucholskie.
Swoj¹ dzia³alnoæ £upaszka zacz¹³ od przygotowania terenu. Utworzone
zosta³y trzy patrole dywersyjne, które otrzyma³y dwa
podstawowe zadania. Pierwsze dotyczy³o rozwiniêcia
dzia³alnoci propagandowej. Dzia³alnoæ
ta mia³a podtrzymaæ na duchu spo³eczeñstwo, utwierdziæ je w przekonaniu
o nielegalnoci w³adz komunistycznych,
o fakcie zmiany okupanta niemieckiego
na sowieckiego4. Starano siê to osi¹gn¹æ
przede wszystkim poprzez druk i kolporta¿ ulotek. Cel drugi, nie mniej istotny,
to akcje ekspropriacyjne. By³y to dzia³ania rekwizycyjne, maj¹ce na celu pozyskanie pieniêdzy. Zdobywano w ten
sposób fundusze na dzia³alnoæ partyzanck¹ (mjr £upaszka nie zamierza³
obci¹¿aæ miejscowej ludnoci wiadczeniami na rzecz przysz³ych oddzia³ów 
za ¿ywnoæ i opiekê miano p³aciæ). Rekwizycje dotyka³y wy³¹cznie instytucji
pañstwowych, czyli  zgodnie z przekonaniem partyzantów i wiêkszoci spo³eczeñstwa  zarz¹dzanych przez okupanta.
Osobnym zadaniem by³o zdobywanie odpowiednich druków, potrzebnych
komórce wileñskiej legalizacji. Na ich
bazie wykonywano komplety dokumentów, niezbêdne konspiratorom. Legalizacja w tym okresie obs³ugiwa³a wiele
osób przyby³ych wraz z repatriantami,
poszukiwanych przez NKWD i UBP.
Powo³ane oddzia³y wykonywa³y tak¿e wyroki na funkcjonariuszach UBP.
Chroniono w ten sposób organizacjê
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przed infiltracj¹ prowadzon¹ przez agentów, a tak¿e os³abiano administracjê
przeciwnika. By³a to w zasadzie kontynuacja dzia³alnoci komórek Egzekutywy,
powo³anych przy ka¿dej Komendzie
Okrêgu. Wyroki wykonywano na polecenie Komendanta Okrêgu.
Prowadzono równie¿ wywiad, maj¹cy zapewniæ bezpieczeñstwo oddzia³ów
i siatki konspiracyjnej (szukanie konfidentów, identyfikacja funkcjonariuszy UBP,
zbieranie informacji o potencjalnych akcjach przeciw oddzia³om lenym). W zasadzie zadania tych komórek mo¿na by
porównaæ do znanych z czasów okupacji niemieckiej, okrojonych o dywersjê,
zadañ akowskiego Kedywu. I tak zasadniczo mo¿na by je nazwaæ  Kedywem
£upaszki5.
PATROLE DYWERSYJNE
Podstawow¹ dzia³alnoæ patrole rozpoczê³y w marcu 1946 roku, choæ pierwsze akcje mia³y miejsce ju¿ w grudniu
1945. Dowództwo nad pierwszym z nich
obj¹³ Feliks Selmanowicz  Zagoñczyk,
nad drugim  Józef Bandzo  Jastrz¹b.
Trzeci patrol dowodzony by³ przez Zdzis³awa Badochê  ¯elaznego. Wszystkie
posiada³y na terenie Trójmiasta w³asn¹
sieæ lokali konspiracyjnych. G³ówn¹ baz¹
patrolu Selmanowicza by³ Sopot. Znane
obecnie lokale mieci³y siê
przy ul. Mickiewicza 45,
w mieszkaniu Leszka Krzywickiego ps. Leszek; przy
ul. Grunwaldzkiej 25,
w mieszkaniu pañstwa Wasi³ojæ; w mieszkaniu Tadeusza
Wazgo przy ul. Wybickiego6.
Przy Mickiewicza 27 w Sopocie mieszka³ te¿ jeden z wa¿nych wspó³pracowników

oddzia³u, Miko³aj Sprudin, który pracuj¹c
w Filmie Polskim, wyrabia³ dla ¿o³nierzy £upaszki zdjêcia dowodowe, niezbêdne dla wyrabianych przez wileñsk¹
legalizacjê dokumentów7.
Sk³ad patroli by³ nastêpuj¹cy:
W sk³ad pierwszego, dowodzonego
przez ppor. Feliksa Selmanowicza  Zagoñczyka, wchodzili miêdzy innymi:
Boles³aw Mikulicz vel Turwid ps.
Bolek,
Jan Bry vel Stanis³aw Jankowski ps.
Szczapa,
Tadeusz Wazgo vel Majewski ps.
Tadzik,
Janina Wasi³ojæ ps. Jachna,
Krystyna Lenkówna ps. Krystyna,
Czes³aw Kuæko ps. Brzózka,
Jerzy Jankowski ps. Dezerter,
Leszek Krzywicki ps. Leszek 8.
Drugi patrol pod komend¹ Józefa
Bandzo  Jastrzêbia sk³ada³ siê z kilku
dowiadczonych partyzantów. W jego
sk³ad wchodzili miêdzy innymi:
Henryk Urbanowicz ps. Szczaw,
Zabawa,
Marian Jankowski ps. Marek,
Tadeusz Urbanowicz ps. Moskito,
Zbigniew Fija³kowski ps. Pêdzel,
NN ps. Korybut,
NN ps. Stary,

Wspó³czesny
wygl¹d domu przy
Grunwaldzkiej 25.
Fot. Tomasz Kot
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Takie pokwitowania zostawiano na miejscu
akcji ekspropriacyjnych. Bez wzglêdu na
oddzia³ dokonuj¹cy akcji, zawsze pokwitowanie by³o podpisywane pseudonimem

przyk³ad typowego dowódcy patrolu dywersyjnego niech pos³u¿y ppor.
Selmanowicz.

£upaszka. Po pierwsze  dowódca bra³ ca³¹
odpowiedzialnoæ na siebie, po drugie
stwarza³o to wra¿enie wszechobecnoci
oddzia³ów majora. Z archiwum IPN

NN ps. Ludwik,
Zdzis³aw Christa ps. Mamut9.
Trzeci, znajduj¹cy siê pod komend¹
por. Zdzis³awa Badochy  ¯elaznego,
sk³ada³ siê z:
Por. Henryka Wieliczki ps. Lufa,
Jerzego Fija³kowskiego ps. Stylowy,
Jerzego Lejkowskiego ps. Szpagat,
Leona Smoleñskiego ps. Zeus,
Wac³awa Beynara ps. Orszak.
¯o³nierze wchodz¹cy w sk³ad poszczególnych patroli byli dowiadczonymi partyzantami, a niektórzy z nich
(g³ównie wchodz¹cy w sk³ad patrolu
Zagoñczyka)  dowiadczonymi konspiratorami, dobrze znaj¹cymi specyfikê
miejsk¹. Wa¿n¹ cech¹ by³a te¿ ideowoæ.
Prowadzili oni bowiem bardzo specyficzne dzia³ania. Akcje ekspropriacyjne od
zwyk³ego rabunku dzieli³a cienka granica. Podobnie by³o z wyrokami. Co prawda, wymienione akcje konspiratorzy
mieli wykonywaæ na otrzymany rozkaz,
ale czêsto sami je planowali i przeprowadzali. Mog³o to rodziæ pokusê nadu¿yæ.
Jak siê okaza³o, ich dzia³alnoæ by³a jednak bez zarzutu, wykonywali polecenia
z pe³nym powiêceniem. Bez w¹tpienia
znacz¹c¹ rolê odgrywa³a tutaj postaæ
dowódców, oni bowiem dobierali sobie
ludzi do podleg³ych oddzia³ów. A i sami
byli postaciami nietuzinkowymi. Jako
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KIM BY£
ZAGOÑCZYK?
Feliks Selmanowicz
ps. Zagoñczyk urodzi³ siê 6 czerwca
1904 roku w Wilnie. Jego ojciec Franciszek by³ rzemielnikiem, o matce Annie
z domu Zacharewicz niestety nic szczegó³owego nie wiadomo. Sam Feliks
ukoñczy³ gimnazjum i na tym jego nauka
prawdopodobnie siê skoñczy³a. Podczas
wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku
zg³osi³ siê na ochotnika do Wojska Polskiego. Najprawdopodobniej zwi¹zany
by³ z Samoobron¹ Wileñsk¹. Przebieg
jego s³u¿by jest nieznany, jednak otrzymane odznaczenia sugeruj¹ odwa¿n¹ postawê. Za walki w okresie 1918-1923
odznaczony zosta³ bowiem Krzy¿em Walecznych Wojsk Litwy rodkowej oraz
Medalem za Wojnê 1918-1920. Jego dokumenty w Centralnym Archiwum Wojskowym otoczone s¹ jeszcze dzi
klauzul¹ tajnoci. Wszelkie dane na temat jego s³u¿by wojskowej pochodz¹
wiêc z relacji osób, które go zna³y, oraz
z jego protoko³ów przes³uchañ, z³o¿onych przed funkcjonariuszami MBP. Przypuszczaæ tylko nale¿y, i¿ zeznania, które
sk³ada³, nie do koñca by³y zgodne
z prawd¹. Przyjmujê jednak, ¿e w sytuacji, kiedy fakty podane przez Selmanowicza obci¹¿aj¹ go, b¹d kiedy zgadzaj¹
siê z relacjami innych osób, mo¿na je
przyj¹æ za zbie¿ne z prawd¹.
Nale¿y wiêc s¹dziæ, i¿ w latach 19211923 zwi¹zany by³ z wywiadem wojskowym, czyli Oddzia³em II Sztabu Wojska
Polskiego. Prawdopodobnie pracowa³ na
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kierunku litewskim. Nieznane s¹ natomiast jego zadania. Po roku 1923 przeszed³ do cywila w stopniu sier¿anta.
Mia³o to zapewne zwi¹zek z faktem, i¿
w tym okresie w³¹czono ju¿ Wileñszczyznê do Polski i stosunki na tym terenie
powoli ulega³y normalizacji. Nic nie wiadomo o jego dalszej wspó³pracy z wywiadem, ale nale¿y przypuszczaæ, i¿
wyszkolony ¿o³nierz nie zosta³ ca³kowicie odsuniêty od pracy wywiadowczej.
Zreszt¹ pod koniec lat 20. otrzyma³ medal Za D³ugoletni¹ S³u¿bê, za w 1932
roku Medal Dziesiêciolecia.
W cywilu pracowa³ jako biuralista
w którym z wileñskich urzêdów. O¿eni³
siê w tym okresie z Apoloni¹ z domu
Skoczyk. W 1928 roku urodzi³ im siê syn
Feliks. Zmobilizowano go ponownie 25 sierpnia 1939 roku.
Zosta³ przydzielony do Korpusu Ochrony Pogranicza. Bra³
czynny udzia³ w walkach
obronnych z oddzia³ami Armii
Czerwonej. Przyj¹æ nale¿y,
niestety tylko na podstawie
przes³anek, ¿e walczy³ w sk³adzie pu³ku KOP Wilno, pod
dowództwem pu³kownika Kazimierza Kardaszewicza. Tylko
ta jednostka KOP bowiem,
walcz¹c z Sowietami, przesz³a
przez granicê polsko-litewsk¹
(o czym dalej). Mo¿liwe wiêc,
i¿ walczy³ w sk³adzie jednego
z batalionów tego pu³ku, pod
dowództwem majora Krasowskiego, który obsadzi³ pas
wzgórz miêdzy ul. Rossa a ul.
Beliny, tworz¹c pozycjê
obronn¹ Wilna. W nocy z 18
na 19 wrzenia w³anie ten
oddzia³ stawi³ opór wkraczaj¹cym do miasta jednostkom so-

wieckim. Zwi¹za³ on walk¹ czo³gi sowieckie, które nadci¹gnê³y z kierunku
Lipówki. Bitwa trwa³a do rana, kiedy to
wycofano siê, poniewa¿ dalsza obrona
by³a beznadziejna. Na rozkaz dowódcy,
majora Krasowskiego, oddzia³y uleg³y
rozwi¹zaniu10.
Pododdzia³ KOP broni¹cy Rossy poniós³ straty siêgaj¹ce kilkunastu poleg³ych i rannych ¿o³nierzy. Miêdzy
innymi, kilkadziesi¹t metrów od Grobu
Matki i Serca Józefa Pi³sudskiego, polegli ¿o³nierze KOP: kpr. Wincenty Salwiñski, szer. Wac³aw Sawicki i szer. Piotr
Stachirowicz. Pochowani na cmentarzu
wojskowym w kwaterze ¿o³nierzy, którzy
zginêli w wojnie 1920 roku, stali siê zaczynem legendy, jakoby broni³a siê tu

Podporucznik
Zdzis³aw
Badocha
¯elazny.
Legendarny
dowódca
szwadronu.
Zgin¹³ na
Kaszubach
w walce
z patrolem
UBP. Wczeniej
dowódca
jednego
z opisywanych
patroli
dywersyjnych.
Z archiwum IPN
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Patrole dywersyjne
w miecie dzia³a³y
na rzecz oddzia³ów
partyzanckich.
Na zdjêciu
mjr Zygmunt
Szendzielarz
£upaszka
z podleg³ymi mu
partyzantami
na jednej
z koncentracji.
Z archiwum IPN

¿o³nierska warta honorowa. Faktycznie
zosta³a ona wycofana wczeniej, bo ju¿
13 wrzenia. Za tzw. m³odzie¿owa warta
honorowa, sk³adaj¹ca siê z harcerzy
i ochotników z Przysposobienia Wojskowego, zosta³a zdjêta 18 wrzenia i nikt
z jej sk³adu nie zgin¹³11.
Po zakoñczeniu walk Selmanowicz
zosta³ internowany przez w³adze litewskie (co potwierdza³oby teoriê o s³u¿bie
w pu³ku Wilno). Szybko jednak zbieg³
z obozu internowania i powróci³ do
Wilna. Tam nawi¹za³ kontakt z konspiracj¹, najprawdopodobniej z organizacj¹
Ko³a Pu³kowe. Zosta³ jednak w 1940
roku aresztowany przez policjê litewsk¹,
za, jak to okreli³ podczas przes³uchania,
udzia³ w konspiracji, lecz po 12 tygodniach zwolniono go z braku dowodów.
Od chwili zwolnienia ukrywa³ siê, korzystaj¹c z fa³szywych dokumentów wystawionych przez wileñsk¹ komórkê
legalizacji. Nic niestety nie wiadomo na
temat jego dzia³alnoci w tym okresie.
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Dostêpne relacje sugeruj¹ tylko, i¿ zwi¹zany by³ z siatk¹ wywiadu Komendy
Okrêgu. Jakie jednak by³y jego zadania
 pozostaje niewiadom¹.
W styczniu 1944 roku zosta³ odkomenderowany do 3 Brygady Wileñskiej
AK porucznika Gracjana Fróga  Szczerbca, a nastêpnie, jako dowiadczony podoficer, przeniesiony do 5. Wileñskiej
Brygady majora Zygmunta Szendzielarza
 £upaszki, gdzie pe³ni³ funkcjê zastêpcy
dowódcy plutonu w stopniu wachmistrza.
Da³ siê poznaæ jako surowy, lecz sprawiedliwy prze³o¿ony. Liczne relacje
okrelaj¹ go jako wyj¹tkowo zasadniczego dowódcê, podkrelaj¹cego na ka¿dym kroku wagê dyscypliny wojskowej.
Jednoczenie by³ przez swoich podkomendnych uwielbiany za troskê o ich
los, za odwagê w boju, po³¹czon¹
z umiejêtnoci¹ dbania o ograniczanie
strat. Wkrótce te¿ awansowa³ do stopnia
podporucznika czasu wojny. W 1944
roku odznaczony zosta³ przez Komendê

£upaszka w Sopocie
Podporucznik Feliks Selmanowicz Zagoñczyk
 jeden z najodwa¿niejszych ¿o³nierzy majora
£ upaszki. Dowódca patrolu dywersyjnego
w Trójmiecie. Zdjêcie wykonane w gdañskim
WUBP po jego aresztowaniu w lipcu 1946 roku.
Z archiwum IPN

AK Krzy¿em Walecznych. W czasie walk
by³ dwukrotnie ranny. W maju 1944 roku
obj¹³ dowództwo kompanii w 4. Brygadzie podporucznika Longina Wojciechowskiego  Ronina. Funkcjê tê pe³ni³
do rozbrojenia Brygady przez wojska sowieckie 18 lipca 1944 roku.
Po rozbrojeniu Selmanowicz podzieli³ los reszty ¿o³nierzy. Najprawdopodobniej ukry³ swój stopieñ oficerski, gdy¿
trafi³ do obozu jenieckiego razem z szeregowymi ¿o³nierzami. By³ internowany
w Ka³udze, za oficerowie w tym czasie
znaleli siê w obozie w Diagilewie. Z Ka³ugi uda³o mu siê uciec 20 kwietnia 1945
roku. Nie by³ to odosobniony przypadek,
jednak ucieczka z doæ dobrze strze¿onego obozu, przedarcie siê przez spory
obszar sowieckiej Rosji i przedostanie do
Wilna nie zdarza³y siê czêsto. Po przybyciu do miasta nawi¹za³ kontakt z siatk¹
konspiracyjn¹. Przy jej pomocy w padzierniku 1945 roku wyjecha³ z transportem repatriacyjnym do Polski. Kontakt
z siatk¹ musia³ mieæ w dalszym ci¹gu,
gdy¿ jako miejsce osiedlenia wybra³ Trójmiasto, gdzie w tym okresie mieci³ siê
sztab Komendy Okrêgu.
Na prze³omie 1945 i 1946 roku nawi¹za³ kontakt z majorem Zygmuntem Szendzielarzem  £upaszk¹. W odtwarzanej
na Pomorzu 5. Brygadzie Wileñskiej AK
obj¹³ dowództwo nad samodzieln¹ grup¹
bojowo-dywersyjn¹. Kierowa³ ni¹ od marca do 7 lipca 1946 roku, kiedy to zosta³
aresztowany. Po pierwszych, bardzo brutalnych przes³uchaniach, 19 lipca osadzo-

no go w wiêzieniu w Gdañsku. Zosta³
oskar¿ony o posiadanie broni, udzia³
w nielegalnej organizacji, d¹¿enie do obalenia ustroju, wydawanie rozkazów dokonywania napadów zbrojnych oraz
sporz¹dzanie i rozpowszechnianie ulotek.
17 sierpnia 1946 roku Wojskowy S¹d Rejonowy w Gdañsku skaza³ go na karê
mierci, utratê praw obywatelskich i praw

Podpu³kownik
Antoni Olechnowicz
Pohorecki  ostatni
komendant Okrêgu
Wileñskiego AK
w latach 1945-1948.
Przez pewien czas
jego dom, zarazem
siedziba sztabu,
znajdowa³ siê
w Trójmiecie.
Z archiwum IPN

honorowych na zawsze oraz przepadek
ca³ego mienia. Proba o ³askê, wystosowana do prezydenta Bieruta 18 sierpnia,
zosta³a odrzucona (prawdopodobnie wyrok zosta³ wykonany przed jej rozpatrzeniem). Egzekucja odby³a siê w piwnicy
gdañskiego wiêzienia 26 sierpnia 1946
roku. Razem z nim stracona zosta³a Danuta Siedzikówna ps. Inka. Selmanowicza pochowano prawdopodobnie na
gdañskim cmentarzu garnizonowym.
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Podporucznik Józef
Bandzo  Jastrz¹b 
tak¿e jedna z legend
partyzanckich,
miêdzy innymi
dowódca patrolu
dywersyjnego
w Trójmiecie.
Z archiwum IPN

By³ osob¹, która swoj¹ poprzedni¹
dzia³alnoci¹ gwarantowa³a w³aciwe wykonanie otrzymanych rozkazów. Wybór
dokonany przez £upaszkê  mianowanie Zagoñczyka dowódc¹ grupy  nie
by³ wiêc przypadkowy.
AKCJE ZBROJNE
Pierwsz¹ akcj¹ by³a podjêta przez patrol ¯elaznego w grudniu 1945 roku
próba opanowania kas baga¿owych na
dworcu podmiejskim w Gdañsku. Niezbyt dobrze przygotowana, nie przynios³a sukcesu. Inna akcja, przeprowadzona
w styczniu 1946 roku, doprowadzi³a do
zarekwirowania samochodu gdañskiego
Urzêdu Wojewódzkiego. Prowadzono
tak¿e akcje rozbrajania oficerów i ¿o³nierzy LWP. Wszystkie te próby by³y jednak
niezbyt dobrze przygotowane. ¯elazny
wkrótce zas³yn¹³ jako wybitny dowódca
polowy, jednak jego dzia³alnoæ w patrolu dywersyjnym by³a doæ, by tak rzec,
amatorska. Nie jest to zreszt¹ dziwne,
gdy¿ do tej pory por. Badocha nie mia³
du¿ego dowiadczenia konspiracyjnego.
Wkrótce do dzia³ania przy³¹czy³y siê jednak pozosta³e grupy.
Akcje prowadzone by³y przede
wszystkim w celu zdobycia funduszy na
dzia³alnoæ konspiracyjn¹. Siatka konspi-
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racyjna oraz zalegalizowani w terenie
¿o³nierze musieli siê utrzymaæ. W wielu
przypadkach nie by³o mowy o podjêciu
pracy. By³o to albo zbyt niebezpieczne,
albo niemo¿liwe ze wzglêdu na rozpoczête prace konspiracyjne. Drugim celem
prowadzonych akcji by³a propaganda.
Chciano pokazaæ spo³eczeñstwu, ¿e polskie podziemie istnieje nadal. Uderzenia
przeprowadzane w rodku miasta, w bia³y dzieñ, niemal pod bokiem komisariatów milicji czy urzêdów bezpieczeñstwa,
mia³y taki w³anie wydwiêk. Czêsto
wiêc dbano o to, by by³y mo¿liwie najbardziej spektakularne.
Akcja patrolu Zagoñczyka na Monopol Tytoniowy w Or³owie przynios³a
kasie Komendy Okrêgu sumê 80 tys. z³.
Podczas odwrotu dosz³o jednak do starcia z oddzia³em milicji  w toku walki
poleg³ funkcjonariusz MO, drugi zosta³
ranny. Partyzanci wyszli ze starcia bez
szwanku. W spó³dzielni Zgoda w Or³owie ten sam patrol kilka dni póniej zarekwirowa³ 47 tys. z³, a w Monopolu
Spirytusowym we Wrzeszczu  150 tys.
z³12. Celem ataków by³y tak¿e: sklep monopolowy w Sopocie, Urz¹d Pocztowy
w Gdañsku czy gazownia we Wrzeszczu.
Za ka¿dym razem na miejscu akcji zostawiano pokwitowanie, podpisywane
przez dowódcê patrolu o pseudonimie
£upaszka. Mia³o to zarówno wprowadziæ w b³¹d przeciwnika, jak i pokazaæ
si³ê podziemia, skupionego pod jednoosobowym dowództwem.
Jedno z takich uderzeñ zakoñczy³o
siê doæ niefortunnie. Podczas ataku
przeprowadzonego przez patrol pod
komend¹ Józefa Bandzo  Jastrzêbia na
Urz¹d Pocztowy w Gdañsku-Oliwie przy
ul. Armii Radzieckiej (dzi ul. Opata Rybiñskiego), zakoñczonego rekwizycj¹ 50
tys. z³, funkcjonariusze WUBP zapisali

£upaszka w Sopocie

numer rejestracyjny samochodu u¿ytego
do akcji (mercedes z rejestracj¹ A-50346).
Na skutek tego 8 kwietnia, w punkcie
kontrolnym w Sopocie (na skrzy¿owaniu
obecnej ul. Bohaterów Monte Cassino
i Alei Niepodleg³oci), zatrzymano wspomniany samochód wraz z pasa¿erami 13.
Aresztowani zostali wtedy trzej bracia:
Olgierd, Zdzis³aw i Janusz Christa. Olgierd ps. Leszek by³ na Wileñszczynie
partyzantem 3. Brygady, a w chwili
aresztowania zdemobilizowanym ¿o³nierzem LWP. Wkrótce po tym wydarzeniu
wszed³ w sk³ad jednego ze szwadronów
pod komend¹ Zdzis³awa Badochy  ¯elaznego (po jego mierci za sam przej¹³
komendê nad tym oddzia³em), dzia³aj¹cego na Pomorzu. Zdzis³aw ps. Mamut
by³ tak¿e partyzantem 3. Brygady.
W marcu 1946 roku wszed³ w sk³ad patrolu Józefa Bandzo  Jastrzêbia. Janusz
za mia³ wtedy 10 lat. Zatrzymani znaleli siê w budynku PUBP Sopot. Jednak
zimna krew obu braci oraz fakt, ¿e jecha³o z nimi dziecko, pozwoli³y siê wiarygodnie wyt³umaczyæ i po czterech
dniach zostali zwolnieni.
Podobny przypadek zdarzy³ siê Mamutowi dwa miesi¹ce póniej. Patrol
w sk³adzie: Henryk Urbanowicz 
Szczaw, Marian Jankowski  Marek,
Longin Jarmu³kiewicz  Lolek, Zdzis³aw
Christa  Mamut, pod komend¹ Józefa
Bandzo  Jastrzêbia zarekwirowa³ kolejny samochód marki mercedes, w³asnoæ jednej z lokalnych spó³dzielni.
Samochód ten zosta³ jednak zatrzymany
w Bydgoszczy, w punkcie kontroli drogowej. Trzem partyzantom uda³o siê
uciec, zatrzymani zostali Longin Jarmu³kiewicz i Zdzis³aw Christa. Tym razem
przes³uchanie nie by³o ju¿ pobie¿ne.
Mamut zosta³ pobity w czasie ledztwa,
za efektem by³o aresztowanie obu

uczestników niefortunnej wyprawy. Te
incydenty (w szczególnoci pierwszy) nie
wiadcz¹ zbyt dobrze o ich zdolnociach
konspiracyjnych. Podkrelam jednak, i¿
byli oni przede wszystkim partyzantami,
którzy do tej pory z konspiracj¹ mieli
niewiele wspólnego.
Inne wydarzenie zakoñczy³o siê tragedi¹. 27 marca mia³a miejsce akcja
w Urzêdzie Pocztowym przy ul. Grunwaldzkiej w Gdañsku-Wrzeszczu (zabrano wtedy 10 tys. z³). Patrol w sk³adzie:
Józef Bandzo  Jastrz¹b, Tadeusz Urbanowicz  Moskito i Zbigniew Fija³kowski  Pêdzel, natkn¹³ siê podczas
odwrotu na patrol wojskowy. By³o to na
ul. Grunwaldzkiej, na wysokoci ul.
Dekerta. Wywi¹za³a siê strzelanina,
w której ranny zosta³ Pêdzel, uciekaj¹cy w kierunku ruin znajduj¹cych siê przy
ul. S³owackiego, róg Staszica. Obawiaj¹c
siê tortur podczas przes³uchania, pope³ni³ samobójstwo, zanim nadbiegaj¹cy
¿o³nierze zdo³ali go obezw³adniæ. Natomiast 2 kwietnia patrol w sk³adzie NN 
Mocny, NN  Korybut, NN  Stary
oraz NN  Ludwik, podczas odwrotu
z akcji w Monopolu Spirytusowym przy
ul. £¹kowej w Gdañsku natkn¹³ siê na
silny oddzia³ milicji. Podczas starcia tylko Korybutowi uda³o siê zbiec, reszta
dosta³a siê do niewoli14.
Akcje ekspropriacyjne prowadzone
by³y tak¿e i w póniejszych miesi¹cach,
równie¿ poza Trójmiastem. W kwietniu
patrol dowodzony przez Zagoñczyka
zorganizowa³ akcje, których celem by³
Monopol Spirytusowy w S³upsku (zabrano 88 tys. z³) i w Olsztynie (zabrano 52
tys. z³). W maju mia³ miejsce atak patrolu 5. Brygady na samochód spó³dzielni
z Bydgoszczy. Rozbrojono konwojentów,
zabrano 350 tys. z³15. Pieniêdzy wymaga³a tak¿e prowadzona równolegle akcja
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propagandowa. Z tego te¿ powodu 31
maja patrol Zagoñczyka przeprowadzi³
akcjê ekspropriacyjn¹ w Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Sopocie. Zabrano 300
tys. z³16.
19 czerwca zorganizowana zosta³a
jedna z najbardziej zuchwa³ych i zarazem
udanych akcji ekspropriacyjnych. Patrol
Jastrzêbia, dowodzony przez Tadeusza
Urbanowicza ps. Moskito, przeprowadzi³ uderzenie na kasê Stoczni Nr 1
w Gdañsku. Sterroryzowano stra¿ników,
zabrano oko³o 2 mln 500 tys. z³. Patrol
odjecha³ samochodem i tego samego
dnia wykona³ kolejne akcje na instytucje pañstwowe, zdobywaj¹c 750 tys. z³
w Sopocie oraz 300 tys. z³ w Or³owie.
Razem skarbiec Okrêgu Wileñskiego
zasili³a tego dnia suma ponad trzech
i pó³ miliona z³otych17.
DZIA£ALNOÆ PROPAGANDOWA
Zgodnie z otrzymanymi od Olechnowicza poleceniami £upaszka mia³ siê
tak¿e zaj¹æ organizacj¹ pracy propagandowej. Zbli¿aj¹ce siê w 1946 roku
rozstrzygniêcia polityczne w kraju (referendum, a wreszcie wyb ory) wymaga³y
od Okrêgu Wileñskiego ustosunkowania
siê do tych wydarzeñ i przekazania spo³eczeñstwu stanowiska Naczelnego Wodza oraz Rz¹du RP na emigracji.
Wykonuj¹c rozkazy majora Szendzielarza, na pocz¹tku marca 1946 roku Wac³aw Beynar, jego adiutant w tym
okresie, kupi³ na czarnym rynku dwa
powielacze (jeden w Bydgoszczy, drugi
w powiecie sztumskim), farbê drukarsk¹,
matryce i papier. Jeden z powielaczy trafi³ do Gdañska, w rêce patrolu Feliksa
Selmanowicza  Zagoñczyka, który sta³
siê w Okrêgu odpowiedzialny za poligrafiê. Drugi powielacz trafi³ za na Bia³o-
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stocczyznê, do funkcjonuj¹cego tam ci¹gle oddzia³u partyzanckiego porucznika
Lucjana Minkiewicza  Wiktora, przysz³ej 6. Brygady Wileñskiej, podporz¹dkowanej £upaszce18.
Powielacz powierzony Zagoñczykowi zosta³ umieszczony w Sopocie,
w mieszkaniu Leszka Krzywickiego ps.
Leszek przy ul. Mickiewicza 45. Mieszkanie to by³o podstawowym pomieszczeniem drukarni, jeli tak szumnie
mo¿na nazwaæ tê dzia³alnoæ. Treæ ulotek by³a redagowana przez oficerów
Komendy Okrêgu, w tym pu³kownika
Olechnowicza czy majora Szendzielarza.
Inn¹ pisz¹c¹ je, znan¹ dzi osob¹ by³
zamieszka³y w Gdañsku major SzeligaSzafrañski, by³y oficer 4. Pu³ku U³anów
Zaniemeñskich, kolega pu³kowy Szendzielarza. Szeliga-Szafrañski pe³ni³ w tym
okresie funkcjê kierownika Fabryki Beczek i Kadzi przy ul. Wilnej w Gdañsku19. Treæ ulotek by³a zazwyczaj bardzo
emocjonalna, wymieniano w nich cele
walki podziemia, podkrelano okupacyjnoæ ówczesnych w³adz.
Pracê propagandow¹ rozpoczêto niezw³ocznie. Ju¿ 25 marca na murach Oliwy i Wrzeszcza zawis³o blisko 100 sztuk
ulotek zredagowanych przez majora NN
 Sulimê (mo¿liwe, i¿ chodzi o Szeligê-Szafrañskiego). Ulotki te, opatrzone
nag³ówkiem Rodacy!, t³umaczy³y aktualn¹ sytuacjê polityczn¹ Polski, ukazywa³y zak³amanie i bestialstwo sowieckich
organów bezpieczeñstwa. Pisano w nich
o faktycznej okupacji kraju. W koñcowym fragmencie zwraca³y siê do ¿o³nierzy Wojska Polskiego, wyjaniaj¹c, kim s¹
partyzanci, nawo³uj¹c, by nie wykonywano rozkazów strzelania do nich oraz
namawiaj¹c do przechodzenia na stronê
podziemia. Podpisane przez Dowódcê
Brygady Partyzanckiej «£upaszkê» majo-

£upaszka w Sopocie

ra, zawiera³y jak¿e charakterystyczne dla
Szendzielarza zakoñczenie:
Nakazujê: Oficerowie, podoficerowie,
U³ani Zaniemeñscy. B¹dcie CZWARTAKAMI!!!

Stary wiarus z 4. Pu³ku U³anów Zaniemeñskich nie móg³ powstrzymaæ siê
od apelu do dawnych kolegów20.
Miêdzy 1 a 4 kwietnia na murach zawis³y kolejne ulotki. Odezwa skierowana by³a przede wszystkim do ¿o³nierzy
Wojska Polskiego. Ulotki wydano
w znacznym, jak na mo¿liwoci poligraficzne konspiracji, nak³adzie 900 egzemplarzy 21. Rozkolportowane zosta³y
jednego dnia w Trójmiecie, Toruniu,
£odzi i Poznaniu22. W ten sposób chciano
dotrzeæ do szerokiej rzeszy odbiorców,
pokazaæ si³ê organizacji, uwiadomiæ
w³adzy, jak potê¿nego ma przeciwnika.
Warto przytoczyæ treæ tej krótkiej
ulotki:
¯o³nierze
Nie jestemy ¿adn¹ band¹, tak jak nas
nazywaj¹ zdrajcy i wyrodni synowie naszej
Ojczyzny. My jestemy z miast i wsi polskich.
Niejeden z waszych ojców, braci i kolegów
jest z nami. My walczymy za wiêt¹ sprawê,
za woln¹, niezale¿n¹, sprawiedliw¹ i prawdziwie demokratyczn¹ Polskê. Oficerowie i s³ugusy sowieccy u¿ywaj¹ Was do takiej niecnej
roboty, zbiorowo odmawiajcie wykonania
rozkazu. A gdyby to zagra¿a³o ¿yciu Waszemu, strzelajcie na wiwat do góry lub przechodcie do nas. Pamiêtaj, ¯o³nierzu, ¿e
strzelaj¹c do nas, mo¿esz byæ morderc¹ ojca
swego, brata, wzglêdnie najbli¿szego swego
przyjaciela.
Niech ¿yje Wolnoæ i braterstwo. Precz
ze zdrajcami, którzy zaprzedali Kraj i Naród
Polski  Sowietom.

Dowódca Brygady Partyzanckiej
£upaszka  major

Ta akcja wywo³a³a zaniepokojenie
wród gdañskiej bezpieki. Oto pojawi³a
siê nowa grupa podziemna, mog¹ca drukowaæ i kolportowaæ materia³y propagandowe, a do tego powi¹zana z coraz
czêciej powtarzaj¹cymi siê na terenie
Pomorza akcjami zbrojnymi23. Odpowiedzi¹ w³adz by³o nadzwyczajne zebranie
Wojewódzkiego Komitetu Bezpieczeñstwa na pocz¹tku kwietnia w Gdañsku.
Na jego czele stan¹³ pierwotnie sowiecki oficer, dowódca pomorskich oddzia³ów KBW p³k. Warioñczyk, a po nim
komendê przej¹³ p³k. Z. Duszyñski, dowódca 18. Dywizji Piechoty. Podjêto
decyzjê o koniecznoci szybkiego i bezwzglêdnego rozprawienia siê z ¿o³nierzami £upaszki. Do dyspozycji Komitetu
stanê³y wszystkie oddzia³y wojskowe,
KBW i MO na terenie Pomorza, a jego
zadaniem by³a koordynacja dzia³añ przeciwko zbrojnym oddzia³om24.
Jeden z celów zosta³ wiêc przez £upaszkê osi¹gniêty. Jednak efektem
wzmo¿onej aktywnoci bezpieki sta³y siê
aresztowania. Gdañski WUBP zacz¹³ intensywnie infiltrowaæ rodowisko repatriantów z Wileñszczyzny. W koñcu
dosz³o do pierwszych zatrzymañ. Doprowadzi³y one do czêciowego rozbicia
struktur konspiracyjnych w Trójmiecie.
Wpad³a kancelaria Okrêgu, a tak¿e kilku oficerów ze cis³ego kierownictwa.
Zdekonspirowany zosta³ sam komendant, pp³k Antoni Olechnowicz  Pohorecki. Dzia³alnoæ siatki konspiracyjnej
Okrêgu zosta³a na jaki czas sparali¿owana.
Wydarzenia te w inny sposób wp³ynê³y natomiast na dzia³alnoæ partyzanck¹. Aresztowania, wytwarzaj¹ce
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Plan najni¿szej
kondygnacji PUBP,
znajduj¹cy siê
w dokumentach
zwi¹zanych
z ucieczk¹
Zygmunta
Augustowskiego.
Z archiwum IPN

atmosferê zagro¿enia, powodowa³y naturalny odruch ukrycia siê. 14 kwietnia
w teren wysz³y pierwsze szwadrony partyzanckie 5. Brygady na Pomorzu. Ich
szkieletem sta³y siê miêdzy innymi patro-
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le ¯elaznego i Jastrzêbia. Wkrótce
sta³y siê one licz¹c¹ siê w rejonie pomorskim si³¹ zbrojn¹. W miecie pozosta³
tylko patrol ppor. Feliksa Selmanowicza
 Zagoñczyka. Jego zachowanie cecho-
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wa³a ostro¿noæ i umiejêtnoæ dzia³ania
w terenie miejskim. By³o to bardzo istotne wobec rozpêtanej przez UBP w Gdañsku fali represji.
Tymczasem, nie bacz¹c na niebezpieczeñstwo, w maju 1946 roku grupa Zagoñczyka rozkolportowa³a ulotki po raz
kolejny. Wydrukowano ich znowu ponad
900 sztuk. Ulotki, podobnie jak poprzednie, opatrzone nag³ówkiem Rodacy!
i podpisane przez £upaszkê, nie stroni³y tak¿e od patosu. W umieszczonym na
nich tekcie kilkakrotnie powtarza³o siê
sformu³owanie mieræ zdrajcom. Mia³y
one podtrzymaæ ducha w spo³eczeñstwie
przed zbli¿aj¹cym siê referendum25. Wkrótce potem tê sam¹ ulotkê wydrukowa³a
6. Brygada Wileñska na Bia³ostocczynie,
dodaj¹c do niej instrukcjê dotycz¹c¹ g³osowania 26. Ulotki sta³y siê
w tym przedwyborczym okresie
jednym z wa¿niejszych elementów walki propagandowej.
W okresie przed referendum wydano jeszcze co najmniej cztery ulotki i szeroko je
rozkolportowano. Organizacja
rozumia³a, jak wa¿ne jest dotarcie do wiadomoci spo³eczeñstwa27. Niestety, nie zachowa³y
siê orygina³y ulotek. Dla potrzeb kolporta¿u korzystano
tak¿e z pomocy ludzi spoza
organizacji28. Na terenie samego
Trójmiasta (a nale¿y pamiêtaæ,
i¿ wiele egzemplarzy trafi³o do
innych miast) rozkolportowano
oko³o 2 tys. sztuk ulotek o ró¿nej treci29.
Wskutek fali aresztowañ
zosta³a zerwana ³¹cznoæ pomiêdzy dzia³aj¹cymi w terenie oddzia³ami majora
Szendzielarza a siatk¹ kon-

spiracyjn¹. Szendzielarz jeszcze w maju 1946 roku próbowa³ odnowiæ zerwane kontakty. £¹cznikiem £upaszki
wydelegowanym do nawi¹zania kontaktu z Komend¹ by³ Leon Suchodolski
ps. Stach. Próba ta jednak zakoñczy³a siê niepowodzeniem. Kolejna nieudana próba mia³a miejsce w po³owie
czerwca30 tego¿ roku.
Dopiero 24 czerwca, za porednictwem Stanis³awa Januszkiewicza, zamieszka³ego w Sopocie przy ul.
Sikorskiego 4 by³ego partyzanta £upaszki31, uda³o siê nawi¹zaæ kontakt z dowództwem. Odnaleziony zosta³ por.
Wac³aw Walicki, pe³ni¹cy w tym czasie
funkcjê zastêpcy Komendanta Okrêgu.
Suchodolski z³o¿y³ mu obszerne sprawozdanie z dzia³alnoci 5. Brygady.

Dawna brama
na dziedziniec
wiêzienny, od
strony ulicy
Grottgera;
wygl¹d
wspó³czesny.
Fot. Tomasz Kot
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Eugeniusz
Rytelewski,
stra¿nik, który
umo¿liwi³
ucieczkê
porucznikowi
Hubertowi.
Z archiwum IPN

UCIECZKA Z PUBP W SOPOCIE
Na osobne omówienie zas³uguje wydarzenie zwi¹zane z Powiatowym Urzêdem Bezpieczeñstwa Publicznego
w Sopocie. Mieci³ siê on w obecnym
gmachu S¹du Rodzinnego przy ul. 1 Maja.
W jego budynku umieszczono wspomnianych wczeniej braci Christów, tam
tak¿e rozegra³a siê inna historia.
22 kwietnia 1946 roku, podczas jednej z operacji prowadzonych przez UBP
przeciwko podziemiu wileñskiemu, zosta³
zatrzymany por. Zygmunt Augustowski 
Hubert, Kulesza  oficer wywiadu
Okrêgu Wileñskiego. Pierwsze przes³uchania odby³y siê w budynku WUBP
w Gdañsku przy ul. Okopowej, jednak
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ju¿ po kilku tygodniach (pod
koniec maja 1946 roku) zosta³
on przewieziony do budynku
PUBP w Sopocie, mieszcz¹cego siê przy ul. 1 Maja. Zapewne by³o to spowodowane du¿¹
iloci¹ aresztowañ i niemo¿noci¹ przes³uchania wszystkich
zatrzymanych w Gdañsku.
Mo¿liwe tak¿e, i¿ wiedz¹c od
pocz¹tku, kim by³ Zygmunt
Augustowski (informacjê o tym
otrzyma³o gdañskie UBP od
swojej informatorki Reginy ¯yliñskiej-Mordas, dzia³aj¹cej
w strukturach Okrêgu), starano
siê odseparowaæ go od reszty
zatrzymanych, w celu ewentualnego przewerbowania. Faktem jest, ¿e pod koniec
czerwca 1946 roku Augustowski pojawi³ siê w budynku
PUBP w Sopocie. Umieszczony
w celi nr 6, jako dowiadczony oficer wywiadu (s³u¿y³ w II
Oddziale jeszcze przed wojn¹) od pocz¹tku planowa³ ucieczkê.
Augustowski uwa¿nie obserwowa³
personel aresztu. Jego uwagê zwróci³ jeden ze stra¿ników. Wybór okaza³ siê trafny. Stra¿nik ten, Eugeniusz Rytelewski,
za odpowiednim wynagrodzeniem zgodzi³ siê przenosiæ grypsy Augustowskiego do jego ¿ony. By³ to pierwszy krok,
który pozwoli³ przede wszystkim na nawi¹zanie ³¹cznoci aresztowanego ze
wiatem. Z drugiej strony, ³atwoæ, z jak¹
przekupiono stra¿nika, rokowa³a nadzieje na jego wykorzystanie w celu powa¿niejszym  organizacji ucieczki. Ten cel
przywieca³ Augustowskiemu podczas
korespondencji z rodzin¹. ¯ona Huberta, Irena, nie wiedz¹c, na ile aresztowania dotknê³y siatkê Komendy Okrêgu,
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postanowi³a zorganizowaæ ucieczkê
mê¿a na w³asn¹ rêkê. Organizatorem
zosta³ brat Zygmunta Augustowskiego 
Kazimierz, tak¿e ¿o³nierz Armii Krajowej
Okrêgu Wileñskiego, w tym okresie prowadz¹cy w³asne przedsiêbiorstwo i dysponuj¹cy sporym zasobem gotówki.
Po naradzie w gronie rodzinnym,
w trakcie której omówiono sposoby wydostania Huberta z r¹k bezpieki, za najprostsze uznano wykupienie go z r¹k
UBP. Wydawa³o siê to pewniejsze ni¿
op³acanie adwokatów i próba wygrania
sprawy s¹dowej. Komenda Okrêgu w tym
okresie musia³a przerwaæ czasowo dzia³alnoæ i nie by³a w stanie udzieliæ ¿adnej
pomocy.
Podczas kolejnego spotkania ¿ony
i brata Augustowskiego ze stra¿nikiem
wiêziennym, przekazuj¹cym kolejny
gryps, zaproponowano mu 80 tysiêcy
z³otych 32 w zamian za wypuszczenie
aresztowanego z celi. Rytelewski po
krótkim namyle propozycjê przyj¹³.
Wspólnie opracowano wiêc plan dzia³ania.
Kazimierz Augustowski mia³ czekaæ
z odliczon¹ sum¹ po pó³nocy, w nocy
z 13 na 14 lipca 1946 roku, w ma³ym parku przy ul. Armii Czerwonej (dzi Armii
Krajowej), naprzeciwko budynku Wy¿szej
Szko³y Handlu Morskiego (dzisiaj w tym
miejscu znajduje siê pomnik
Armii Krajowej, a budynek po
drugiej stronie ulicy nale¿y do
Uniwersytetu Gdañskiego, do
Wydzia³u Zarz¹dzania). Dla
bezpieczeñstwa akcjê os³aniaæ
mia³o kilku uzbrojonych ¿o³nierzy Okrêgu Wileñskiego (nawi¹za³a z nimi kontakt Irena
Pelikan-Augustowska, wykorzystuj¹c ³¹cznoæ konspiracyjn¹).

Rytelewski za przygotowa³ trasê
ucieczki. 13 lipca, podczas swojego dy¿uru, zabra³ komplet kluczy zapasowych,
którymi otwierano zarówno cele, jak
i wejcie do kot³owni, z której mo¿na
by³o wyjæ do ogrodu, a stamt¹d przez
ogrodzenie na wolnoæ (otwarte drzwi
do kot³owni mia³y wskazywaæ na samodzieln¹ ucieczkê). W plan wtajemniczy³
tak¿e swojego brata, Jakuba, który pe³ni³ owej nocy wartê przed bram¹ PUBP,
znajduj¹c¹ siê od strony ulicy Grottgera.
Jego pomoc by³a niezbêdna, gdy¿ wydostanie siê z budynku nie oznacza³o jeszcze odzyskania wolnoci. Budynek by³
bowiem pilnowany przez wartowników
stoj¹cych przy bramach. Jakub Rytelewski mia³ wiêc umo¿liwiæ wydostanie siê
Huberta z rejonu wiêzienia. W zamian
za to mia³ otrzymaæ 20 tysiêcy z³otych
z sumy przyrzeczonej Eugeniuszowi.
Pewn¹ przeszkodê stanowi³a obecnoæ w celi trzech wspó³wiêniów Huberta. Aby nie zorientowali siê w jego
zamiarach i nie skorzystali z mo¿liwoci
ucieczki (masowa ucieczka by³aby niewskazana, wzmog³aby tylko poszukiwania, nie mówi¹c ju¿ o zdekonspirowaniu
Rytelewskiego), Kazimierz Augustowski,
za porednictwem Rytelewskiego, przekaza³ swojemu bratu rodek nasenny,
który mia³ pozbawiæ ich wiadomoci.

Dziedziniec
spacerowy
dawnego
wiêzienia
w Sopocie na
ty³ach s¹du,
obecnie
parking;
wygl¹d
wspó³czesny.
Fot. Tomasz Kot
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Akcja rozpoczê³a siê oko³o drugiej
w nocy 14 lipca. Rytelewski, wpuszczony przez brata, który pe³ni³ wartê przy
bramie PUBP od ulicy Grottgera, wszed³
na terytorium urzêdu. Zygmunt Augustowski, otrzymawszy podczas porannego dy¿uru Rytelewskiego luminal 
rodek nasenny  podczas kolacji wsypa³ niewielkie porcje do kawy swoich
wspó³towarzyszy. Po kilku godzinach
wszyscy spali ju¿ bardzo mocno. Nastêpnego dnia niewiele pamiêtali. Rytelewski otworzy³ drzwi celi nr 6, w której
przebywa³ Augustowski, a nastêpnie
wyprowadzi³ go przez podwórze i boczn¹ bramê na ulicê Grottgera. Drzwi do
celi, jak i drzwi do kot³owni, z której
prowadzi³o wyjcie na zewn¹trz, zostawi³ otwarte. Po wyjciu z siedziby PUBP,
ulicami Grottgera, 23 Marca i Armii Czerwonej (omijaj¹c g³ówny posterunek
stra¿niczy przy ul. 1 Maja) doszli do
wspomnianego parku, w którym czeka³
Kazimierz Augustowski. Po otrzymaniu
pieniêdzy Rytelewski wróci³ do domu.
Hubert za dosta³ od brata nowy komplet dokumentów na nazwisko Kazimierz
Stryjeñski (wykonany przez wileñsk¹ komórkê legalizacyjn¹, która odtworzy³a
swoj¹ dzia³alnoæ na terenie Warszawy)
i natychmiast wyjecha³ z Trójmiasta podstawionym przez brata samochodem.
Ca³¹ akcjê z daleka ubezpieczali ¿o³nierze Okrêgu Wileñskiego. Ich obecnoæ
okaza³a siê jednak zbêdna, gdy¿ wszystko odby³o siê bez problemów.
Zygmunt Augustowski od tego momentu przesta³ byæ czynnym cz³onkiem
siatki wileñskiej. W lipcu 1948 roku,
w ramach Akcji X (ogólnopolskiej akcji skierowanej przeciwko wileñskiemu
podziemiu), aresztowany zosta³ Kazimierz, który podczas intensywnych przes³uchañ opisa³ przebieg ucieczki swojego
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brata. W lutym 1949 roku, na podstawie
zeznañ Kazimierza, UBP ustali³o rolê Rytelewskich i obu aresztowa³o. Aresztowano tak¿e Zygmunta, który, zerwawszy
kontakt z wileñsk¹ konspiracj¹, czu³ siê
wzglêdnie bezpieczny. Jednak w sierpniu 1949 roku i on zosta³ zatrzymany.
Kazimierz i Zygmunt Augustowscy
zostali skazani na d³ugoletnie wiêzienie,
za Eugeniusz Rytelewski  na karê
mierci. Jakub Rytelewski otrzyma³ karê
10 lat wiêzienia. Eugeniuszowi z³agodzono nastêpnie wyrok do 15 lat wiêzienia.
Obaj wyszli na wolnoæ dopiero w 1956
roku.
Z ucieczk¹ Augustowskiego wi¹¿e
siê tak¿e nastêpuj¹ca, niewyjaniona historia. Otó¿ jedna z ³¹czniczek wileñskiej
AK, Halina £ubieñska, wysz³a w 1945
roku za oficera PUBP w Sopocie por.
Stefana Mielczarka. Po ucieczce Huberta z budynku PUBP, Mielczarek zosta³
wraz z ¿on¹ aresztowany (widocznie
skojarzono osobê jego ¿ony z ucieczk¹
Huberta). Póniej wszelki s³uch po nim
zagin¹³ (nie znalaz³em ladu w ¿adnych
dokumentach), a jego ¿ona zosta³a skazana na 8 lat wiêzienia. Wiadomo, i¿ nie
mieli oni nic wspólnego z ucieczk¹. Potraktowano ich jednak z niezwyk³¹ surowoci¹ (przypuszczaæ nale¿y, i¿ Stefan
Mielczarek zosta³ zastrzelony przez swoich by³ych kolegów z UBP).
ZAKOÑCZENIE
7 lipca 1946 roku do lokalu przy ul.
Mickiewicza 45, w którym znajdowa³a siê
drukarnia, przyszed³ dowódca patrolu
dywersyjnego ppor. Feliks Selmanowicz
 Zagoñczyk. Chcia³ przekazaæ do druku kolejny tekst ulotki. Zamierza³ tak¿e
przenocowaæ. Noc nie up³ynê³a jednak
spokojnie. O 1.15 ciszê zak³óci³o g³one
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stukanie do drzwi. Gospodarz, Leszek
Krzywicki ps. Leszek, otworzywszy
drzwi, zobaczy³ kilku funkcjonariuszy
WUBP z Gdañska, celuj¹cych do niego
z pistoletów. Razem z gospodarzem zosta³ aresztowany Zagoñczyk. W mieszkaniu podczas rewizji znaleziono broñ
i sprzêt poligraficzny. Funkcjonariusze
UBP za³o¿yli tam nastêpnie klasyczny
kocio³. Wpadli w niego inni cz³onkowie patrolu.
W rêce bezpieki, oprócz Zagoñczyka i Leszka, dostali siê: Boles³aw Mikulicz vel Turwid ps. Bolek, Jan Bry
vel Stanis³aw Jankowski ps. Szczapa,
Tadeusz Wazgo vel Majewski ps. Tadzik, Krystyna Lenk ps. Krystyna.
Uciec uda³o siê Jerzemu Jankowskiemu
ps. Dezerter i Czes³awowi Kuæko ps.
Brzózka. Wczeniej do oddzia³u partyzanckiego wyruszy³a Janina Wasi³ojæ 
Jachna. Pozwoli³o jej to tymczasowo
unikn¹æ zatrzymania.
Jak do tego dosz³o? Dostêpne dokumenty nie wykazuj¹ jednoznacznie, w jaki sposób bezpieka trafi³a na ten lokal.
Tylko jeden dokument sugeruje prawdopodobn¹ wersjê wydarzeñ. Tadeusz Wazgo w swoim protokole przes³uchania
twierdzi, i¿ 7 lipca w po³udnie mieszkanie przy ul. Mickiewicza 45 odwiedzi³y
Krystyna Lenk  Krystyna i Regina Mordas  Regina33. Jest to wstrz¹saj¹cy frag-

ment. Regina bowiem od po³owy
kwietnia 1946 roku by³a wspó³pracownikiem gdañskiej bezpieki. Wiêcej, o jej
roli doskonale wiedzia³ zarówno Zagoñczyk, jak i jego ludzie (choæ nie wiadomo, czy o tym fakcie wiedzia³a
Krystyna). Dlaczego wiêc pozwolili na
kontakt, dlaczego Zagoñczyk postanowi³ przenocowaæ w spalonym lokalu?
Nie mo¿emy dzi odpowiedzieæ jednoznacznie na te pytania. Efektem by³o
jednak doszczêtne rozbicie ostatniego
patrolu dywersyjnego i likwidacja bazy
poligraficznej. W ten te¿ sposób koñczy
siê historia ³upaszkowców w Sopocie.
Nie zakoñczy³a siê jednak dzia³alnoæ oddzia³ów £upaszki. Ostatni partyzanci przetrwali do 1952 roku.
Odbudowano tak¿e siatkê konspiracyjn¹,
która wznowi³a dzia³alnoæ. Dalej utrzymywano ³¹cznoæ z polskim kierownictwem w Londynie i Pary¿u, prowadzono
wywiad, pomagano finansowo ¿o³nierzom Okrêgu, produkowano fa³szywe
dokumenty. Dzia³alnoæ Okrêgu zakoñczy³a siê definitywnie dopiero w lipcu
1948 roku, kiedy to w wyniku olbrzymiej
operacji ostatecznie rozbito jego struktury. Akcja X objê³a swym zasiêgiem kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi. Ponad 6 tys.
osób zosta³o aresztowanych, co najmniej
50 skazano na karê mierci, a wyroki
wykonano.
Piotr Niwiñski

PRZYPISY:
1

2

Z. Boradyn, A. Chmielarz, H. Piskunowicz, Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczynie
i Wileñszczynie (1941-1945). Studia. Warszawa 1997, s. 70.
W³adzy komunistycznej, czyli polskiej w³adzy komunistycznej, gdy¿ historia oporu
przeciwko Sowietom jest znacznie d³u¿sza i datuje siê od pocz¹tku II wojny wiatowej.
Okupacja sowiecka trwa³a tam od po³owy wrzenia 1939 roku do po³owy czerwca roku
1941.
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Komórka legalizacji zajmowa³a siê wyrabianiem fa³szywych dokumentów, niezbêdnych
w pracy konspiracyjnej. Jakoæ i masowoæ jej produkcji by³a tak znacz¹ca, i¿ okupanci
czêsto kwestionowali oryginalne dokumenty, gdy¿ by³y gorzej wykonane ni¿ fa³szywe.
Korzystaj¹c z podrobionych dokumentów, miêdzy innymi przerzucano przez pó³ Polski
broñ i zaopatrzenie dla konspiracji, korzystaj¹c nawet z transportu okupanta.
Dzi nazywanie tego okresu okupacj¹ sowieck¹ jest naturalne, ale w tamtym okresie
propaganda komunistyczna stara³a siê podtrzymywaæ za wszelk¹ cenê mit o swojej
niezale¿noci od Zwi¹zku Sowieckiego. Starano siê wprowadzaæ do w³adz (z regu³y jako
figurantów) osoby zwi¹zane z nurtem niepodleg³ociowym (choæby Stanis³aw Miko³ajczyk).
M. ¯akiewicz, Wileñski Orodek Mobilizacyjny Armii Krajowej na Pomorzu Gdañskim w latach
jesieñ 1945  wiosna 1947. Gdañsk 1989, s. 15. Relacja M. Jankowskiego, zbiory w³asne.
Akta sprawy L. Suchodolskiego [w:] Archiwum S¹du Wojewódzkiego w Gdañsku, sygn.
SR 373/49.
Akta sprawy M. Sprudina [w:] Archiwum S¹du Wojewódzkiego w Gdañsku, sygn. SR 375/49.
Akta p-ko F. Selmanowiczowi i innym [w:] Archiwum S¹du Wojewódzkiego w Gdañsku,
sygn. SR 200/46. Relacja Janiny Smoleñskiej z 30 VIII 2000, zbiory w³asne.
Akta p-ko F. Selmanowiczowi i innym [w:] Archiwum S¹du Wojewódzkiego w Gdañsku,
sygn. SR 200/46.
Czes³aw Grzelak, Wilno 1939, Warszawa 1993, s. 72.
Czes³aw Grzelak, Wilno... op. cit., s. 73; Witold Staniewicz, Wilno i Wileñszczyzna w latach
II wojny wiatowej. Maszynopis, kopia w zbiorach w³asnych, s. 4; Wincenty Borodziewicz,
Polskie pañstwo podziemne na Wileñszczynie. Maszynopis, zbiory W. Borodziewicza, s. 4;
Kar ol Liszewski, Wojna polsko-sowiecka 1939, Warszawa 1987, s. 41.
T. £abuszewski, K. Krajewski, Od £upaszki do M³ota, Warszawa 1994.
Relacja M. Jankowskiego, zbiory w³asne. Relacja W. Beynara, zbiory O. Christy.
Akcja ta nie zosta³a jeszcze dok³adnie opisana. Du¿e nadzieje daje przejêcie przez Instytut
Pamiêci Narodowej akt Wojskowych S¹dów Rejonowych i materia³ów WUBP. Zapewne
w oparciu o te dokumenty uda siê zrekonstruowaæ wszelkie fakty. Patrz: M. ¯akiewicz,
Wileñski Or odek Mobilizacyjny Armii Krajowej na Pomorzu Gdañskim w latach jesieñ
1945  wiosna 1947, Gdañsk 1989, s. 15-16; T. £abuszewski, K. Krajewski, Od £upaszki
do M³ota , Warszawa 1994; relacja M. Jankowskiego, zbiory w³asne.
T. £abuszewski, K. Krajewski, Od £upaszki do M³ota, op. cit.
Ibidem.
Ibidem.
Prot. przes³. Z. Szendzielarza. Akta sprawy p-ko A. Olechnowiczowi [w:] Archiwum m.
st. Warszawy, sygn. SR 1154/50, s. 326; T. £abuszewski, K. Krajewski, Od £upaszki do
M³ota, Warszawa 1994, s. 40.
Prot. przes³. Z. Augustowskiego vel Zygmunta Kuleszy z dn. 25 kwietnia 1946. Akta sprawy
Józefa Borodziuka [w:] Archiwum S¹du Wojewódzkiego w Gdañsku, sygn. SR 348/47, s. 37-47.
M. ¯akiewicz, Wileñski Orodek Mobilizacyjny Ar mii Krajowej na Pomorzu Gdañskim
w latach jesieñ 1945  wiosna 1947, Gdañsk 1989, s. 15; T. £abuszewski, K. Krajewski,
Od £upaszki do M³ota, Warszawa 1994, s. 125-127.
Co najmniej. Liczbê tê poda³ Selmanowicz w swoim protokole przes³uchania, ale faktycznie
mog³a ona byæ wiêksza. Wskazuje na to zar ówno rozmach akcji, jak i relacje mówi¹ce,
i¿ w teren wys³ano samochód za³adowany paczkami z ulotkami po sam dach. Patrz
m.in.: Prot. przes³uchania Mieczys³awa Rudzkiego z 13 maja 1946. Akta WSR p-ko Józefowi
Kamiñskiemu i in. [w:] S¹d Wojewódzki w Gdañsku, sygn. SR 223/46; r elacja Janiny
Wasi³ojæ z 31 sierpnia 2001, zbiory w³asne.
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Prot. przes³uchania Mieczys³awa Rudzkiego z 13 maja 1946. Akta WSR p-ko Józefowi
Kamiñskiemu i in. [w:] S¹d Wojewódzki w Gdañsku, sygn. SR 223/46.
J. Babczenko, R. Bolduan, Fr ont bez okopów, Gdañsk 1969, s. 131-133.
M. ¯akiewicz, Wileñski Or odek Mobilizacyjny..., op. cit.; T. £abuszewski, K. Krajewski,
Od £upaszki do M³ota, op. cit.
M. ¯akiewicz, Wileñski Or odek Mobilizacyjny... , op. cit., s. 15; T. £abuszewski,
K. Krajewski, Od £upaszki do M³ota, op. cit., s. 130-131.
T. £abuszewski, K. Krajewski, Od £upaszki do M³ota, op. cit.
T. £abuszewski, K. Krajewski, Od £upaszki do M³ota, op. cit., s. 128; ulotka
zatytu³owana Rodacy!; akta sprawy W. liwiñskiego [w:] Archiwum S¹du Wojewódzkiego
w Gdañsku, sygn. SR 273/46.
Akta w sprawie H. Sobieszka [w:] Archiwum S¹du Wojewódzkiego w Gdañsku, sygn. SR
420/46; akta w sprawie J. Kamiñskiego i in. [w:] Archiwum S¹du Wojewódzkiego
w Gdañsku, sygn. SR 223/46.
Akt oskar¿enia p-ko W. Beynar owi. Kopia w zbiorach R. Drozda (patrz tak¿e Archiwum
S¹du Wojewódzkiego we Wroc³awiu. Akta p-ko W. Beynarowi, sygn. SR 547/49).
Akta w sprawie L. Suchodolskiego [w:] Archiwum S¹du Wojewódzkiego w Gdañsku, sygn.
SR 273/46.
Januszkiewicz by³ podkomendnym Wac³awa Walickiego z czasów, gdy obaj dzia³ali
w harcerstwie. Znajomoæ z tamtych dni bardzo siê teraz przyda³a.
W tym okresie by³a to pó³r oczna rednia pensja urzêdnicza (przyj¹æ mo¿na, i¿ stanowi³o
to równowartoæ dzisiejszych 10 tysiêcy z³otych).
Protokó³ przes³uchania Tadeusza Wazgo z lipca 1946 roku. Akta p-ko Feliksowi Selmanowiczowi i innym [w:] Archiwum S¹du Wojewódzkiego w Gdañsku, sygn. SR 200/46.

RÓD£A:
Zygmunt Augustowski, Okrêg AK Wilno po 1944 [w:] Studium Polski Podziemnej w Londynie, sygn. BI-5057/2.
Wyrok w sprawie K. Augustowskiego z dn. 23 czerwca 1949. Kopia ze zbiorów
K. Augustowskiego.
Akt oskar¿enia w sprawie Z. Matusewicz. Teczka Z. Matusewicz [w:] Biuro Ewidencji i Archiwum UOP, Warszawa sygn. 3549/III.
Wyjanienia J. Kafarskiej. Rêkopis, Akta sprawy p-ko J. Kafarskiej [w:] Archiwum
Pañstwowe m. st. Warszawy sygn. SR. 865/49.
Akta sprawy H. Mielczarek [w:] Archiwum S¹du Wojewódzkiego w Gdañsku
SR 229/49.
Akta w sprawie p-ko Eugeniuszowi Rytelewskiemu [w:] Archiwum S¹du Okrêgowego w Gdañsku, sygn. SR 153/49.
Relacja K. Augustowskiego, zbiory w³asne.
Relacja Z. Augustowskiego, zbiory w³asne.
Relacja I. Pelikan-Augustowskiej, zbiory w³asne.
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