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„Trzeba wspomnieç wszystkich zamordowanych 
r´kami tak˝e polskich instytucji i s∏u˝b bezpieczeƒstwa, 
pozostajàcych na us∏ugach systemu przyniesionego ze Wschodu.
Trzeba ich przypomnieç przed Bogiem i historià, 
aby nie zamazywaç prawdy o naszej przesz∏oÊci, 
w tym decydujàcym momencie dziejów”

JJaann  PPaawwee∏∏  IIII,,  1188  mmaajjaa  11999944

PPaammii´́ccii  ˝̋oo∏∏nniieerrzzyy  11  sszzwwaaddrroonnuu  VV  BBrryyggaaddyy  WWiilleeƒƒsskkiieejj  AAKK  
ii  ooddddzziiaa∏∏uu  ppppoorr..  WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  ¸̧uukkaassiiuukkaa  „„MM∏∏oottaa””  

ppoolleegg∏∏yycchh  1188  VVIIIIII  11994455  rr..  ww  bbiittwwiiee  zz  bboollsszzeewwiikkaammii  
ii  zzddrraajjccaammii  OOjjcczzyyzznnyy  oo  nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊçç  PPoollsskkii  

ii  wwoollnnooÊÊçç  cczz∏∏oowwiieekkaa  ww  MMiioodduussaacchh  PPookkrrzzyywwnnyycchh..

Zdj´cie na ok∏adce: 
1 szwadron 5 Brygady Wileƒskiej AK w marszu. Podlasie, lato 1945 r.
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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”

5 Wileƒska Brygada AK na Bia∏ostocczyênie. Wiosna – lato 1945.

Na cmentarzach Podlasia licznie rozsiane sà groby tych, którzy
oddali ˝ycie za wolnoÊç Polski. Odnajdujemy na nich mogi∏y poleg∏ych 
w powstaniach narodowych, podczas I Wojny Âwiatowej, w wojnie pol-
sko – bolszewickiej lat 1919 – 1920, w wojnie obronnej 1939 roku,
podczas okupacji hitlerowskiej w szeregach konspiracji niepodle-
g∏oÊciowej AK, NOW i NSZ, a tak˝e groby tych, którzy stan´li do walki
z komunistycznym zniewoleniem po wejÊciu armii sowieckiej na ziemie
polskie w lecie 1944 r. WÊród licznych grobów partyzanckich na cmen-
tarzach Podlasia znajdujà si´ te˝ groby ˝o∏nierzy Armii Krajowej, którzy
przyw´drowali w okresie powojennym z dalekiej Wileƒszczyzny, by tutaj
kontynuowaç walk´ o niepodleg∏oÊç Polski. Byli to w wi´kszoÊci ˝o∏nie-
rze 5 i 6 Brygady Wileƒskiej AK, jednostek partyzanckich odtworzonych
na Ziemi Bia∏ostockiej przez majora Zygmunta Szendzielarza
„¸upaszk´”. W lipcu 1944 r. zdo∏ali uniknàç rozbrojenia przez sowietów
pod Wilnem i z bronià w r´ku przedarli si´ za Niemen, na teren „Polski
Lubelskiej”. Z nich to w∏aÊnie, dzia∏ajàc na rozkaz Komendanta
Bia∏ostockiego Okr´gu AK-AKO, pp∏k Mieczys∏awa Liniarskiego
„MÊcis∏awa”, major „¸upaszka” (którego zast´pcà zosta∏ kpt. Lech Leon
Beynar „Nowina”, znany póêniej jako wybitny historyk Pawe∏ Jasienica)
zorganizowa∏ w kwietniu 1945 r. lotny oddzia∏ partyzancki, noszàcy
nazw´ 5 Brygady Wileƒskiej. Mia∏ on podjàç dzia∏ania z zakresu
samoobrony, zwalczajàc UB, KBW, NKWD i ich agentur´. Do wileƒskich
akowców licznie do∏àczyli miejscowi ochotnicy, g∏ównie z terenu
powiatu Bielsk Podlaski, a tak˝e dezerterzy z LWP, którzy nie chcieli 
w spodziewanym konflikcie pomi´dzy Rosjà Sowieckà i Zachodem wal-
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czyç i ginàç za nies∏usznà spraw´. Wkrótce 5 Brygada Wileƒska majora
„¸upaszki” osiàgn´∏a stan oko∏o 300 ˝o∏nierzy i sta∏a si´ najbitniejszà
jednostkà partyzanckà na ca∏ej Bia∏ostocczyênie i Podlasiu. Dzia∏a∏a
podzielona na cztery mniejsze jednostki, które spotyka∏y si´ tylko pod-
czas wi´kszych operacji bojowych lub na zarzàdzanych mniej wi´cej
raz na miesiàc koncentracjach. By∏y to: 1 szwadron dowodzony przez
por. Zygmunta B∏a˝ejewicza „Zygmunta”, 2 szwadron dowodzony przez
ppor. Romualda Rajsa „Burego” (jesienià 1945 r. przeszed∏ on do NZW),
1 kompania szturmowa ppor. Jana Mazura „Piasta” i 4 szwadron 
por. Mariana Pluciƒskiego „MÊcis∏awa”. Wiosnà i latem 1945 r. wraz 

z miejscowymi od-
dzia∏ami poakowskimi
(AKO), NSZ i NZW
oczyÊci∏a z admini-
stracji komunistycznej 
i si∏ „bezpieczeƒstwa”
znaczne obszary Pod-
lasia. Jednak utrzy-
manie si´ w polu od-
dzia∏ów partyzanckich
stawa∏o si´ coraz trud-
niejsze. Miejscowe si∏y
komunistyczne, w pier-
wszych miesiàcach
1945 r. ca∏kowicie

niezdolne do skutecznego przeciwstawiania si´ podziemiu niepo-
dleg∏oÊciowemu, trzyma∏y si´ poczàtkowo wy∏àcznie dzi´ki wsparciu
Wojsk Wewn´trznych NKWD (zw∏aszcza 32 zmotoryzowanego pu∏ku
strzeleckiego 7 Zmotoryzowanej Dywizji Strzeleckiej Wojsk
Wewn´trznych NKWD w sile oko∏o 1.400 ˝o∏nierzy kwaterujàcego 
w Bielsku Podlaskim, Wysokim Mazowieckiem i Zambrowie oraz podod-
dzia∏ów pu∏ków wojsk pogranicznych operujàcych w tych powiatach). 
W okresie wiosennym zosta∏y wzmocnione przez dalsze jednostki
NKWD, KBW i LWP. Przede wszystkim do akcji rzucono tu pododdzia∏y
62 Dywizji Strzeleckiej NKWD (267 i 385 pu∏ki strzeleckie w sile 1.408
i 1.399 ˝o∏nierzy). Okresowo na terenie Bia∏ostocczyzny operowa∏y jed-
nostki 2, 18, 108 i 217 pu∏ków pogranicznych NKWD. W ka˝dym
mieÊcie powiatowym ulokowano co najmniej jeden batalion WW
NKWD. Oprócz dzia∏ajàcych tu wczeÊniej 11 pu∏ku KBW (z dniem 16

44

Kadra 5 Brygady Wileƒskiej AK,  sierpieƒ 1945 roku. Od lewej : Miko∏aj
Kuroczkin „LeÊny” , NN, ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor”, por. Marian
Pluciƒski „MÊcis∏aw”, por. Zygmunt B∏a˝ejewicz „Zygmunt”, mjr Zygmunt
Szendzielarz „¸upaszka” , ppor. W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot”, ppor. Jan
Zaleski „Zaja”, ppor. Romuald Rajs „Bury” 
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VII 1945 r. zosta∏ skierowany do Olsztyna) i 18 Samodzielnego
Batalionu Strzeleckiego na teren województwa bia∏ostockiego w czerwcu
1945 r. wys∏ano liczàcy oko∏o 1.300 ˝o∏nierzy 9 pu∏k KBW i 1 „praski”
pu∏k piechoty 1 Dywizji Piechoty („KoÊciuszkowskiej”) w sile oko∏o 1.600
ludzi. Ta ostatnia jednostka zosta∏a wsparta cz´Êcià 1 pu∏ku artylerii
lekkiej (1/1 pal). Do zwalczania podziemia wykorzystywano równie˝
wycofywane z Niemiec frontowe jednostki Armii Czerwonej. Pó∏nocnà
cz´Êç województwa pacyfikowa∏y si∏y sowieckie liczàce ponad 40.000
˝o∏nierzy, w tym dwie dywizje piechoty wycofane z Niemiec, (si∏y te,
wspierane przez NKWD, UBP i pododdzia∏y 1 pp 1 DP
„KoÊciuszkowskiej” przeprowadzi∏y w lipcu 1945 r. s∏ynnà „ob∏aw´” 
w Puszczy Augustowskiej, w wyniku której aresztowano oko∏o 1.600
osób, z których wi´kszoÊç „zagin´∏a” bez Êladu). Przez po∏udniowà
cz´Êç wycofywane by∏y m.in. jednostki 5 Armii Pancernej. Rosjanie
stosowali bezwzgl´dne represje w miejscowoÊciach, w których mia∏y
miejsce akcje partyzantów, oraz w tych które agentura okreÊla∏a jako
„sprzyjajàce” podziemiu.

Podczas koncentracji zarzàdzonej przez majora „¸upaszk´” 1 VIII
1945 r. w lasach rudzkich w rejonie wsi  Czaje – Wólka zapad∏a decy-
zja o wys∏aniu 1 szwadronu na lewy brzeg Bugu w celu rozpoznania
mo˝liwoÊci dzia∏ania w powiecie siedleckim i soko∏owskim i dalej 
w kierunku na Warszaw´, a˝ do Wis∏y. Pododdzia∏ ten zosta∏ wzmoc-
niony przez miejscowà grup´ ppor. W∏adys∏awa ¸ukasiuka „M∏ota”,
która pozosta∏a w polu po demobilizacji oddzia∏u partyzanckiego ppor.
„Szumnego” z Obwodu Bielsk Podlaski. Liczono na wykorzystanie jego
kontaktów „za Bugiem”, gdy˝ on sam jak i cz´Êç jego ludzi, pochodzili 
z tych stron. Grupa „M∏ota”, aczkolwiek podporzàdkowa∏a si´ 
mjr. „¸upaszce”, wchodzi∏a w sk∏ad 5 Brygady Wileƒskiej na zasadach
autonomicznych. Wraz z 1 szwadronem na rajd poszed∏ tak˝e zast´pca
dowódcy Brygady, por./kpt. „Nowina”. Wyruszajàc za Bug por.
„Zygmunt” mia∏ pod swà komendà oko∏o 100 Êwietnych ˝o∏nierzy. Jego
szwadron liczy∏ 80, zaÊ grupa „M∏ota” oko∏o 20 ludzi. Na uzbrojenie 
1 szwadronu sk∏ada∏o si´ m.in. 8 rkm (g∏ównie Diegtariewa) i ponad 50
pistoletów maszynowych, grupa „M∏ota” dysponowa∏a m.in.  3 LMG, 2
erkaemami Bren i r´cznym granatnikiem przeciwpancernym Piat.

Po opuszczeniu 3 VIII 1945 r. lasów rudzkich po∏àczone oddzia∏y
por. „Zygmunta”  i ppor. „M∏ota” ruszy∏y na po∏udnie, przeprawiajàc si´
przez Bug w rejonie wsi Wojtkowice – Glinna. Podczas marszu unikano
jakiegokolwiek zetkni´cia si´ z si∏ami komunistycznymi. Udawa∏o si´ to

55
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przez kilka dni. By∏o to nie∏atwe, gdy˝ Podlasie lewobrze˝ne równie˝
nasycone by∏o du˝ymi iloÊciami si∏ bezpieczeƒstwa, NKWD, KBW i LWP.
Tak˝e tutaj trwa∏a wielka operacja skierowana przeciwko podziemiu
niepodleg∏oÊciowemu i wspierajàcej je ludnoÊci cywilnej. Wojsko
zachowywa∏o si´ wobec ludnoÊci bardzo brutalnie, zw∏aszcza podczas
operacji prowadzonych wspólnie z UBP i NKWD. Strzelano do uciekajà-
cych, zatrzymywano zupe∏nie przypadkowe osoby, podpalano gospo-
darstwa osób, u których kwaterowali partyzanci, bito aresztowanych itp.
8 VIII 1945 r., gdy oddzia∏y por. „Zygmunta” i ppor. „M∏ota” kwa-
terowa∏y w po∏o˝onej na pograniczu powiatu soko∏owskiego i siedleck-
iego wsi W´˝e, ich ubezpieczenia rozbroi∏y grup´ czerwonoarmistów
p´dzàcych stado zrabowanego w Niemczech byd∏a (sowietom zabrano
broƒ i darowano ˝ycie). Zdarzenie to, o którym miejscowi konfidenci
powiadomili najbli˝sze garnizony komunistyczne, spowodowa∏o wys∏a-
nie z Siedlec grupy opera-
cyjnej wydzielonej z 2 pu∏ku
piechoty 1 Dywizji Piechoty
LWP . Partyzanci „Zygmunta” 
i „M∏ota” zadali jej straszliwà
kl´sk´ na leÊnej drodze
pomi´dzy wsiami Sikory 
i Paczuski (kilkunastu zabitych,
ponad 20 rannych i przesz∏o
70 jeƒców; zdobyto dzia∏o
45 mm, 2 ckm, kilka rkm 
i ponad 100 kb i PPSz).
Oddzia∏y LWP pchane do
boju rozkazami swych so-
wieckich komendantów unikn ∏́y
dalszych krwawych strat, dzi´ki rozsàdnemu porozumieniu, jakie por.
„Zygmunt” zawar∏ z kpt. Tadeuszem Cynkinem, dowódcà batalionu 2
pu∏ku piechoty 1 Dywizji Piechoty LWP, który w zamian za zwolnienie
jeƒców i zwrot cz´Êci broni skierowa∏ dalszy poÊcig w niew∏aÊciwym
kierunku. Oddzia∏y „Zygmunta” i „M∏ota” zdo∏a∏y odskoczyç od miejsca
walki i w lasach nad Bugiem przeczekaç najwi´ksze ob∏awy, do których
rzucono kilka tysi´cy ˝o∏nierzy rosyjskich i berlingowskich (bi∏y si´ z prze-
ciwnikiem jeszcze raz, w nocy  8/9 VIII 1945 r. pod wsià ZaleÊ; ranny
zosta∏ wówczas kpt. „Nowina”). W ciàgu  kilku dni ob∏awy „przewali∏y”
si´ przez powiat soko∏owski i w´growski.

66

Grupa jeƒców  z 1 Pu∏ku Piechoty 1 Dywizji Piechoty LWP,
wzi´ta do niewoli  przez   partyzantów „Zygmunta” i „M∏ota”  
w walce pod Sikorami. 8 VIII 1945 r. Na pierwszym planie, 
z lewej, Jerzy Olszewski „Puszcza” – ˝o∏nierz 1 szwadronu  
5 Brygady Wileƒskiej AK.
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Przed walkà.

Przed po∏udniem 15 sierpnia  trzy szwadrony 5 Brygady Wileƒskiej i oddzia∏
„M∏ota”, chcàc uczciç Êwí to „Cudu nad Wis∏à”, wkroczy∏y w zwartej 
kolumnie do Jab∏onny Lackiej, w której w∏aÊnie odbywa∏ sí  odpust.

Mieszkaƒcy zgotowali partyzantom serdeczne przyj´cie, na ka˝dym
kroku spotykali si´ z oni objawami ˝yczliwoÊci, kobiety wr´cza∏y kwiaty.
˚o∏nierze wzi´li udzia∏ we mszy Êwi´tej, po której ze schodów koÊcio∏a
przemawia∏ do zebranej ludnoÊci por. „Zygmunt”. Nast´pnie kadra
Brygady zosta∏a zaproszona wraz z goszczàcym w Jab∏onnie
duchowieƒstwem na plebani´, na obiad do ks. pra∏ata Fija∏kowskiego.
˚o∏nierze wzi´li udzia∏ w zabawie zorganizowanej przez mieszkaƒców.
Taƒczono i Êpiewano. Podczas obiadu do por. „Zygmunta” zg∏osi∏a si´
delegacja gospodarzy z siatki terenowej AK-AKO z okolic Ostro˝an gm.
Drohiczyn. Ludzie ci prosili go o pomoc, gdy˝ na po∏udniowych terenach
powiatu bielskiego dzia∏ania pacyfikacyjne podj´∏a  sowiecka ekspedy-
cja karna dowodzona przez majora NKWD Wasilija Gribko. Sk∏ada∏a
si´ ona z 4 kompanii strzeleckiej 267 pu∏ku strzeleckiego Wojsk
Wewn´trznych NKWD, plutonu 1 pu∏ku piechoty 1 DP LWP i grupy pra-
cowników UBP w Bielsku Podlaskim. Sowieci mieli ze sobà agenta (de-
zertera z LWP, który przez krótki okres s∏u˝y∏ w partyzantce, a po rozpoz-
naniu miejscowych struktur konspiracyjnych  wróci∏ w szeregi si∏ komu-
nistycznych i s∏u˝y∏ sowietom zdobytà wiedzà) oraz aresztowanego
cz∏onka konspiracji, z∏amanego podczas tortur w Êledztwie. Korzystajàc
z ich informacji dokonywali doraênych represji na wskazanych ludziach
z siatki terenowej. Dla „uprawomocnienia” tych dzia∏aƒ mieli ze sobà

77

˚o∏nierze 1 szwadronu 5 Brygady Wileƒskiej AK i oddzia∏u „M∏ota” wkraczajàcy do Jab∏onnej Lackiej. 15 VIII 1945 r. 
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s´dziego i prokuratora. Niezale˝nie od grupy operacyjnej majora
Gribko, w rejonie Mielnika operowa∏a w poszukiwaniu „bandy ¸upaszki”
jednostka z∏o˝ona z enkawudzistów ze szko∏y oficerskiej  62 Dywizji
Strzeleckiej NKWD. Ponadto w lecie 1945 r. na teren powiatu bielskiego
stale wyje˝d˝a∏y grupy operacyjne 267 pu∏ku strzeleckiego WW
NKWD, 9 pu∏ku KBW i 1 pu∏ku piechoty 1 DP. Przeczesywa∏y one teren
kontrolujàc  dziesiàtki wsi, dokonujàc aresztowaƒ, werbujàc agentur´,
bioràc zak∏adników i podejmujàc doraêne dzia∏ania represyjne. Por.
„Zygmunt”, nie znajàc naturalnie tych wszystkich szczegó∏ów, obieca∏
delegacji, ˝e „zrobi porzàdek” z oddzia∏em majora Gribko.

Nocà 15/16 VIII 1945 r. 1 szwadron wraz z oddzia∏em „M∏ota”
przeprawi∏ si´ przez Bug na wysokoÊci Drohiczyna. Ca∏oÊç si∏ znajdujà-
cych si´ pod komendà por. „Zygmunta” liczy∏a oko∏o 100 ˝o∏nierzy.
Pojawienie si´ 1 szwadronu w powiecie bielskim zosta∏o zasygnali-
zowane przez agentur´ dowództwu NKWD w Bielsku Podlaskim.
Przeciw por. „Zygmuntowi” wys∏ano natychmiast dwa bataliony 267
pu∏ku strzeleckiego Wojsk Wewn´trznych NKWD, kompani´ 1 pu∏ku
piechoty LWP, a tak˝e dywizyjnà szko∏´ 62 Dywizji Strzeleckiej NKWD
w sile 142 ˝o∏nierzy, skierowanà spod Mielnika.

18 sierpnia 1945 . Bitwa w Miodusach Pokrzywnych.

Po przeprawieniu si´ przez Bug  oddzia∏y por. „Zygmunta” i ppor.
„M∏ota” przesun´∏y si´ na pó∏nocny – zachód (teren gminy
Ciechanowiec). Pierwszy nocleg wypad∏ im we wsi Arbasy. Po dwóch
dniach, w nocy 17/18 VIII 1945 r. stan´∏y na kwaterach we wsi
Miodusy Pokrzywne. Na wschodnim skraju wsi, od strony majàtku
Ostro˝any zakwaterowana zosta∏a grupa ppor. „M∏ota”, zaÊ 1
szwadron zajà∏ reszt´ wioski. Oko∏o godziny 14-tej, gdy miejscowe
gospodynie koƒczy∏y przygotowywaç posi∏ek dla partyzantów, do kwa-
tery por. „Zygmunta” wpad∏ podoficer z oddzia∏u „M∏ota” meldujàc, ˝e
od strony Ostro˝an zbli˝a si´ oddzia∏ przeciwnika. Zarzàdzono alarm,
por. „Zygmunt” z partyzantami 1 szwadronu ruszy∏ do wschodniej cz´Êci
wsi. W tym momencie zerwa∏a si´ gwa∏towna ulewa. Po chwili od strony
stanowisk ppor. „M∏ota”, gdzie na ubezpieczeniu sta∏a dru˝yna kpr.
W∏adys∏awa Poryckiego „Wilka-1”, pad∏y pierwsze strza∏y. Zaraz potem
rozp´ta∏a si´ gwa∏towna wymiana ognia. Okaza∏o si´, ˝e znaczna
cz´Êç grupy operacyjnej schroni∏a si´ przed deszczem w pierwszej
wielkiej stodole na skraju wioski, gdzie zetkn´∏a si´ z ˝o∏nierzami

88
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„M∏ota”. Oko∏o 25 ˝o∏nierzy grupy operacyjnej zdà˝y∏o zajàç
stanowiska w przydro˝nym rowie na skraju wsi, reszta przyj´∏a obron´ 
w owej stodole i jej bezpoÊrednim otoczeniu. Dalszy przebieg boju
przedstawia relacja por. „Zygmunta”:

„WybiegliÊmy w oÊmiu z naszej kwatery,
dà˝àc do tej stodo∏y. Nie mieliÊmy poj´cia, ˝e
jest napchana wojskiem. W prawo od stodo∏y
sta∏y chlewy, za którymi odbywa∏a si´
niewidoczna dla nas walka, którà dowodzi∏
„Wiktor”. Z rowu i poprzez dziury w stodole
wali∏ do nich nieprzyjaciel. Ko∏o nas znalaz∏
si´ ppor. „M∏ot” [...]. Ze stodo∏y, o kilka-
dziesiàt kroków od nas, wyskoczy∏o kilku
˝o∏nierzy – zgin´li natychmiast. Zza rogu
wychyli∏ si´ bokiem jeden, rzucajàc granat,
który wybuch∏ nie czyniàc nam szkody. Gdy
chcia∏ rzuciç drugi, pos∏a∏em seryjk´ z PPS.

Granat wybuch∏ na miejscu przy rzuca-
jàcym. Ryknà∏em – „Konar”, rakiet´
w stodo∏´!”. Natychmiast stan´∏a 
w p∏omieniach. W Êrodku gin´li ludzie.
Przez wrota wypad∏ ppor. Piwowarski
(s∏ynny z „badaƒ” w wi´zieniu). Mundur
pali∏ si´ na nim i dymi∏. Nie bardzo
przytomny, gasi∏ r´koma. Pos∏a∏em
seri´, upad∏ bez ruchu. Stan´liÊmy za
chlewami. Stodo∏a nie by∏a ju˝ groêna.
Po chwili z rowu zacz´∏y biç do nas
dwa „Dziekciary” [erkaemy
Diegtarierwa]. „Konar”, „Krystyna” i ja
przywarliÊmy do ziemi. „M∏ot”,
„˚wirko”, dowódca 1 plutonu „Kruk”,
„Wacek” i pi´ciu naszych zalegli 
w p∏ytkich do∏kach. Nagle przed nami
na równy teren wybieg∏o dwóch od
„M∏ota” z erkaemem, zajmujàc
stanowisko obok glinianek (doskona∏a
ochrona!). Nie zdà˝yli wystrzeliç, Jeden
z „Dziekciarów” wykoƒczy∏ obydwóch.

99

Ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor”.

Kadra 1 szwadronu 5 Brygady Wileƒskiej AK.
Podlasie, lato 1945 r. Stojà od lewej: NN
„Chmiel”, por. Zygmunt B∏a˝ejewicz „Zygmunt”,
NN, ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor”; z lewej
pochylony sier˝. Zygmunt Kuczyƒski „Kruk”;
siedzà : Alicja Trojanowska „Krystyna” ,  NN.
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Z chlewa na nasze trzy g∏owy sypa∏y si´ drzazgi. Seria sz∏a coraz ni˝ej.
No, kàt pochylenia przeszkodzi∏ w „dokoƒczeniu zadania”. Ryknà∏em
do tych z do∏ków – „Na obejÊcie!”. Zupe∏nie si´ nie kryjàc (by∏y
mo˝liwoÊci dojÊcia do glinianek) sier˝. „Kruk” i „Wacek” wybiegli na
odkryty teren i padli o 10 – 15 metrów od erkaemistów „M∏ota”. „Kruk”
drgnà∏ jeszcze, celna seria z rowu dobi∏a [go]. Skoczy∏ „˚wirko” 
i „Puchacz”, kilkoma seriami z glinianek uspokoili najbli˝szy, zabójczy
erkaem (mieli „pó∏mauzerówk´” Bergmanna [MP-43] i PPSz-´). Drugi
uciek∏ wraz z za∏ogà. Dostali od strony „Wiktora”. Z rowu wyskoczyli
dwaj cywile w kapeluszach (prokurator i s´dzia) biegnàc do pola 
z owsem. Jeden pad∏ natychmiast, drugi grza∏ dalej z czarna teczkà 
[w r´ku]. Chwyci∏em od „Stasia” (ci´˝ko ranny póêniej) austryjacki kb.
Mój PPS nie donosi∏. Wystrzeli∏em raz. S´dzia do owsa nie dobieg∏. Od
„Wiktora” zacz´to wo∏aç – „Nie strzelajcie, walicie po nas!” – to
strzela∏a reszta z rowu. OdpowiedzieliÊmy, ˝e to nie my. Walka trwa∏a
dalej. Stanà∏em tu˝ przy zaczynajàcym si´ paliç chlewie, okryty ga∏àzka-
mi g´stego drzewka. W tym momencie huknà∏ strza∏. Ga∏àzka nad skro-
nià spad∏a Êci´ta kulà, zrobi∏o mi si´
zimno. Póêniej goràco. To by∏a kula dla
mnie. Wola Boska. Ten sam snajper 
z lornetkà po∏o˝y∏ w ciàgu walki trzech
moich ˝o∏nierzy strza∏ami w czo∏o!
„Dziadêk´” – „Orkana”, erkaemist´
„Go∏´bia” i „Pikusia” na kartoflisku.
Chlewy p∏on´∏y wraz ze stodo∏à jak stos.
Kryjàc si´ za zabudowaniami ruszy∏em
wraz z „Konarem” i „Krysià” na
kartoflisko – pole walki „Wiktora”. Za
nami posuwa∏ si´ „M∏ot” [...]. Stan´liÊmy
za chatà oglàdajàc pole walki. 
W tym momencie czapka le˝àcego 
w kartoflach „Pikusia” podskoczy∏a 
w gór´. „To w ∏eb” – powiedzia∏ spoko-
jnie „M∏ot”. [...] Wróg dalej ostrzeliwa∏
przez drog´, „pilnowany” z glinianek
przez „˚wirk´” i „Puchacza”. Ko∏o
palàcej si´ chaty po tej stronie drogi
ci´˝ko ranny „Har∏apan” z okrzykiem –
„Nie dajcie si´ ch∏opcy!” – dostrzeli∏ si´
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Dru˝ynowi 1 szwadronu 5 Brygady
Wileƒskiej AK. Podlasie, lato 1945 r. Od
lewej: sier˝. Józef Babicz „˚wirko”, poleg∏ 
17 lutego 1947 r. w walce z UB „ KBW na
kolonii Kie∏piƒca (gmina Sterdyƒ), plut.
Roman CieÊlik „Puchacz”.
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z pistoletu. Zaciàgnà∏em dru˝yn´ i omijajàc palàce si´ zabudowania
zajà∏em stanowiska w rowach ko∏o „˚wirki” i „Puchacza”. Gospodarze
dzielnie walczyli z ogniem, lokalizujàc po˝ar – oko∏o jedna trzecia wios-
ki sp∏on´∏a.

Nieprzyjaciel – 15-tu, po wystrzelaniu amunicji, podnosi∏ r´ce do
góry. Rzucali broƒ i wyszli z rowu na naszà stron´ [drogi]. „˚wirko” 
z „Puchaczem” podeszli do plutonowego o bolszewickiej mordzie. KtoÊ
krzyknà∏ – „Uwaga na granat!”. Plutonowy rzuci∏ obronny granat
pomi´dzy nich. PrzywarliÊmy wszyscy do ziemi. Granat wybuch∏ nie
czyniàc nikomu szkody. Bolszewik zmar∏ natychmiast. Podbieg∏ do nas
m∏ody kapral – „Ja wasz, ja z wami!” – Przej´ty Êmiercià najlepszych
˝o∏nierzy, którzy jeszcze le˝eli ko∏o nas, nie domyÊli∏em si´, ˝e to zdraj-
ca Fija∏kowski. I tak wszyscy zgin´li – 15-tu. Razem 61 nieprzyjació∏.
Uratowa∏ si´ tylko konny goniec majora Gribko [...].”

Z kolei dowódca 62 Dywizji NKWD tak informowa∏ swych
prze∏o˝onych o walce w Miodusach: „18.8.1945 r. Rejon pojawienia
si´ bandy [sic] Smarklice – Ostro˝any [...] Miodusy Dworaki bielskiego
powiatu. Dla likwidacji bandy wys∏ano 2 bataliony 267 pu∏ku pod
dowództwem kpt. D[...] na samochodach, kompani´ automatczyków
[fizylierów] 267 pu∏ku, dywizyjnà szko∏´ [w sile] 142 ludzi i kompani´ 
1 p[u∏ku] piechoty Wojska Polskiego. Dla kierowania operacjà zorgani-
zowana zosta∏a grupa z zast´pcà dowódcy dywizji pu∏kownikiem
Riezinkinem. Wed∏ug
danych 267 pu∏ku [WW
NKWD] banda [liczàca]
do 200 ludzi pod
dowództwem „Zygmunta”
otworzy∏a ogieƒ ze wsi
Miodusy Pokrzywne do
4 kompanii 267 pu∏ku
dowodzonej przez st.
lejt. AMIELINA przepro-
wadzajàcej operacj´
aresztowania elementów
bandyckich [sic]. Kompania
podj´∏a walk´ z bandà 
i prowadzi∏a jà do
18.00. Prawdopodobnie
o 13.00 18.8.45 r. 
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Grupa ˝o∏nierzy 1 szwadronu 5 Brygady Wileƒskiej AK. Podlasie,
lato 1945 r. Stojà od lewej: plut. Roman CieÊlik „Puchacz”, kpr.
Ryszard ¸ubrzyc „Har∏apan”, Roman Rogucki „Mucha”, NN „Lot”,
Wanda Minkiewicz „Danka”, Franciszek Kurcewicz „¸oÊ”, Antoni
Twarogal „Lipa”; kl´czy: kpr. Janusz Rybicki „Kuku∏ka”; le˝à od lewej:
Stanis∏aw Romaƒczuk „StaÊ”, W∏adys∏aw KendyÊl „Tarzan”, NN.
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z pomocà kompanii przyszed∏ pluton 1 pp Wojska Polskiego
przeprowadzajàcy operacj´ w tym˝e rejonie. W czasie walki banda
kilkakrotnie atakowa∏a kompani´, przy czym dochodzi∏o do walki wr´cz.
W rezultacie walki ze sk∏adu osobowego 4 kompanii zabito 16 ludzi 
i raniono 3 ludzi, w tej liczbie zabity zosta∏ dowódca 4 kompanii st. lejt-
nant AMIELIN, pom[ocnik] instruktora MBP mjr GRIBKOW, [...] lejtnant
GAWRIUSZYN. Straty w broni: r´cznych karabinów maszynowych – 3,
karabinów – 7, pistolet – 1. Pluton pp Wojska Polskiego straci∏ 11 ludzi
[zabitych], rannych 5 ludzi. W czasie walki od ognia karabinów
maszynowych amunicjà zapalajàcà sp∏on´∏y 22 budynki, 8 koni, 
7 krów, 20 owiec. Po przybyciu posi∏ków 2/267 pu∏ku banda odesz∏a 
w kierunku pó∏nocnym, zabierajàc ze sobà zabitych i rannych.”.

Po dwóch godzinach walka, majàca bardzo zaci´ty charakter,
zosta∏a zakoƒczona. Grupa operacyjna majora Gribko uleg∏a ca∏kowite-
mu zniszczeniu dopiero po wystrzelaniu amunicji i wyrzuceniu wszystkich
granatów (partyzanci nie zdobyli ani jednego!). Sam major Gribko
broni∏ si´ do koƒca (martwy, Êciska∏ w zaciÊni´tej r´ce Waltera z wys-
trzelanym magazynkiem). Jeƒców nie brano, sowieci i ubecy,  którzy
prze˝yli walk´  zostali na miejscu rozstrzelani.

Po walce.

Oko∏o 16-tej ubezpieczenie od strony Ostro˝an zameldowa∏o, ˝e 
w polu widzenia pojawi∏ si´ pojazd pancerny, okreÊlony jako „pancer-
ka” (samochód pancerny albo tankietka). Ostrzelany przez partyzantów
z dwóch erkaemów wycofa∏ si´.

Po zebraniu rannych i zabitych oraz zdobycznej broni oddzia∏y
„Zygmunta” i „M∏ota” wycofa∏y si´ w kierunku Perlejewa, gdzie
pozostawi∏y poleg∏ych („siatka” pochowa∏a ich na cmentarzach 
w Perlejewie i Âledzianowie). Nast´pnie odskoczy∏y w lasy rudzkie. Tam
pod opiekà gospodarzy pozostawiono wi´kszoÊç rannych, z których
jeden wkrótce zmar∏ w Radziszewie. 1 szwadron por. „Zygmunta” 
i grupa ppor. „M∏ota” mia∏y 8 poleg∏ych i 10 rannych. Z 1 szwadronu
polegli: sier˝. Zygmunt Kuczyƒski „Kruk” (z Wo∏ynia), kpr. Ryszard
¸ubrzyc „Har∏apan” (w cywilu przed wojnà stangret rektora KUL), kpr.
Miko∏aj Torniewicz „Wacek” (Bia∏ostocczanin), kpr. Witold Koz∏owski
„PikuÊ” (Wilniak), kpr. NN „Dziadêka” – „Orkan” (dezerter z LWP),
Stanis∏aw Sawicz (Sawik?) „Go∏àb” (Wilniak) i 2 ˝o∏nierzy z oddzia∏u
„M∏ota”: NN „Olek” i NN „Wróbel”. Czterej pierwsi pochowani zostali 
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w Perlejewie, pozostali w Âledzianowie. Z informacji uzyskanych od
ludnoÊci wynika, ˝e jeden z rannych pozostawionych w Radziszewie

wkrótce potem zmar∏ (byç
mo˝e by∏ to NN „Noc”).
Niektóre êród∏a podajà, ˝e
by∏ tak˝e drugi zmar∏y –
strzel. NN „Lis” z 3 dru˝yny 
1 szwadronu. Rany odnieÊli
strzelcy z 1 szwadronu:
Stanis∏aw Romaƒczuk „StaÊ”,
Roman Rogucki „Mucha”,
W∏adys∏aw KendyÊl „Tarzan”,
Eugeniusz Todorski „Broda”,
„Âniady”, „Skowronek”,
„Lipa”, oraz z oddzia∏u
„M∏ota”: Zofia Warzyƒska
„Zosia” i dwóch NN.

Straty grupy operacyjnej oceniane sà ró˝nie w ró˝nych êród∏ach.
Por. „Zygmunt” podaje – byç mo˝e z tendencjà do zawy˝enia, ˝e
straci∏a ona 61 ludzi. Podobnie, na ponad 50 ludzi, ocenia∏ je wywiad
NZW. Dowódca 62 Dywizji Strzeleckiej NKWD okreÊla∏ je na 27
zabitych i 8 rannych ˝o∏nierzy NKWD i LWP, pomijajàc pracowników
UBP i „osoby towarzyszàce” (informatorów oraz s´dziego i prokuratora),
zaÊ dowództwo 1 praskiego pu∏ku 1 Dywizji Piechoty LWP na 30
zabitych (17 NKWD, 9 LWP i 4 UBP). Wed∏ug obecnych ocen straty nie
mog∏y byç mniejsze ni˝ 36 zabitych. Poleg∏o co najmniej 18
enkawudzistów, w tym czterech oficerów (mjr Wasilij Gribko, kpt.
Niko∏aj Krasnow, st. lejt. Aleksiej Anielin, lejt. Grigorij Gawriuszyn), 11
˝o∏nierzy LWP i 3 pracowników PUBP z Bielska Podlaskiego. Do tego
nale˝y dodaç pomijanych we wszystkich wyliczeniach dwóch pracowni-
ków wymiaru sprawiedliwoÊci i dwóch informatorów. Warto przytoczyç
obszerny fragment meldunku Komendy Powiatu NZW Bielsk Podlaski za
sierpieƒ 1945 r. dotyczàcy walki w Miodusach:

„[...] Niedaleko Siemiatycz ko∏o wsi Miodusze [sic] dochodzi do
potyczki mi´dzy oddzia∏em Zygmunta i M∏ota, a bolszewickà ob∏awà
(oddzia∏em szturmowym). Bolszewicki oddzia∏ szturmowy zostaje
ca∏kowicie rozbity. Zabitych jest ponad 50-ciu bolszewików, masa ran-
nych. WÊród zabitych znajduje si´ major Grypko [sic], kierownik UB
Bielsk. W r´ce Zygmunta wpadajà cenne dokumenty (ca∏a teczka), spisy
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Grupa ˝o∏nierzy 1 szwadronu 5 Brygady Wileƒskiej AK. Podlasie,
lato 1945 r. Stojà od lewej: Rajmund Drozd „Mikrus”, Roman
Rogucki „Mucha”, NN „Willi”, NN, NN, Zofia Wa˝yƒska ”Zosia”,
NN „Lisek”, NN „Osterwa”, W∏adys∏aw KendyÊl „Tarzan”.
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cz∏onków konspiracji, dowódcy oddzia∏ów,
sk∏ady broni na ca∏ym terenie. By∏o to przy
mjr. Grypko. Zabitym bolszewikom zrobiono
w Bielsku manifestacyjny pogrzeb. Na 
grób Grypki przys∏ano wieƒce z Miƒska 
i Smoleƒska. Wyg∏oszono mowy pe∏ne
pogró˝ek pod adresem Polaków. Major
Grypko (opinia): ohydny bolszewik,
polako˝erca, ostatni skurwysyn. Kula partyzan-
ta, która rozwali∏a mu ∏eb, z punktu widzenia
Polaka, jest to najl˝ejszy wymiar kary.”

Pora˝ka zadana grupie operacyjnej 
w Miodusach Pokrzywnych nale˝y do
najwi´kszych kl´sk poniesionych przez
NKWD w Polsce w 1945 roku. Wi´ksze
straty bolszewicy ponieÊli jedynie w Lesie
Stockim (pow. Pu∏awy) w walce z oddzia∏em

AK-WiN „Orlika” i pod Kury∏ówkà nad Sanem w walce z oddzia∏em
NZW „Ojca Jana”. O tym, jak dotkliwy by∏ cios zadany komunistom 
w Miodusach, Êwiadczyç mo˝e okolicznoÊç, i˝ zast´pca dowódcy 62
Dywizji Strzeleckiej NKWD p∏k Riezinkin otrzyma∏ od genera∏a lejtnanta
Niko∏aja N. Seliwanowskiego (sowieckiego doradcy przy MBP) rozkaz
przeprowadzenia operacji majàcej specjalny cel – ca∏kowite zniszczenie
„bandy Zygmunta”, uznanej za szczególnie groênà. W piÊmie do p∏k.
Riezinkina z 24 VIII
1945 r. jego bezpoÊredni
prze∏o˝ony, p∏k Skoro-
dumow pisa∏: „Zgodnie
z rozkazem genera∏a –
lejtnanta SELIWANO-
WSKOWO operacj´
majàcà rozpoznaç 
i zlikwidowaç band´
„Zygmunta” kontynuo-
waç do pe∏nego zni-
szczenia bandy. Jedno-
stek uczestniczàcych 
w operacji nie zdej-
mowaç [nie wycofywaç].”

1144

Sowietnik Powiatowego Urz´du Bez-
pieczeƒstwa Publicznego w Bielsku
Podlaskim mjr NKWD Wasilij Gribko.

Grupa ˝o∏nierzy 1 szwadronu 5 Brygady Wileƒskiej AK. Dziewiàty  od
lewej stoi por. Zygmunt B∏a˝ejewicz „Zygmunt”. Puszcza Bia∏owieska,
maj 1945 r.
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Przez powiat bielski znów przetoczy∏a si´ fala ob∏aw. W dniu 22
VIII 1945 r. z Bia∏egostoku zosta∏a wys∏ana na teren powiatu bielskiego
grupa operacyjna 9 pu∏ku KBW pod dowództwem p∏k. Tas∏enki. Mia∏a
ona wspólnie z jednostkà NKWD z Bielska Podlaskiego przeprowadziç
operacj´ w gminach Ciechanowiec i Braƒsk. G∏ównym zadaniem tej
akcji by∏o zlokalizowanie i zniszczenie 1 szwadronu 5 Brygady
Wileƒskiej. JednoczeÊnie na ten sam teren wys∏ana zosta∏a grupa opera-
cyjna 1 pu∏ku praskiego 1 Dywizji Piechoty  LWP. Po∏àczone si∏y NKWD,
KBW i LWP przeprowadzi∏y 24 VIII 1945 r. akcj´ przeczesywania lasów
ko∏o Rudki. Dowódca 9 pu∏ku KBW tak oceni∏ rezultaty tej operacji:

„[...] w wyniku operacji zatrzymano ogólnà si∏à oko∏o 300 ludzi, 
z nich 61 dezerterów WP i MO. Zatrzymano równie˝ 4 rannych
bandytów, którzy zeznali, ˝e sà cz∏onkami bandy „Zygmunta” i ˝e w tym
rejonie dzia∏a ta banda, i lekarza, który leczy∏ tych rannych bandytów
schowanych w stogu siana.[...]”

Znaczna czeÊç zatrzymanych byli to zupe∏nie przypadkowi ludzie.
W Holonkach, Widêgowie i sàsiednich wioskach aresztowano oko∏o 50
osób, w tym cz∏onków NZW. Niestety informacja o uj´ciu rannych
˝o∏nierzy 1 szwadronu by∏a prawdziwa. Mo˝na oceniaç, ˝e siatka nie
zapewni∏a im nale˝ytej opieki. Wpadli w wyniku donosu. Byli bardzo
okrutnie przes∏uchiwani w PUBP w Bielsku („StaÊ” straci∏ nog´,
zmasakrowanego „Brod´” grupa UBP i KBW obwozi∏a po wioskach,
˝àdajàc by wskazywa∏ osoby wspó∏pracujàce z partyzantkà). Jeden 
z rannych – od „M∏ota” – zdo∏a∏ ponoç po 2 tygodniach uciec z aresztu
PUBP.

Jakie by∏y dalsze losy partyzantów walczàcych 18 sierpnia 1945 r.
w Miodusach Pokrzywnych? 1 szwadron przeczeka∏ ob∏awy na terenie
gminy Boçki, kwaterujàc m.in. na koloniach Osmoli. W pierwszych dni-
ach wrzeÊnia 1945 r. stawi∏ si´ na koncentracji zarzàdzonej przez
dowódc´ 5 Brygady, mjr „¸upaszk´”, w gajówce Stoczek ko∏o
PoÊwi´tnego. Zebra∏y si´ tu wszystkie pododdzia∏y Brygady Wileƒskiej,
∏àcznie blisko 300 partyzantów. Major „¸upaszka” poinformowa∏
dowódców szwadronów, i˝ zgodnie z rozkazem Delegatury Si∏
Zbrojnych w Kraju (powo∏any w marcu 1945 r. odpowiednik KG AK,
kierujàcy aktywami organizacji po rozwiàzaniu Armii Krajowej), odd-
zia∏y leÊne majà zostaç rozformowane. Proces demobilizowania podod-
dzia∏ów 5 Brygady Wileƒskiej, ze wzgl´du na brak ubraƒ cywilnych 
i pieni´dzy dla demobilizowanych ˝o∏nierzy przebiega∏ doÊç d∏ugo,
ciàgnàc si´ przez kilka tygodni. Zakoƒczony zosta∏ dopiero 
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w paêdzierniku (jeden ze szwadronów, dowodzony przez por.
Romualda Rajsa „Burego” uchyli∏ si´ od demobilizacji i przeszed∏ do
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego). Nie uda∏o si´ tak˝e w pe∏ni
zdemobilizowaç 1 szwadronu. W polu pozosta∏a kilkudziesi´ciooso-
bowa grupa jego ˝o∏nierzy, ludzi pochodzàcych z Kresów, nie majàcych
si´ gdzie podziaç, a tak˝e ludzi miejscowych – ca∏kowicie „spalonych” 
i Êciganych przez bezpiek´. Z grupy tej w lutym 1946 r. zorganizowana
zosta∏a 6 Brygada Wileƒska AK, dzia∏ajàca na Podlasiu do 1952 r.

4 X 1945 r. por. „Zygmunt” wraz z Alicjà Trojanowskà „Krystynà” 
(sanitariuszka 1 szwadronu, ˝ona por. „Zygmunta”) oraz trzema
towarzyszàcymi im partyzantami opuÊcili oddzia∏. Poprzez Szepietowo
udali si´ do Warszawy. Dalsza ich droga wiod∏a „na zachód”.
Dowództwo nad oddzia∏em pozosta∏ym po 1 szwadronie objà∏ 

ppor. Lucjan Minkiewicz
„Wiktor”, zaÊ funkcj´
jego zast´pcy ppor.
„M∏ot”. Obaj ci dowódcy
dzi´ki swej ofiarnej
postawie zyskali autory-
tet, szacunek i przy-
wiàzanie partyzantów
oraz miejscowej patrioty-
cznie nastawionej
ludnoÊci. „M∏ot”, który 
w dalszych latach walki
awansowa∏ do stopnia
kapitana, sta∏ si´
prawdziwà legendà par-

tyzantki niepodleg∏oÊciowej na Podlasiu. Nawet w zupe∏nie bez-
nadziejnej sytuacji dzieli∏ do koƒca los swych podkomendnych – ludzi,
którzy Êwiadomie zdecydowali si´ prowadziç walk´ z komunizmem, sys-
temem niezgodnym z ludzkim rozsàdkiem i prawem boskim. W 1946 r.
objà∏ dowództwo sformowanej na bazie 1 szwadronu 6 Brygady
Wileƒskliej AK. Poleg∏ w wyniku tragicznego nieporozumienia w czerw-
cu 1949 r. Nie ma w∏asnego grobu, jego cia∏o zosta∏o wykopane przez
ubowców z prowizorycznego grobu i wywiezione do Bielska
Podlaskiego, a stamtàd prawdopodobnie do Bia∏egostoku. L. Minkiewicz
„Wiktor” zosta∏ skazany na kar´ Êmierci i zamordowany wraz z majorem
„¸upaszkà” 8 II 1951 roku w wi´zieniu mokotowskim w Warszawie.
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Grupa ˝o∏nierzy 6 Brygady Wileƒskiej AK. Podlasie, kwiecieƒ 1946 r.
Stojà od prawej: ppor. W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot”, Wanda
Minkiewicz „Danka”, ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor”.

miodusy  1/1/04  0:39  Page 16



Próba bilansu.

Ta prawie ca∏kiem zapomniana walka, prowadzona przez ˝o∏nierzy
AK-WiN, NSZ i NZW trwa∏a bardzo d∏ugo, ciàgnàc si´ jeszcze w latach
pi´çdziesiàtych. Nie jesteÊmy jeszcze dziÊ w stanie sporzàdziç jej bilansu.
W okresie PRL oficjalni historycy rzàdowi manipulowali danymi, zani˝ajàc
je lub zawy˝ajàc wed∏ug aktualnych zamówieƒ swych partyjnych zlecenio-
dawców. Obecnie ocenia si´ szacunkowo, ˝e na mocy wyroków Wojsko-
wych Sàdów Rejonowych skazano na Êmierç ponad 5 000 osób, 
w wi´kszoÊci uczestników podziemia niepodleg∏oÊciowego, przesz∏o 21000
zmar∏o w wi´zieniach i obozach, nieustalona do dziÊ liczba zgin´∏a 
w walce z bronià w r´ku, ponad çwierç miliona osób zosta∏o uwi´zionych 
z powodów politycznych. Dane te nie sà pe∏ne – nie uwzgl´dniajà osób
skazanych na kar´ Êmierci przez komunistyczne sàdy cywilne, osób zamor-
dowanych w Êledztwach prowadzonych przez UB, ofiar pacyfikacji oraz
dzia∏aƒ partyjnych szwadronów Êmierci oraz grup pozorowanych UB 
i KBW. Z pewnoÊcià liczba ofiar tego rodzaju jest bardzo wysoka. Strona
komunistyczna w ró˝nych okresach przyznawa∏a si´ do 10000 – 30000
zabitych, wliczajàc w to zarówno formacje mundurowe (UB, MO, ORMO,
KBW, LWP), jak i osoby cywilne – agentów bezpieki, dzia∏aczy komunisty-
cznych i osoby z ró˝nych wzgl´dów zaanga˝owane w instalowanie „czer-
wonego raju” w Polsce. Do tego trzeba dodaç kilka tysi´cy funkcjonariuszy 
i ˝o∏nierzy NKWD poleg∏ych podczas dzia∏aƒ przeciwko podziemiu
niepodleg∏oÊciowemu. Straty zwiàzane z instalowaniem systemu komunisty-
cznego w Polsce by∏y doprawdy ogromne. Przeciw wyniszczonemu pi´cio-
letnià wojnà spo∏eczeƒstwu i wykrwawionemu podziemiu niepodleg∏oÊcio-
wemu, rzucona zosta∏a machina paƒstwowa zagarni´ta przez dzia∏ajàcych
z sowieckiego mandatu „polskich” komunistów, co wi´cej – wsparta przez
dywizje Wojsk Wewn´trznych NKWD. Walka ta, wobec ja∏taƒskiej zdrady
Aliantów, prowadzona by∏a samotnie i przy oboj´tnoÊci „Êwiata zachod-
niego”, Êwi´tujàcego swe zwyci´stwo nad hitlerowskimi Niemcami.
Niekiedy usi∏owano klasyfikowaç jà jako „wojn´ domowà”, czy te˝ „wojn´
po wojnie”. Przy takiej klasyfikacji umyka∏a na ogó∏ okolicznoÊç, i˝ poj´cie
„wojny” zak∏ada choç zmiennà, ale porównywalnà aktywnoÊç i inicjatyw´
operacyjnà obu stron. Tutaj mia˝d˝àca przewaga i inicjatywa by∏a ca∏y
czas po stronie w∏adz komunistycznych. Dzia∏ania podziemia – sprowadza-
jàce si´ w gruncie rzeczy do próby przetrwania i samoobrony, czasem akty-
wnej – ale jednak samoobrony, pozwalajà klasyfikowaç ten okres jako
prób´ obrony przed narzuconym z zewnàtrz re˝imem komunistycznym.
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Wi´kszoÊç partyzantów, którzy zgin´li w walce z komunistami w la-
tach 1945 – 1957, nie ma w∏asnych grobów. Podobnie sta∏o si´ z blisko
180 poleg∏ymi ˝o∏nierzami 5 i 6 Brygady Wileƒskiej AK. Cia∏a ich
zabrali funkcjonariusze UB i NKWD, by po identyfikacji i wykorzystaniu
dla celów operacyjnych zakopaç w utajnionych miejscach. Tym
wi´kszym szacunkiem i opiekà powinniÊmy otaczaç te, które istniejà - 
w Perlejewie, Âledzianowie, Osmoli i ¸osicach. Spoczywajà w nich
ludzie, którzy oddali ˝ycie za wolnoÊç Polski. Jestesmy im winni pami´ç.

Sylwetki dowódców partyzanckich.

MMjjrr  ZZyyggmmuunntt  SSzzeennddzziieellaarrzz  ppss..  „„¸̧uuppaasszzkkaa””,
syn Karola i Eufrozyby z domu Osieckiej,
urodzi∏ si´ 12 III 1910 r. w Stryju (woj. sta-
nis∏awowskie), w wielodzietnej rodzinie
urz´dnika kolejowego, (mia∏ dwie siostry 
i trzech braci – dwaj z nich bronili Lwowa
w 1919 r., przy czym Rudolf poleg∏;
Marian – rtm WP, kawaler KVM, ˝o∏nierz
PSZ – walczy∏ póêniej w dywizji pancernej
gen. Maczka). Wykszta∏cenie zdobywa∏ 
w doÊç trudnych warunkach materialnych.
Uczy∏ si´ we Lwowie i Stryju, gdzie 
w 1929 r. ukoƒczy∏ gimnazjum matematy-
czno – przyrodnicze. W koƒcu tego roku
jako ochotnik wstàpi∏ do szko∏y pod-

chorà˝ych zawodowych na kurs unitarny w Ró˝anie, który ukoƒczy∏ 
z lokatà wybitnà w 1931 r. Nast´pnie przeszed∏ do szko∏y
podchorà˝ych kawalerii w Grudziàdzu (Centrum Wyszkolenia
Kawalerii), którà ukoƒczy∏ 5 VIII 1934 r. i w stopniu podporucznika
zosta∏ przydzielony do 4 pu∏ku U∏anów Zaniemeƒskich w Wilnie, gdzie
s∏u˝y∏ poczàtkowo jako dowódca plutonu w 4 szwadronie. W po∏owie
1936 r. otrzyma∏ stanowisko dowódcy 2 szwadronu (w marcu 1937r.
awansowany do stopnia porucznika). Da∏ si´ poznaç jako Êwietny
dowódca liniowy. By∏ doskona∏ym jeêdêcem i Êwietnie pos∏ugiwa∏ si´
bronià. W 1938 r. podczas upadku z konia dozna∏ urazu kr´gos∏upa,
który fatalnie odbija∏ si´ na jego póêniejszym stanie zdrowia, zw∏aszcza 
w surowych warunkach partyzanckich, dokuczajàc mu dotkliwie do
koƒca ˝ycia.
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Mjr  Zygmunt Szendzielarz „¸upaszka”.
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W szeregach 4 pu∏ku u∏anów uczestniczy∏ w wojnie obronnej 1939 r.
w sk∏adzie Wileƒskiej Brygady Kawalerii (Armia „Prusy”), przechodzàc
szlak bojowy od Piotrkowa Trybunalskiego po Majdan Sopocki na
Zamojszczyênie i Medyk´ pod PrzemyÊlem. Wyró˝ni∏ si´ zw∏aszcza pod-
czas obrony przyczó∏ka mostowego i przeprawy przez Wis∏´ pod
Kozienicami na wysokoÊci Maciejowic, gdzie zdo∏a∏ pomyÊlnie
przeprawiç swój szwadron, ratujàc go z ogólnego pogromu. 
W koƒcowym okresie walk do∏àczy∏ ze swym szwadronem do Grupy
Operacyjnej Kawalerii dowodzonej przez gen. W∏adys∏awa Andersa.
Za udzia∏ w wojnie 1939 r. zosta∏ odznaczony Krzy˝em Virtuti Militari 
V klasy. 27 IX 1939 r. dosta∏ si´ do niewoli sowieckiej, z której uciek∏ po
kilku dniach, przedostajàc si´ do Lwowa. Po trzykrotnych nieudanych
próbach dotarcia na W´gry, a nast´pnie na Litw´, w listopadzie 1939 r.
powróci∏ do Wilna. Tam ukrywa∏ si´ przed aresztowaniem pod fa∏szy-
wym nazwiskiem W∏adys∏aw Chawling, pracujàc fizycznie jako robotnik
budowlany i pracownik bazy zaopatrzenia miasta.

Od poczàtku 1940 r. uczestniczy∏ w dzia∏alnoÊci konspiracyjnej na
terenie Wilna, poczàtkowo w strukturach majàcych odtwarzaç konspira-
cyjnie 4 pu∏k u∏anów (grupa kpt. Giedrojcia). Po aresztowaniach 
w poczàtku 1941 r. okresowo – na 3 miesiàce – straci∏ kontakt organiza-
cyjny. W koƒcu 1941 r. zosta∏ w∏àczony przez por. Henryka
Witkowskiego do pracy w komórce wywiadu (zorganizowa∏ siatk´
wywiadowczà na linii Wilno – Podbrodzie –– Ryga oraz w rejonie
¸yntupy – Kiemieliszki – Âwir). W kwietniu lub maju 1943 r. nawiàza∏
kontakt z Komendà Wileƒskiego Okr´gu AK, przedstawiajàc projekt
utworzenia oddzia∏u partyzanckiego. W sierpniu 1943 r. na mocy
rozkazu pp∏k. A. Krzy˝anowskiego „Wilka” zosta∏ skierowany na
stanowisko dowódcy oddzia∏u partyzanckiego AK, operujàcego na
Pojezierzu Wileƒskim pod komendà ppor. Antoniego Burzyƒskiego
„Kmicica”. Dotar∏ w rejon jego bazy nad Jeziorem Narocz ju˝ po rozbro-
jeniu tej jednostki przez sowieckà partyzanckà brygad´ Fiodora
Markowa (sowieci zamordowali wówczas „Kmicica” i oko∏o 80
˝o∏nierzy AK). Z niedobitków oddzia∏u „Kmicica” zorganizowa∏ nowy
oddzia∏ partyzancki, od listopada 1943 r. noszàcy nazw´ 5 Brygady
Wileƒskiej (zwano jà te˝ Brygadà Âmierci). Na jej czele wykona∏ kilka-
dziesiàt udanych akcji przeciw niemieckim si∏om okupacyjnym i kolabo-
ranckim oddzia∏om litewskim, a tak˝e wrogo nastawionej partyzantce
sowieckiej. Zosta∏ ranny w bitwie z niemieckà ekspedycjà przeciwpar-
tyzanckà pod Worzianami 31 I 1944 r. W kwietniu 1944 r. podczas
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pobytu w Wilnie zosta∏ aresztowany, zdo∏a∏ jednak zbiec z ràk Niemców
i do∏àczyç do 5 Brygady.

Dowodzona przez niego brygada nie wzi´∏a udzia∏u w operacji
wileƒskiej, lecz atakujàc oddzia∏y niemieckie wycofa∏a si´ na zachód
(koncepcja ta by∏a uzgodniona wczeÊniej z Komendantem Okr´gu, który
póêniej zmieni∏ zdanie, lecz nie zdo∏a∏ na czas zawiadomiç o tym
„¸upaszki”). 5 Brygada Wileƒska AK zosta∏a 23 VII 1944 r. cz´Êciowo
rozbrojona przez Armi´ Czerwonà w lasach Puszczy Grodzieƒskiej
(kawaleria i cz´Êç piechoty), zaÊ szereg niedu˝ych grupek przedziera∏o
si´ dalej na zachód, z zamiarem ponownego po∏àczenia si´ w Puszczy
Augustowskiej.

Podczas s∏u˝by w Armii Krajowej Z. Szendzielarz zosta∏ awan-
sowany do stopnia rotmistrza (brak dok∏adnej daty) i majora (11 XI 1944 r.).
Wysokie walory dowódcze i organizacyjne, dba∏oÊç o ˝o∏nierzy i miejs-
cowà ludnoÊç postawi∏y go w rz´dzie najlepszych i najbardziej popu-
larnych dowódców polskiej partyzantki na Wileƒszczyênie. Mia∏ dobry
kontakt psychiczny zarówno z kadrà dowódczà oddzia∏u, jak i z szere-
gowymi partyzantami, wÊród których cieszy∏ si´ wielkim autorytetem.
Okres dowodzenia brygadà partyzanckà w latach 1943 – 1944
potwierdzi∏ w pe∏ni jego zdolnoÊci dowódcze i instynkt partyzancki, poz-
woli∏ mu te˝ na zdobycie wielkiego doÊwiadczenia bojowego, wykorzys-
tanego w póêniejszych dzia∏aniach w latach 1945 – 1947. By∏
cz∏owiekiem osobiÊcie bardzo odwa˝nym. Uwaga ta dotyczy zarówno
odwagi w sytuacjach bojowych, jak równie˝ odwagi cywilnej, tj. nie
unikania odpowiedzialnoÊci za trudne decyzje. Charakteryzowa∏o go
te˝ poczucie honoru ˝o∏nierskiego, a tak˝e poczucie odpowiedzialnoÊci.

W sierpniu 1944 r. cz´Êç partyzantów zebra∏a si´ ponownie pod
rozkazami Z. ¸upaszki na terenie powiatu bielskiego. Po podporzàd-
kowaniu si´ Komendzie Bia∏ostockiego Okr´gu AK rtm. „¸upaszka”
przeszed∏ na czele niewielkiego oddzia∏u kadrowego do Puszczy
Âwis∏ockiej, skàd przesunà∏ si´ okresowo w lasy Puszczy Ró˝aƒskiej (stan
okresowo waha∏ si´ w granicach 20 – 40 ˝o∏nierzy). Oddzia∏ ten
zimowa∏ poczàtkowo w leÊnym obozowisku w Puszczy Bia∏owieskiej, 
a nast´pnie na melinach konspiracyjnych w powiecie bielskim. 
W Komendzie Bia∏ostockiego Okr´gu AK, a nast´pnie AKO, mjr 
Z. Szendzielarz otrzyma∏ funkcj´ „dowódcy partyzantki”, co nale˝y rozu-
mieç jako funkcj´ dowódcy dyspozycyjnego oddzia∏u partyzanckiego.
Ponownie wyszed∏ w pole 5 IV 1945 r. Odtworzona przez 
Z. Szendzielarza 5 Brygada Wileƒska by∏a w tym okresie oddzia∏em
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partyzanckim podlegajàcym Komendzie Bia∏ostockiego Okr´gu AKO.
Liczy∏a w szczytowym okresie rozwoju, latem 1945 r. - 250 ˝o∏nierzy
(trzy szwadrony, kompania szturmowa + dru˝yna podoficerska).
Wykona∏a kilkadziesiàt akcji przeciw NKWD oraz UBP i ich agenturze,

a tak˝e przeciw MO 
i KBW. By∏a najgro-
êniejszym i zarazem
najskuteczniejszym od-
dzia∏em antykomunisty-
cznego podziemia niepod-
leg∏oÊciowego na Bia∏o-
stocczyênie. W poczàtkach
wrzeÊnia 1945 r. na
rozkaz Komendy Okr´gu
Bia∏ostockiego AKO wyda-
ny w zwiàzku z zarzàd-
zonà przez DSZ akcjà
„roz∏adowywania lasów”
poleci∏ rozformowaç 

5 Brygad´ Wileƒskà (demobilizacja trwa∏a do paêdziernika; w polu
pozosta∏ oddzia∏ kadrowy 1 szwadronu na bazie którego zosta∏a
wkrótce sformowana 6 Brygada Wileƒska).

Jesienià 1945 r. Z. Szendzielarz wyjecha∏ na Pomorze, gdzie naw-
iàza∏ kontakt z komendantem eksterytorialnego Wileƒskiego Okr´gu AK
(przekszta∏conym w marcu 1947 r. w OÊrodek Mobilizacyjny
Wileƒskiego Okr´gu AK), pp∏k. Antonim Olechnowiczem „Pohoreckim” 
i podporzàdkowa∏ si´ mu. W 1946 r. wznowi∏ dzia∏alnoÊç bojowà.
Poczàtkowo na jego rozkaz zorganizowano cztery patrole dywersyjne,
w kwietniu 1946 r. ponownie wyszed∏ w pole w Borach Tucholskich za-
wiàzek odtworzonej 5 Brygady Wileƒskiej, nad którà objà∏ osobiste
dowództwo. Jednostka ta liczy∏a poczàtkowo dwa, od czerwca 1946 r.
zaÊ trzy kadrowe pododdzia∏y zwane szwadronami (∏àczny stan nie
przekracza∏ 70 ludzi). Grupy te operowa∏y na rozleg∏ych terenach
województwa zachodniopomorskiego, gdaƒskiego i olsztyƒskiego.
Jesienià 1946 r. mjr Z. Szendzielarz na czele niedu˝ej grupy dowod-
zonej przez ppor. „Luf´” przeszed∏ na teren woj. bia∏ostockiego, gdzie
do∏àczy∏ do 6 Brygady Wileƒskiej dowodzonej przez ppor. Lucjana
Minkiewicza „Wiktora”; a od paêdziernika 1946 r. przez ppor.
W∏adys∏awa ¸ukasiuka „M∏ota” (rozformowane w listopadzie 1946 r.
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Kadra 5 Brygady Wileƒskiej AK. Podlasie, lato 1945 r. Stojà od
lewej: mjr Zygmunt Szendzielarz „¸upaszka”, ppor. Stefan
Jezierski „Stefan”, ppor. W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot”, por. Zygmunt
B∏a˝ejewicz „Zygmunt”, ppor. Jan Zaleski „Zaja”.
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dwa „szwadrony” 5 Brygady Wileƒskiej nie zosta∏y ju˝ odbudowane,
zaÊ resztki 4 szwadronu ppor. „Lufy” w marcu 1947 r. w∏àczono do 
6 Brygady Wileƒskiej). Jeszcze zimà 1947 r. osobiÊcie dowodzi∏ niek-
tórymi akcjami 6 Brygady Wileƒskiej. Po koncentracji 6 Brygady 
w koƒcu marca 1947 r. wyjecha∏ z oddzia∏u. Okresowo przebywa∏ 
w Warszawie, nast´pnie ko∏o G∏ubczyc, wreszcie pojecha∏ do Osielca 
k. Makowa Podhalaƒskiego, gdzie ukrywa∏ si´ wyst´pujàc pod
nazwiskiem Ryszard Zygmunt Maƒkowski. ¸àcznoÊç z dowódcà 6
Brygady Wileƒskiej utrzymywa∏ za poÊrednictwem swego kuriera ppor.
Antoniego Wodyƒskiego „Odyƒca”.

Zosta∏ aresztowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa
Bezpieczeƒstwa Publicznego  30 VI 1948 r. w Osielcu i po d∏ugotrwa∏ym
Êledztwie skazany po pokazowym procesie przez Wojskowy Sàd
Rejonowy  w Warszawie 2 XI 1950 r. na kar´ Êmierci (wi´ziono go 
w wi´zieniu MBP przy ul. Rakowieckiej w Warszawie). Podczas Êledztwa
zachowa∏ godnà postaw´, bioràc na siebie pe∏nà odpowiedzialnoÊç za
dzia∏ania podlegajàcych mu oddzia∏ów. Zosta∏ zamordowany 
w  wi´zieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie w dniu 8 II 1951 r.
Miejsce pochówku nie jest znane.

PPoorr..  ZZyyggmmuunntt  BB∏∏aa˝̋eejjeewwiicczz  „„ZZyyggmmuunntt””
urodzi∏ si´ 20 IX 1918 r. w Witebsku (Rosja).
W 1938 r. zda∏ matur´ w gimnazjum Ojców
Jezuitów w Wilnie, a w czerwcu 1939 r.
ukoƒczy∏ Dywizyjny Kurs Podchorà˝ych
Rezerwy przy 5 ppleg uzyskujàc stopieƒ pod-
chorà˝ego rezerwy. Uczestniczy∏ w wojnie
obronnej 1939 r. w szeregach kompanii
CKM II/6 pp leg., wyró˝niajàc si´ m.in. 
w bitwie pod Ka∏uszynem. Od listopada
1939 r. w konspiracji, w grupie SZP – ZWZ –
AK „Niemenczyn”. Od wrzeÊnia 1943 r. 
w oddziale partyzanckim por. Adama
Boryczki „Toƒka” (cichociemnego) stanowià-
cym zawiàzek 6 Brygady Wileƒskiej AK 
(w patrolu por. Piotra Motylewicza

„Szczepcia”). W 6 Brygadzie w 1944 r. dowodzi∏ plutonem sztur-
mowym. Wykona∏ szereg brawurowych akcji przeciw niemieckim 
i litewskim si∏om okupacyjnym, a tak˝e grupom komunistyczno –
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Por. Zygmunt B∏a˝ejewicz „Zygmunt”.
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rabunkowym i partyzantce sowieckiej. Kolejne awanse: plutonowy pchor.
(12.1939 r.), podporucznik rez. piech. (11.11.1943 r.), porucznik rez.
piech. (11.11.1944 r.). Dwukrotnie odznaczony Krzy˝em Walecznych
(11.11.1944 r., 15.8.1945 r.). Od grudnia 1944 r. do koƒca marca
1945 r. dowódca sekcji egzekucyjnej Obwodu Bielsk Podlaski (na jej
czele wykona∏ kilka spektakularnych akcji bojowych i 10 likwidacji).
Wysoko oceniany przez kolejnych prze∏o˝onych – por. „Koryckiego” 
i mjr. „¸upaszk´”. Doskona∏y oficer, cz∏owiek brawurowo odwa˝ny, 
o niezawodnym instynkcie partyzanckim. Jak wspomina jeden z jego
podkomendnych, J. Olszewski „Puszcza”: „By∏ to wybitnie zdolny oficer
liniowy, trzymajàcy swój oddzia∏ w ryzach i wielkiej dyscyplinie. Typowy
wyglàd kawalerzysty, wysoki, dobrze zbudowany blondyn 
z nieod∏àcznym pistoletem maszynowym i mapnikiem, maszerowa∏ ze
swym szwadronem zmieniajàc prawie codziennie miejsce postoju.”.
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Podlasie, lato 1945 r. Stojà od lewej : plut. Henryk Wieliczko „Lufa”, zamordowany 14 marca 1949 r. w wi´zie-
niu na  Zamku w Lublinie ,  por. Marian Pluciƒski „MÊcis∏aw”, zamordowany 28 czerwca 1946 r. w wi´zieniu 
w Bia∏ymstoku,  por. Zygmunt B∏a˝ejewicz „Zygmunt”.
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OsobiÊcie wykonywa∏ najtrudniejsze zadania bojowe. Niezwykle ener-
giczny i pe∏en inicjatywy dowódca szwadronu, twórca najpowa˝-
niejszych zwyci´stw 5 Brygady Wileƒskiej w 1945 r.. W walkach z grupa-
mi operacyjnymi przeciwnika zawsze odnosi∏ sukcesy, nawet 
w niesprzyjajàcych warunkach. Opanowany, zdolny do podejmowania
b∏yskawicznych, samodzielnych decyzji. Âwietnie w∏ada∏ j´zykiem
rosyjskim, co podobnie jak znajomoÊç mentalnoÊci ludzi wschodu, by∏o
przydatne podczas dzia∏aƒ bojowych przeciw sowietom. Wymagajàcy
nie tylko od podkomendnych, ale i w stosunku do samego siebie. Pomimo
surowoÊci bardzo lubiany przez ˝o∏nierzy. Wi´kszoÊç ochotników
zg∏aszajàcych si´ do 5 Brygady chcia∏a dostaç przydzia∏ pod jego
rozkazy do 1 szwadronu, w 1945 r. najs∏ynniejszego oddzia∏u par-
tyzanckiego na Podlasiu (tak by∏o np. z tzw. grupà bia∏owieskà,
przyprowadzonà przez plut. „Broƒpolskiego”). By∏ najlepszym oficerem
odtworzonej 5 Brygady Wileƒskiej. Po demobilizacji 5 Brygady
Wileƒskiej do 4 X 1945 r. dowodzi∏ oddzia∏em kadrowym 1 szwadronu.
Nast´pnie wraz z ˝onà (siostrà „Krystynà”) opuÊci∏ Polsk´ na fa∏szywych
papierach i przedosta∏ si´ na zachód. Mieszka w USA. 

PPppoorr..//kkpptt..  WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  ¸̧uukkaassiiuukk  „„MM∏∏oott””
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, zad-
bali o wykszta∏cenie pierworodnego syna.
Po ukoƒczeniu szko∏y podstawowej 
w Tokarach kszta∏ci∏ si´ w gimnazjum im. 
J. Kraszewskiego w Drohiczynie, a po
krótkiej przerwie w 1923 r. spowodo-
wanej trudnà sytuacjà rodzinnà, ponownie
podjà∏ nauk´ w prywatnym gimnazjum 
w Soko∏owie Podlaskim (ukoƒczy∏ 6 klas
gimnazjum). Po zakoƒczeniu edukacji pra-

cowa∏ 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. ¸uka-
siuk zosta∏ powo∏any do wojska. S∏u˝b´ odbywa∏ w 3 pu∏ku strzelców
konnych w Wo∏kowysku. Wykszta∏cenie, dobra kondycja fizyczna 
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Ppor./ kpt. W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot”.
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i predyspozycje psychiczne stwarza∏y mu mo˝liwoÊç podoficerskiej ka-
riery wojskowej, bardzo atrakcyjnej dla m∏odego ch∏opaka ze wsi.
Niestety, podczas uje˝d˝ania konia na placu koszarowym uleg∏ wypad-
kowi, 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 plu-
tonowego. 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. 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 pol-
skiego wywiadu, rozpracowujàc lewicujàcych wolnomularzy z Zakonu
WszechÊwiatowego Zjednoczo-nego Wolnomularstwa „Le Droit Humain”
oraz Polskiego Towarzystwa Teozoficznego, odbywajàcych spotkania we
dworze w M´˝eninie (pod oficjalnym szyldem „Spó∏dzielni dla
prowadzenia kolonii letnich”). 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 przed-
si´wzi´ciem organizacyjnym, w którym uczestniczy∏a dru˝yna „M∏ota”,
by∏a „akcja V” polegajàca na zbieraniu elementów niemieckich rakiet  
V-2. Nocà 9/10 VIII 1944 r. dru˝yna „M∏ota” uczestniczy∏a w odbiorze
alianckiego zrzutu broni. 4 X 1944 r. „M∏ot” b´dàc zagro˝ony aresz-
towaniem przez NKWD poszed∏ na sta∏e „do lasu” (t´ dat´, jako
poczàtek swej dzia∏alnoÊci partyzanckiej, podawa∏ w dokumentacji 5 i 6
Brygady Wileƒskiej). Od tej chwili do koƒca ˝ycia pozostawa∏ ju˝ na
„nielegalnej stopie”, chodzi∏ po terenie w mundurze i z bronià. 
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Zimà 1944/45 r. plut. „M∏ot” nawiàza∏ pierwszy kontakt organiza-
cyjny z Obwodem Bielsk Podlaski, nale˝àcym do Bia∏ostockiego Okr´gu
AK. 18 III 1945 r. patrol „M∏ota” wspólnie z oddzia∏em T. Chomko
„Gerwazego” rozbi∏ grup´ operacyjnà NKWD na drodze M´˝enin –
Figa∏y, zadajàc jej wysokie straty i odbijajàc kilkunastu aresztowanych.
Wkrótce potem grupa „M∏ota” wesz∏a w sk∏ad oddzia∏u partyzanckiego
AK-AKO Bielsk Podlaski dowodzonego przez ppor. Teodora
Âmia∏owskiego „Szumnego”, gdzie „M∏ot” objà∏ funkcj´ dowódcy pier-
wszego plutonu, a prawdopodobnie tak˝e zast´pcy komendanta. Jego
pluton wyró˝nia∏ si´ bojowoÊcià na tle innych pododdzia∏ów tej jednost-
ki. W szeregach tej jednostki „M∏ot” i jego ˝o∏nierze uczestniczyli 
w wielu udanych akcjach bojowych. m.in. w walce z grupà operacyjnà
NKWD, KBW i MO w rejonie Ostro˝an. Najs∏ynniejszà akcjà oddzia∏u
ppor. „Szumnego”, w której pluton „M∏ota” odegra∏ g∏ównà rol´, by∏o
uderzenie na kompani´ 11 pu∏ku KBW (w sile ponad 130 ˝o∏nierzy)
kwaterujàcà w Siemiatyczach. 

Podczas s∏u˝by w oddziale ppor. „Szumnego” plut. „M∏ot” z∏o˝y∏
egzamin Kursu Szko∏y Podchorà˝ych Rezerwy Piechoty (SPRP), zorgani-
zowanego dla kadry dowódczej Obwodu AK-AKO Bielsk Podlaski. 
W dwa miesiàce póêniej, w sierpniu 1945 r. pchor. „M∏ot” zosta∏ awan-
sowany do stopnia podporucznika czasu wojny. Opinia na jego wniosku
awansowym by∏a sformu∏owana nast´pujàco: „W czasie akcji „Burza”
odznaczy∏ si´ odwagà i inicjatywà. Nast´pnie by∏ dowódcà plutonu par-
tyzanckiego, dokona∏ szeregu pomyÊlnych akcji, zlikwidowa∏ wielu szpi-
clów, by∏ wzorem odwagi w walce”. Kolejne awanse: sier˝. pchor. 
(6 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 ope-
racyjnà KBW dowodzony przezeƒ oddzia∏ zosta∏ rozformowany. Jednak
„M∏ot” do∏àczy∏ 1 VIII 1945 r. wraz ze swoim plutonem do 5 Brygady
Wileƒskiej. W sierpniu 1945 r. walczy∏ wraz ze szwadronem por.
„Zygmunta” pod Sikorami, Zalesiem i w Miodusach Pokrzywnych. Po
demobilizacji 5 Brygady pozosta∏ wraz z ppor. Lucjanem Minkiewiczem
„Wiktorem” w polu na czele oddzia∏u kadrowego. Na zlecenie Obwodu
WiN Bielsk Podlaski wykona∏ jesienià 1945 r. szereg udanych akcji
bojowych (najbardziej spektakularnà z nich by∏ zwyci´ski bój z grupà
operacyjnà NKWD 30 XI 1945 r. pod ¸empicami). Od lutego 1946 r.
oddzia∏ dowodzony przez „Wiktora” i „M∏ota” przeszed∏ ponownie pod
rozkazy mjr „¸upaszki” i otrzyma∏ nazw´ 6 Brygady Wileƒskiej. 
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W 6 Brygadzie Wileƒskiej „M∏ot” poczàtkowo pe∏ni∏ funkcj´
zast´pcy dowódcy, zaÊ od 18  10 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 codzien-
nych jest drobiazgowo prowadzona ksi´gowoÊç 6 Brygady Wileƒskiej
(nie by∏o mowy o lekkomyÊlnym szafowaniu ci´˝ko zdobywanymi Êrod-
kami 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 bar-
dzo si´ z nim liczy∏ sam major „¸upaszka”. Charakteryzowa∏ go
poprawny stosunek do ludnoÊci, bez wzgl´du na pochodzenie naro-
dowe, stanowe, czy religijne. W oddziale, rekrutujàcym si´ g∏ównie 
z ludnoÊci wiejskiej i ma∏omiasteczkowej, s∏u˝yli zgodnie zarówno
˝o∏nierze pochodzenia drobnoszlacheckiego jak i w∏oÊciaƒskiego; w tym
tak˝e prawos∏awni. Dba∏oÊç o ludnoÊç (przejawiajàca si´ m.in. 
w skutecznym zwalczaniu bandytyzmu i z∏odziejstwa), dyscyplina panu-
jàca w 6 Brygadzie, a tak˝e konsekwencja w walce z kolejnymi okupan-
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6 Brygada Wileƒska AK w marszu. Podlasie, kwiecieƒ 1946 r.
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tami sprawi∏y, ˝e jeszcze za ˝ycia sta∏ si´ wÊród ludnoÊci Podlasia
postacià niezwykle popularnà, mo˝na powiedzieç – legendarnà. WÊród
podkomendnych by∏ niezwykle lubiany i szanowany. Z kolei w∏adze
komunistyczne przez pó∏ wieku budowa∏y oszczerczà „czarnà legend´”
„M∏ota”, której pok∏osie zbieramy do dzisiaj. Kpt. W. ¸ukasiuk „M∏ot”
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 do dziÊ jest nieznane).
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