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WSTÊP

W 1831 r. kapitan Stanis³aw Paszkowski i Micha³ Gedrojæ skrzyk-
nêli miejscowych w leœne ostêpy Puszczy Nalibockiej, pod sztandar
powstañczy. Stawa³ do boju przeciw rosyjskiemu zaborcy kto ¿yw –
szlachcice i pospólstwo, pan obok ch³opa.

Z odleg³ej nowogródzkiej ziemi w pe³ni umundurowani, dobrze
uzbrojeni powstañcy poszli na pomoc szturmowanej przez wojska
genera³a Iwana Paskiewicza Warszawie, by stan¹æ, przebywszy pól
tysi¹ca wiorst, pod Modlinem. Nie zd¹¿yli na czas, Warszawa pad³a.

Ich potomkowie powtórz¹ zryw swoich dziadów w latach
II wojny œwiatowej. Pod sztandarem Armii Krajowej przejd¹ w 1944 r.
Niemen, Szczarê, Bug i Wis³ê, dotr¹ pod Warszawê i do samej War-
szawy, a kiedy ona padnie – pójd¹ walczyæ, dalej za Pilicê, na zie-
miê kieleck¹, dopóki pozostanie tam noga Niemca.

Zmienne i jak¿e tragiczne by³y losy ¿o³nierzy tego oddzia³u.
Wydawa³o siê, ¿e po kilkakroæ zadanych ciosach rozbity oddzia³ prze-
sta³ istnieæ na zawsze. A jednak po ka¿dym rozgromieniu odradza³ siê
na nowo, by natychmiast uderzyæ w nieprzyjaciela ze zdwojon¹ si³¹.

Od pocz¹tku partyzanckiej dzia³alnoœci ¿o³nierze Nalibockie-
go oddzia³u nawi¹zywali do tradycji jednostek Wojska Polskiego
stacjonuj¹cych w Nieœwie¿u, Baranowiczach i Grodnie – czuj¹c siê
ich kontynuatorami: kawalerzyœci 27 pu³ku u³anów im. Stefana Ba-
torego i 23 pu³ku u³anów grodzieñskich, zaœ piechurzy – 78 pu³ku
piechoty. Z tych jednostek wywodzili siê ich dowódcy: chor¹¿y Noc
– Zdzis³aw Nurkiewicz, porucznik Jar – Jaros³aw Gosiewski, podpo-
rucznik DŸwig – Witold Pe³czyñski.

Nazwa oddzia³u nie by³a adekwatna do stanu liczebnego tej
jednostki Armii Krajowej. W Puszczy Kampinoskiej przemianowa-
nie zgrupowania nalibockiego nawet na pu³k (Palmiry–M³ociny) nie



odpowiada³o w rzeczywistoœci wojskowemu nazewnictwu gdy¿
wszystkie pododdzia³y tego pu³ku przekracza³y stan przedwojennej
brygady i to wraz z zapleczem.

W sk³ad tego pu³ku wchodzi³y bowiem 27 pu³k u³anów im.
Króla Stefana Batorego, dywizjon 23 pu³ku u³anów grodzieñskich,
którego zal¹¿ek stanowi³ szwadron ckm i batalion 78 pu³ku piecho-
ty Ziemi S³uckiej.

W latach II wojny œwiatowej bez precedensu by³o utworzenie
– w warunkach partyzanckich – ca³ego etatowego pu³ku wed³ug
stanu przedwojennego, jakim by³ 27 pu³k u³anów z czterema pe³ny-
mi szwadronami liniowymi, z plutonem ³¹cznoœci i z 6 szwadronem
cekaemów, którego cztery taczanki wesz³y w sk³ad poszczególnych
szwadronów liniowych.

Batalion sto³pecki by³ najd³u¿ej istniej¹cym na ziemiach pol-
skich oddzia³em partyzanckim Armii Krajowej – od 4 czerwca 1943 r.
do 17 stycznia 1945 r. – i jedynym, który w czasie swego istnienia
walczy³ na tak rozleg³ym obszarze, pocz¹wszy od Nowogródczyzny
poprzez Mazowsze i Warszawê, w lasach kieleckich skoñczywszy.

Nale¿a³ te¿ do jednego z najsilniej uzbrojonych oddzia³ów par-
tyzanckich, a ¿e jego dowódcy nie unikali kontaktu z wrogiem –
iloœæ walk stoczonych z nieprzyjacielem i straty mu zadane by³y
wiêcej, ni¿ znaczne. Nie by³o zapewne drugiego podobnego od-
dzia³u partyzanckiego, który móg³by siê poszczyciæ dwukrotnym
zdobyciem dzia³ i str¹ceniem niemieckiego samolotu bojowego,
oddzia³u, który mia³ na swym koncie 221 walk i potyczek, w tym
219 zwyciêskich.

Niestety, po wojnie, wielu historyków i publicystów nie sk¹pi-
³o, jak wiemy, potêpienia i obelg wobec ¿o³nierzy Armii Krajowej,
tych „zaplutych kar³ów reakcji”. Dopiero po „polskim paŸdzierniku”
w 1956 r., a zw³aszcza po „gdañskim sierpniu” w 1980 r. zaczêto
przywracaæ godnoœæ tym ludziom, ujawniaj¹c powoli, zbyt powoli,
ca³¹ prawdê o nich.

Nie doczekali siê jednak dot¹d pe³nej prawdy o sobie ¿o³nie-
rze ze Zgrupowania Sto³pecko – Nalibockiego, podobnie jak i ich
dowódca Góra – Dolina czyli ADOLF PILCH. Spoœród wszystkich
dowódców AK w powojennej historiografii i publicystyce krajowej
w³aœnie jego obrzucano najbardziej niewybrednymi epitetami.
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Przez ponad 40 lat nie mo¿na by³o ujawniæ prawdy o tym, co
wydarzy³o siê o œwicie 1 grudnia 1943 r. na uroczysku w g³êbi Pusz-
czy Nalibockiej, nie opodal jeziora Kromañ. Miêdzy innymi dlatego
dowódca czterdziestu dwu uratowanych i zdesperowanych, a goto-
wych na wszystko ludzi nie mia³ ¿adnych szans, by odpowiedzieæ
na formu³owane latami oszczercze zarzuty.

Marian Podgóreczny*

* Marian Podgóreczny, ur. 2 II 1927 w m. Zaostrowiecze k. Baranowicz (obecnie Bia³o-
ruœ). Absolwent Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, Wydzia³ Prawa (1951).

Dziennikarz, prawnik, pisarz. 1942–1944 pracownik przymusowy w tartaku w Zaostrowie-
czu, 1945–1946 skierowany przez pp³k. Adolfa Pilcha do pracy w MO na rzecz Ruchu Samoobro-
ny AK i Narodu w Opocznie, póŸniej £êczycy (wywiad i pomoc partyzantom), 1946–1950 aplikant
w dzienniku „Ziemia Pomorska” wydawanym w Spó³dzielni Wydawniczej Czytelnik w Bydgosz-
czy, 1950–1964 dziennikarz, radca prawny w redakcji „Dziennika Ba³tyckiego” w Gdyni, nast.
przeniesionej do Gdañska, 1963–1982 radca prawny w Stoczni Remontowej Radunia w Gdañsku,
1965–1982 dziennikarz „Wieczoru Wybrze¿a”. Od 17 IX 1939 zastêpowy (od 1941 dru¿ynowy)
Tajnej Dru¿yny Harcerskiej im. Adama Mickiewicza w Zaostrowieczu (od I 1942 w sk³adzie miej-
scowego ZWZ, nast. AK). W V i VI 1944 dowódca oddzia³u partyzanckiego harcerzy, do³¹czy³ do
oddzia³u Zgrupowania Nalibockiego AK, dowodzonego przez por. Adolfa Pilcha, (ps. Góra–Doli-
na). Przeby³ ca³y szlak bojowy przez Puszczê Kampinosk¹ (ps. ¯bik); po upadku powstania war-
szawskiego do I 1945 w lasach kieleckich. W X 1956 uczestnik wieców na Politechnice Gdañskiej,
w XII 1970 demonstracji na ulicach Gdañska, w VIII 1980 strajku w stoczni.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodnicz¹cy KZ „S” Radców Prawnych w Gdañsku. W XI
1980 na KZD we Wroc³awiu zosta³ wybrany na sekretarza Krajowej Komisji Zawodowej Radców
Prawnych „S”. 1980–1981 cz³onek redakcji „Biuletynu Informacyjnego Stoczni Remontowej «Ra-
dunia»”, pisma KZ „S” stoczni. 1980–1981 prowadzi³ porady prawne w KZ „S” stoczni, MKZ „S”
w Gdañsku, nast. ZR. Po 13 XII 1981 wys³any na bezterminowy bezp³atny urlop w redakcji „Wie-
czoru Wybrze¿a”. W 1982 na wczeœniejszej emeryturze.

1985–2000 wspó³pracownik „G³osu Wybrze¿a” i „Wieczoru Wybrze¿a”, 1989–1992 publi-
cysta w „Dzienniku Ba³tyckim”; 1990–1991 prezes Dziennikarskiej Spó³dzielni Pracy Dziennik
Ba³tycki i dyrektor wydawnictwa Tygodnik Ba³tycki. 1992–2004 radca prawny w ZR Gdañskiego
„S”. W 1994 uzyska³ tytu³ I wicemistrza w Samochodowych Mistrzostwach Polski Dziennikarzy
oraz Puchar Fair Play Komendy G³ównej Policji, w 1998 i 2001 tytu³ mistrza Polski. Cz³onek SDP,
Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL i RP (obecnie), Stowarzyszenia Autorów Polskich i Stowarzy-
szenia Autorów ZAiKS. Autor ksi¹¿ek: Na koniu i pod koniem (Gdañskie Wyd. Prasowe 1972),
Albert Forster, gauleiter i oskar¿ony (Wyd. Morskie, Gdañsk 1977), trylogii Doliniacy. Nieznane

dzieje Zgrupowania Nalibockiego AK (Dziennikarska Sp-nia Pracy Dziennik Ba³tycki, Gdañsk
1991); wspó³autor (z Rajmundem Bolduan) ksi¹¿ki Deutschland w p³omieniach (Wyd. Morskie,
Gdynia 1960). Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Orderu Virtuti Militari (1944), Krzy¿ Walecznych (1944
Komenda G³ówna AK, 1947 Ministerstwo Obrony Narodowej, Londyn), Medal Wojska (1948 przez
MON w Londynie), Krzy¿ Armii Krajowej (1970, Londyn).

Arkadiusz Kazañski

•ród³o: http://encyklopedia-solidarnosci.pl
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 POWIAT STO£PECKI

Opisywane tu wydarzenia mia³y swój pocz¹tek na ziemi nowogródz-
kiej w dawnym powiecie sto³peckim, zaliczanym do typowo rolniczych
– chocia¿ ziemia tam by³a marna, nadaj¹ca siê co najwy¿ej pod uprawê
¿yta, ziemniaków, lnu, gryki... Obfitowa³a natomiast w nieprzebyte bory
i niedostêpne knieje pe³ne dzikiego zwierza, które w czasie ostatniej wojny
sta³y siê miejscem schronienia ludzi poszukiwanych najpierw przez en-
kawudzistów, póŸniej przez gestapowców i znowu przez enkawudzistów.

Powiat ten obejmowa³ powierzchniê 2371 km2, na której zamiesz-
kiwa³o 99,4 tyœ. mieszkañców (42 osoby na jeden km2). Jego wschodni¹
granicê stanowi³a granica pañstwa ze Zwi¹zkiem Radzieckim, od pó³no-
cy graniczy³ z powiatem wo³o¿yñskim, od zachodu z nowogródzkim,
a od po³udnia z baranowickim i nieœwieskim. Przez ca³y powiat od po³u-
dniowego wschodu do pó³nocnego zachodu przep³ywa³a rzeka Niemen.
W œrodkowej jej czêœci po obu stronach rozci¹ga³a siê w³aœnie Puszcza
Nalibocka.

W Sto³pcach, siedzibie pana starosty sprawuj¹cego w³adzê w imie-
niu prezydenta Najjaœniejszej Rzeczpospolitej, oprócz okaza³ego budynku
starostwa znajdowa³o siê gimnazjum i liceum im. Tadeusza Ho³ówki oraz
dwie szko³y powszechne, urz¹d celny, du¿y – wybudowany jeszcze za
cara – dworzec kolejowy, s¹d grodzki, warsztaty kolejowe, koœció³, cer-
kiew i synagoga, koszary batalionowe Korpusu Ochrony Pogranicza
(KOP), kino, stadion sportowy, przystanie nad rzek¹.

Wœród mieszkañców przewa¿ali Polacy (52,9%), którzy zajmowa-
li urzêdy pañstwowe, byli nauczycielami, zawodowymi oficerami i pod-
oficerami. Mniejsz¹ grupê etniczn¹ stanowili Bia³orusini (39,1%) zaj-
muj¹cy siê g³ównie rzemios³em i upraw¹ roli. Najmniej liczni ¯ydzi
(7,3%) tradycyjnie parali siê handlem.

Ci ostatni wœród innych mieszkañców wyró¿niali siê strojem. Cho-
dzili w czarnych cha³atach z jarmu³kami na g³owie, spod których sp³y-
wa³y krêcone w³osy i pejsy. Jak mog³o byæ inaczej, skoro nie opodal
w pobliskim Mirze znajdowa³a siê s³ynna wy¿sza szko³a rabinów, do któ-
rej przybywali na studia talmudyœci z najodleglejszych zak¹tków œwiata.

¯ycie do wojny p³ynê³o tu – podobnie jak we wszystkich miastecz-
kach kresowych – spokojnie i ospale. Ludzie ¿yli zgodnie, pomiêdzy ró¿ny-
mi narodowoœciami nie by³o waœni. Wybuch II wojny œwiatowej zak³óci³
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ustalony z dawien dawna rytm ¿ycia. M³odzie¿ zmobilizowano do woj-
ska. Pozostali z nadziej¹ wys³uchiwali komunikatów radiowych o tym,
¿e za³oga majora Henryka Sucharskiego na Westerplatte bohatersko od-
piera ataki nieprzyjaciela. Potem, po kapitulacji Wojskowej Sk³adnicy
Tranzytowej w Gdañsku z narastaj¹c¹ trwog¹ s³uchano g³osu spikera
o zbli¿aniu siê wojsk niemieckich w okolice Warszawy.

Nikt nie spodziewa³ siê tego, ¿e wojna zawita do Sto³pców od...
wschodu, 17 wrzeœnia 1939 r. zap³onê³a polsko – sowiecka granica.

Dzielnie stawiali czo³a sowieckiemu najeŸdŸcy ¿o³nierze stra¿nicy
KOP (Korpus Ochrony Pogranicza) w Duszkowie ko³o Rakowa. W tym
samym czasie wstrzymali na kilka godzin natarcie czerwonoarmistów
KOP-iœci stra¿nicy w Bosmanach ko³o Rubie¿ewicz. Niezwyk³¹ odwagê
wykaza³ kapral Zaj¹c, który ostrzeliwa³ nacieraj¹cych do ostatniego na-
boju i dopiero gdy zabrak³o amunicji wycofa³ siê ze stra¿nicy. Wycofu-
j¹cy siê batalion KOP z Iwieñca wspomaga³a Kresowa Dru¿yna im. Ta-
deusza Koœciuszki ewakuuj¹c siê wraz z nim do granicy litewskiej.

Wkrótce po zajêciu kresów wschodnich przez Robotniczo–Ch³opsk¹
Armiê Czerwon¹ mieszkañcy Sto³pców ogl¹dali dniem i noc¹ przewala-
j¹ce siê przez ich stacjê kolejow¹ nie koñcz¹ce siê transporty „plennych”,
czyli wziêtych do niewoli oficerów i ¿o³nierzy Wojska Polskiego. Prze-
wo¿ono ich pod siln¹ eskort¹ w wagonach towarowych z zadrutowany-
mi niewielkimi okienkami. „Bojcy” ¿o³nierze w d³ugich po kostki szy-
nelach, w spiczastych czapkach z czerwonymi gwiazdami i d³ugimi ka-
rabinami z nadzianymi na sztorc sztychami – bagnetami odganiali sto³p-
czan od wagonów, zabraniaj¹c podania jeñcom kromki chleba lub ode-
brania w poœpiechu wypisanej kartki z wiadomoœci¹ dla najbli¿szych –
¿e ¿yj¹, choæ znaleŸli siê w niewoli.

Poci¹gi z „plennymi” pod¹¿a³y na wschód przez ca³y miesi¹c. Po
krótkiej przerwie zimowej – a zima tamtego roku by³a nadzwyczaj suro-
wa – znowu w tym samym kierunku ruszy³y transporty ludzi. Tym razem
wagony z zadrutowanymi okienkami wype³niali cywile – ca³e rodziny
z kobietami i dzieæmi...

Na Sybir wywo¿ono „niepo¿¹dany polski element”. W pierwszej
kolejnoœci by³y to rodziny osadników wojskowych, nastêpnie policjan-
tów, leœników, urzêdników pañstwowych i Rodziwi³³ów, chocia¿ same-
go ksiêcia z ordynacji nieœwieskiej nie aresztowano, ponoæ w wyniku
interwencji u samego Hitlera w³oskiego ministra spraw zagranicznych
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hrabiego Ciano. Potem wieziono na wschód „pomieszczyków” – tj. w³a-
œcicieli ziemskich i „ku³aków”, czyli co bogatszych gospodarzy naro-
dowoœci polskiej. S¹dzono ich natychmiast, oczywiœcie przed s¹dami
NKWD, i skazywano na wysiedlenie. Natomiast m³odzie¿ gimnazjaln¹
karano wysiedleniem i wywiezieniem na wschód za konkretne przewi-
nienia. Przyk³adowo – powodem 8-letniej zsy³ki by³o zdjêcie portretu
Stalina ze œciany w jednej z klas licealnych.

W ci¹gu niespe³na dwóch la³ nie by³o na tych terenach rodziny,
której bliscy b¹dŸ dobrzy znajomi nie znaleŸli siê na Syberii lub w Ka-
zachstanie.

Od pierwszych dni okupacji sowieckiej powstawa³y na Kresach
Wschodnich samorzutnie organizacje konspiracyjne.

Ju¿ w paŸdzierniku 1939 roku dzia³a³a w Lidzie organizacja pod-
ziemna, któr¹ kierowa³ Leopold Piasecki. Swoim zasiêgiem objê³a ona
równie¿ powiat sto³pecki. W miesi¹c póŸniej powsta³a organizacja m³o-
dzie¿owa pod nazw¹ Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej, której patronowa³o
grono nauczycielskie. Dzia³a³a ona m. in. w Sto³pcach, Iwieñcu i Nalibo-
kach. Jedna z grup, któr¹ organizowa³ w Sto³pcach Adam Andruszkie-
wicz ps. Sêp przetrwa³a ca³¹ okupacjê.

W Sto³pcach ju¿ w kilka dni po wtargniêciu wojsk sowieckich na
te tereny, samoczynnie powsta³o kilka plutonów organizacji podziem-
nej, rekrutuj¹cych siê z by³ych harcerzy z gimnazjum i liceum im Tade-
usza Ho³ówki, z których jeden (ok. 40 ¿o³nierzy) przetrwa³ do wkrocze-
nia Niemców. Pozosta³e plutony przesta³y istnieæ w wyniku aresztowañ,
lub „wywózek” na Sybir.

Pierwszym dowódc¹ tego plutonu by³ Ignacy Trypuæ, którego miej-
sce po jego aresztowaniu w grudniu 1939 r. zaj¹³ Adam Andruszkiewicz
ps. „Sêp”,(poleg³ 13 sierpnia 1944 r. pod Wo³m¹) mieszkaj¹cy w Sto³p-
cach, nad samym Niemnem, w bardzo dogodnym miejscu dla nielegal-
nych spotkañ. Pluton sk³ada³ siê z szeœcioosobowej (1 + 5) sekcji. Do-
wódc¹ sekcji lewobrze¿nej czêœci Niemna zosta³ absolwent, sto³peckiej
szko³y œredniej Stanis³aw Piszczek. Podstawowym zadaniem konspira-
torów by³o udzielanie pomocy ludziom, zapobiegaj¹c ich aresztowaniu,
przez schronienie w upatrzonych uprzednio „melinach”. Nie mniej wa¿-
nym zadaniem by³o te¿ zbieranie i magazynowanie porzuconej przez woj-
ska Czerwonej Armii broni i amunicji, szycie mundurów Wojska Pol-
skiego… W pracach tych najczêœciej brali udzia³: bracia Mozolowie–
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Henryk i Zygmunt, bracia Szpakowscy – Wac³aw, Kazimierz i Edward,
bracia Szantyrowie.

Pracê konspiracyjn¹ kontynuowano podczas niemieckiej okupacji.
Wydawa³o siê, pocz¹tkowo, ¿e po wygnaniu z ziemi nowogródzkiej so-
wietów, terror nowego okupanta bêdzie mniej dolegliwy. Ci, którzy tak
s¹dzili srogo siê zawiedli.

Specjalne oddzia³y niemieckie zaraz po przejœciu frontu przepro-
wadzi³y egzekucje bia³oruskich dzia³aczy komunistycznych, a zaraz po
tym, mordowano ca³e rodziny ¯ydów. Tych, którzy ocaleli osadzono
w gettach. Po nich przysz³a kolej na „Lachów”, jak bia³oruscy nacjona-
liœci nazywali Polaków, których gromadnie dowo¿ono do obozu zag³ady
w Ko³dyczewie, gdzie ich rozstrzeliwano lub duszono spalinami silni-
ków samochodowych. Tak zginêli m.in. rodzice Stanis³awa Piszczka.
W miêdzyczasie Niemcy czynili przygotowania do „ostatecznego roz-
wi¹zania kwestii ¿ydowskiej”, o czym powziê³y wiadomoœæ we wrze-
œniu 1942 roku w³adze konspiracyjne. W zwi¹zku z tym Stanis³aw Pisz-
czek otrzyma³ polecenie uprzedzenia ̄ ydów z getta w Nowym Œwier¿e-
niu, które by³o wprawdzie ogrodzone drutem kolczastym, ale jeszcze
niestrze¿one, o maj¹cej nast¹piæ za kilka dni likwidacji getta. Wiado-
moœæ tê natychmiast przekaza³ swemu gimnazjalnemu koledze Jesielew-
skiemu. Dziêki tej informacji oko³o 250 ¯ydów w wieku od 17 do 50 lat
opuœci³o getto nastêpnej nocy, w wiêkszoœci zasilaj¹c sowiecki oddzia³
„Braci Bielskich” pod nazw¹ „Jerozolima” skupiaj¹cy ca³e rodziny
¿ydowskie. W dwa dni póŸniej bia³oruscy policjanci w s³u¿bie niemiec-
kiej otoczyli getto w Nowym Œwier¿eniu, wywo¿¹c pozosta³ych na miej-
scu ¯ydów do getta w Sto³pcach.

W s¹siednim powiecie nieœwieskim – bezpoœrednio po wkroczeniu
Czerwonej Armii rozpoczê³a konspiracyjn¹ dzia³alnoœæ 1–sza Kresowa
Dru¿yna Harcerzy im. Adama Mickiewicza obejmuj¹c swym zasiêgiem
gminê Zaostrowiecze. Organizacja ta przetrwa³a lata okupacji sowiec-
kiej i niemieckiej.

Wczesn¹ wiosna 1939 roku w Puszczy Nalibockiej powsta³a pierw-
sza grupa partyzancka dowodzona przez mieszkañca Iwieñca kaprala
Leonarda D¹browskiego, podoficera KOP. W oddziale tym znaleŸli siê
m. in. bracia Sergiusz i Pawe³ Howorkowie z Kamienia, Pawe³ Woro-
paj, Aleksander Bibik, Benedykt Morawski, Kazimierz Pupko, bracia
Jan i Antoni Sosnowscy, Franciszek £awrynowicz, Alojzy Dro¿niew-
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ski, Józef NiedŸwiedzki, Felicjan £ukaszewicz. W wyniku sowieckiej
ob³awy przeprowadzonej w po³owie czerwca 1940 r. oddzia³ przesta³
istnieæ.

W walce zginêli Leonard D¹browski i Pawe³ Howorko i Józef Lip-
nicki. Enkawudziœci zagrzebali ich w Iwieñcu za koszarami, w lesie.
Dopiero w 1941 r. pochowano ich cia³a na cmentarzu w Iwieñcu.

Napaœæ Niemiec na Zwi¹zek Radziecki 22 czerwca 1941 r. przy-
nios³a dalsze tragiczne zmiany w ¿yciu mieszkañców tej ziemi. Zagony
pancerne bardzo szybko przesz³y ca³¹ Nowogródczyznê i przemieszcza-
j¹c siê na drug¹ stronê dawnej granicy par³y na Miñsk i dalej na Mo-
skwê, rozcinaj¹c na pomniejsze cz³ony jednostki armii genera³a Popowa
i zmuszaj¹c je do kapitulacji lub schronienia siê w ostêpach rozleg³ej
Puszczy Nalibockiej.

Po wkroczeniu Niemców znaczna czêœæ Bia³orusinów popar³a ideê
utworzenia pod hitlerowskim patronem pañstwa bia³oruskiego i wynisz-
czenia ocala³ych przed zsy³k¹ na Sybir i do Kazachstanu Polaków, „La-
chów” – jak ich nazwano. Postrach budzi³y na tych terenach nazwiska
Iwana i Siergieja Awdziejów, Jurija Sobolewskiego, Siergieja Karnicha,
Bronis³awa Mieleszuka, Miko³aja Szkutki, Olszewskiego czy te¿ sêdzie-
go Iwieñca Karaczuna. To przez nich ju¿ w 1941 r. rozstrzelano w stolicy
powiatu 80 Polaków, w rok póŸniej – tyle samo …

Podobne represje mia³y miejsce wobec ludnoœci polskiej w Iwieñ-
cu, gdzie szczególnym okrucieñstwem wykazywa³ siê komendant nie-
mieckiej ¿andarmerii Czech z pochodzenia Karl Cavill – Savinolla – jak
go nazywali miejscowi, który zwyk³ by³ mawiaæ, ¿e jest w dobrym na-
stroju jedynie wtedy, gdy kogoœ zabije, a je¿eli nie znajdzie ofiary to nie
ma ani humoru, ani apetytu.

Przeciwdzia³aj¹c terrorowi ¿o³nierze podziemia wykonywali wy-
roki wydawane przez Wojskowy S¹d Specjalny Polski Podziemnej. Jako
jeden z pierwszych wyroków skazuj¹cych na karê œmierci by³ wyrok
wydany na Miko³aja Szkutko wójta z Nowego Œwier¿enia odpowiedzial-
nego za masowe aresztowania i rozbudowanie sieci niemieckich agen-
tów. Wykonanie wyroku powierzono Adamowi Andruszkiewiczowi ps.
Sêp i Stanis³awowi Piszczkowi ps. Pogoñ. Konfident zosta³ zastrzelony
w paŸdzierniku 1943 r. pod bokiem dru¿yny niemieckiej obs³uguj¹cej
œwiat³a nocnej nawigacji samolotowej z w³asnej, polowej elektrowni.
W czasie akcji Andruszkiewicz zosta³ ranny w nogê.
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Wykonanie wyroku – wspomina uczestnik zamachu, który prze¿y³
wojnê Stanis³aw Piszczek – ostudzi³o zapa³ bia³oruskich kolaborantów
w gorliwym wys³ugiwaniu siê najeŸdŸcy. Od tego czasu nie czuli siê tak
pewnie i bezpiecznie w miejscowoœciach obsadzonych niemieckim wojskiem.

W miarê narastaj¹cego terroru ze strony Niemców i kolaboruj¹-
cych z nimi Bia³orusinów, pogarsza³y siê z dnia na dzieñ warunki ¿ycia
ludnoœci, zw³aszcza tej mieszkaj¹cej po sowieckiej stronie dawnej gra-
nicy. Jak wiadomo – czerwcowa napaœæ Niemców nast¹pi³a przed ¿ni-
wami. Zbiór plonów z pól ko³chozowych umo¿liwi³ jeszcze tym ludziom
przetrwanie zimy. Jednak jesieni¹ 1941 r. nie uprawiano ju¿ tych pól, nie
obsiano ich zbo¿em. Równie¿ wiosn¹ 1942 r. wobec niedostatku ma-
szyn, zw³aszcza transportu rolniczego, a tak¿e ziarna siewnego – nie prze-
prowadzono w³aœciwych prac rolnych. Skutki tego nie kaza³y na siebie
d³ugo czekaæ. Zapanowa³ g³ód.

Jesieni¹ tego roku niemieckie w³adze okupacyjne wyda³y zarz¹-
dzenie, aby wszyscy byli ¿o³nierze Armii Czerwonej zameldowali siê
w placówkach niemieckiej ¿andarmerii – gro¿¹c kar¹ œmierci zarówno
tym, którzy zlekcewa¿yliby to zarz¹dzenie, jak i tym, którzy ukrywaliby
wezwanych do zameldowania siê. Ale tylko czêœæ „krasnoarmiejców”
us³ucha³a wezwania. Osadzono ich w obozach jenieckich utworzonych
w Kowaliczach ko³o Nowogródka, w Hordyszczu i w Zadwornym nie-
daleko Sto³pców. Wiêkszoœæ z nich zbieg³a do lasów i utworzy³a, podob-
nie jak w s¹siednim powiecie nieœwieskim, uzbrojone grupy.

W pierwszym okresie ludnoœæ tak polska, jak i bia³oruska dzieli³a
siê sk¹p¹ ¿ywnoœci¹ z „bie¿eñcami” – uciekinierami, tak¿e z ko³choŸni-
kami z sowieckiej strony granicy. Niestety, nie mo¿na by³o nakarmiæ
wszystkich. W Puszczy Nalibockiej – jak oceniano – w szybkim czasie
znalaz³o siê oko³o 20 tysiêcy czerwonoarmistów i ko³choŸników.

Wyg³odniali ludzie urz¹dzali wypady na gospodarstwa rolne po³o-
¿one w pobli¿u puszczy – zabieraj¹c nie tylko ¿ywnoœæ, ale wszystko to,
co wpad³o im w rêce. Najpierw czynili to pojedynczo, póŸniej samorzut-
nie organizowanymi „otriadami” – oddzia³ami. Niektóre z nich wykazy-
wa³y wrêcz okrutn¹ bezwzglêdnoœæ wobec miejscowej ludnoœci.

Trzeba wiêc by³o chroniæ wszelkie posiadane dobro nie tylko przed
Niemcami, ale i przed œciganymi przez nich „bie¿eñcami” zbiegami. Oca-
la³e byd³o ukrywano w leœnych ostêpach, by chocia¿by dzieciom zapew-
niæ trochê mleka. W chatach pozostawiano jedynie to, czego nie mo¿na
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by³o wynieœæ lub te¿, co nie by³o przydatne w puszczy – a wiêc ³ó¿ka,
szafy, sto³y, komody. Sienniki, materace, poœciel, ubrania i bieliznê ukry-
wano w sianie, w stodo³ach. Naczynia, garnki czy sztuæce zakopywano
co noc pod pod³og¹, obuwie zamurowywano.

Po spl¹drowaniu przez grupy „bie¿eñców”, wsie i osiedla wygl¹-
da³y jak po najeŸdzie tatarskim.

– Widzia³em – opowiada Longin Chimorodo, – mieszkaniec ziemi
sto³peckiej i ¿o³nierz AK – jak w domu po³o¿onym oko³o 3 km. na wschód
od Sto³pców gospodarz rozbiera³ w nocy czêœæ pieca, by wyj¹æ buty za-
murowane tam wieczorem. Czynnoœæ tê powtarza³ niemal codziennie
i tylko dlatego za dnia nie chodzi³ boso...

W obronie w³asnego mienia, mieszkañcy osiedli tworzyli samo-
obronê zwan¹ po bia³orusku „samaachowa”. Niemcy pozwalali na jej
organizacjê, a jej cz³onkom na posiadanie palnej broni zebranej z pól po
bitwach. Istnienie „samaachowy” w du¿ym stopniu ograniczy³o samo-
wolê „bie¿eñców”.

Nocami ponad lasami kr¹¿y³y samoloty o charakterystycznie kle-
kocz¹cym odg³osie silników. By³y to tzw. kukuruŸniki. L¹dowa³y na byle
jakiej polanie, w miejscach podpalania tzw. kaœciorów – tj. ognisk u³o-
¿onych z drewna i chrustu. Jeœli nie l¹dowa³y – dokonywa³y zrzutów
kr¹¿¹c nad oznaczonym miejscem, dostarczaj¹c broñ i amunicjê, a przede
wszystkim – oficerów i dowódców z „tamtej” strony frontu. W krótkim
czasie na prze³omie 1942 i 1943 r. oficerowie ci przeorganizowali luŸne
grupy samozwañczych partyzantów w regularne „otriady” – oddzia³y
zgrupowane w miejscowoœciach Pó³dro¿e, Pieczyszcze, Kromañ, Rud-
nia i Uh³y na terenie Puszczy Nalibockiej. Zosta³y one sformowane
w silne brygady, którym nadano charakterystyczne imiona i wezwania:
Komsomolców, 1 Maja, Stalina, ¯ukowa, Frunzego, Czka³owa, Parcho-
mienki. W Pieczyskach urz¹dzono l¹dowisko dla samolotów, nawi¹zano
te¿ stal¹ ³¹cznoœæ z Moskw¹ – ze Sztabem Wszechzwi¹zkowego Ra-
dzieckiego Ruchu Partyzanckiego. Zgrupowaniem tym, licz¹cym – dane
z 1944 r. – oko³o 17 tysiêcy partyzantów, dowodzi³ genera³ P³aton –
Wasilij Czernyszew. Szefem jego sztabu i zarazem dowódc¹ zgrupowa-
nia iwienieckiego zosta³ pu³kownik Dubow – Grigorij Sidoruk – sekre-
tarz rejonowy WKP(b) Raikoma w Iwieñcu.

Mimo tych wysi³ków organizacyjnych ze strony w³adz sowieckich,
znaczne grupy „bie¿eñców” nadal pozostawa³y w terenie jako bandy trud-
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ni¹ce siê g³ównie grabie¿¹ i rabunkiem. Jak¿e czêsto spotkaæ mo¿na by³o
obnoœnych handlarzy z Miñska i innych miast bia³oruskich – kr¹¿¹cych
po okolicznych osiedlach i sprzedaj¹cych zrabowane przedmioty lub
handluj¹cych „zarekwirowanym” przez „partyzantów” zbo¿em.

OBWÓD „S£UP”

Wiosn¹ 1941 roku do miejscowoœci Bryniczewo przyby³ kapitan
Wojska Polskiego – Targoñski – by zbadaæ warunki za³o¿enia siatki
konspiracyjnej. Skontaktowa³ siê tam z porucznikiem rezerwy Kacprem
Mi³aszewskmi. Po kilku dniach pobytu uda³ siê do Wo³my i Rakowa, by
tam nawi¹zaæ kontakty z oficerami i podoficerami, którzy uniknêli nie-
woli lub wywiezienia w g³¹b Rosji. Zosta³ tam jednak aresztowany przez
NKWD.

Prawnuk powstañca z Powstania Styczniowego kapitana Weraksy,
Kacper Mi³aszewski sta³ siê niebawem czo³ow¹ postaci¹ wœród Pola-
ków walcz¹cych przeciwko Niemcom na tym terenie. Urodzi³ siê on na
tej ziemi 5 lutego 1919 r., w³aœnie w Bryniczewie, gdzie rodzice jego
prowadzili 60–hektarowy folwark. W Sto³pcach ukoñczy³ gimnazjum
ogólnokszta³c¹ce, a nastêpnie w 1933 r. odby³ s³u¿bê czynn¹ w podcho-
r¹¿ówce, uzyskuj¹c stopieñ podporucznika.

Po powrocie z wojska pracowa³ na roli i przy pomiarach gruntów.
W 1937 r. rozpocz¹³ studia w Szkole Nauk Politycznych przy Instytucie
Badañ Europy Wschodniej w Wilnie. W lipcu 1939 r. powo³ano go do
Centrum Wyszkolenia £¹cznoœci w Zagrzu, a nastêpnie, na podstawie
karty mobilizacyjnej, po agresji niemieckiej na Polskê, stawi³ siê w Bia-
³ej Podlaskiej z zadaniem ochrony fabryki samolotów.

Okaza³o siê jednak, ¿e broniæ ju¿ nie by³o czego, gdy¿ fabryka sp³o-
nê³a w przeddzieñ wybuchu wojny, podpalona przez Niemców z os³awio-
nej „pi¹tej kolumny”. Wróci³ wiêc do swej jednostki macierzystej
w Baranowiczach, obejmuj¹c funkcjê oficera ³¹cznikowego miêdzy orga-
nizuj¹cym siê tam oœrodkiem pancernym a DOK Brzeœæ. Po opuszczeniu
Brzeœcia zosta³ oficerem ³¹cznoœci 180 pu³ku w grupie operacyjnej „Pole-
sie”, dowodzonej przez genera³a Franciszka Kleeberga. 5 paŸdziernika
1939 r., tu¿ przed kapitulacja tej grupy, za wiedz¹ prze³o¿onych, zniszczy³
sprzêt ³¹cznoœci i uzbrojenie oddzia³u, udaj¹c siê w strony rodzinne.
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Na stacji kolejowej Miêdzyrzec Podlaski, do której dotar³ w prze-
braniu cywilnym, by dostaæ siê na poci¹g, zosta³ aresztowany przez
NKWD. Dziêki dobrej znajomoœci rosyjskiego uda³o mu siê zbiec. Po-
nownie aresztowany na stacji Brzeœæ, zosta³ w³¹czony do transportu Po-
laków wiezionych na Sybir. Stamt¹d równie¿ ucieka, lecz po przybyciu
do domu, nazajutrz zostaje znowu aresztowany i przewieziony do wiê-
zienia w Sto³pcach. Podczas przewo¿enia wiêŸniów na Wschód, praw-
dopodobnie do wiêzienia w Czerwieñsku, ryzykuje jeszcze raz ucieczkê,
tym razem w pe³ni udan¹. Dociera do Wilna, pracuje przy naprawach
szosy Wilno – Kowno, a nastêpnie w torfowni Rojstaniszki.

Tam odnalaz³ znajomych, którzy pomogli mu urz¹dziæ siê jako tako,
tam te¿ otrzyma³ „ausweis” – dowód to¿samoœci na nazwisko Andrzej
Lewald, sporz¹dzony przez akademików, którymi kierowa³ jezuita ksi¹dz
Kucharski.

W przeddzieñ inwazji Niemców znalaz³ siê na terenie Wilna i tam
podczas nalotu 22 czerwca 1941 r. zosta³ ranny. Po trzech tygodniach
doszed³ do zdrowia i uda³ siê ponownie w rodzinne strony. W domu nie
zasta³ matki, wywiezionej za Ural do Nowosybirska. Dom by³ zdewasto-
wany, gospodarstwo nie funkcjonowa³o. Tylko u znajomych ukrywa³ siê
jego m³odszy brat, Zenon.

Dla odtworzenia gospodarstwa, przyj¹³ do pracy jeñców radziec-
kich. Nawi¹za³ kontakty z tymi oficerami partyzantki sowieckiej, którzy
przeciwdzia³ali rabunkom dokonywanym na miejscowej ludnoœci. Miesz-
kañcy wsi zwrócili mu czêœciowo inwentarz ¿ywy i maszyny rolnicze,
rozdane im uprzednio przez przejœciow¹ w³adzê moskiewsk¹.

W czasie okupacji niemieckiej Kacper Mi³aszewski trafi³ na listê
obejmuj¹c¹ Polaków przeznaczonych do likwidacji. Wiosn¹ 1942 r. wpa-
d³a do jego zabudowañ grupa policji bia³oruskiej wraz z kilkoma ¿andar-
mami niemieckimi. Jeden z policjantów, Hipolit Samson, który wbieg³
pierwszy do mieszkania, krzykn¹³ do niego: – Udziraj! – uciekaj!

Nie pytaj¹c o nic Mi³aszewski natychmiast wyskoczy³ przez okno
do poroœniêtego ogrodu i dalej do lasu. Od tego dnia nie zagrza³ ju¿
domowych pieleszy.

W listopadzie 1941 r. na stanowisko komendanta obwodu Zwi¹zku
Walki Zbrojnej (przekszta³conego 14 lutego 1942 r. w Armiê Krajow¹),
oznaczonego kryptonimem „S³up” – Komenda Okrêgu Nowogródzkie-
go „Nów” wyznaczy³a in¿yniera Œwira – Aleksandra Warakomskiego.
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Bardzo szybko nawi¹za³ on kontakt z podporucznikiem Mi³aszewskim,
który przybra³ pseudonim „Lewald” (nazwisko z „ausweisu”) a tak¿e
z podporucznikiem Waldanem – Walentym Parchimowiczem, podporucz-
nikiem DŸwigiem – Witoldem Pe³czyñskim i szefem placówki ZWZ–
AK w Iwieñcu, podchor¹¿ym Lechem – Olgierdem Woyno oraz z inny-
mi oficerami i podoficerami zamieszka³ymi w tych stronach.

2 lutego 1942 r. w mieszkaniu organisty Drzewieckiego w Derew-
nie odby³o siê pierwsze spotkanie organizatorów sto³peckiego ruchu opo-
ru. Oprócz komendanta obwodu in¿. Œwira, podporuczników Lewalda,
Waldana i DŸwiga, wziêli w nim udzia³ sier¿ant Klon – Jan Ha³aba, sier-
¿ant £oœ – Micha³ Ko³oszyc, plutonowy Jan Dziemianko, plutonowy
Franciszek K³awsiuæ, podchor¹¿y Lech – Olgierd Woyno, kapitan Wier-
szy³³owski, strzelec D³ugi – Henryk Mozol i wikary derewieñski, ksi¹dz
Mieczys³aw Suwa³a.

Na zebraniu tym obwód S³up zosta³ podzielony na cztery rejony,
przekszta³cone nastêpnie w kompanie konspiracyjne: Iwa – Iwieniec,
z komendantem ppor. Olgierdem Woyno, ps. Lech (poleg³ w lipcu
1943 r.); Drzewo – Derewno, z ppor. Kasprem Mi³aszewskim, ps. Le-
wald; O – Okiñczyce – Miko³ajewszczyzna, z wachm. Janem Halab¹,
ps. Klok; S³up – Stopce miasto, z ppor. Walentym Parchimowiczem,
ps. Valdan.

W ka¿dym rejonie powo³ane by³y placówki, w których zorganizo-
wano plutony i dru¿yny.

Ustalono te¿ sk³ad komendy obwodu i wyznaczono zadania na naj-
bli¿sz¹ przysz³oœæ. Przede wszystkim nale¿a³o zmagazynowaæ odpowied-
ni¹ iloœæ broni i amunicji. To nie sprawia³o wiêkszych trudnoœci, gdy¿ po
przejœciu przez okolicê frontu w czerwcu 1941 r., ogromne iloœci sprzêtu
wojskowego zosta³y porzucone przez oddzia³y Armii Czerwonej znajdu-
j¹ce siê w okr¹¿eniu, a Niemcy w szybkim marszu na wschód, nie byli
w stanie zebraæ ani zniszczyæ tego sprzêtu. Ludnoœæ miejscowa œci¹ga³a
z pól bitewnych i chowa³a w zmyœlnych skrytkach, b¹dŸ zakopywa³a
broñ i amunicjê.

Komenda obwodu zaleci³a równie¿ cz³onkom zawi¹zuj¹cej siê kon-
spiracji wstêpowanie do policji bia³oruskiej, do „samoochowy” i obsa-
dzanie wszelkich mo¿liwych funkcji w administracji.

Podczas spotkania kierownictwa sto³peckiego obwodu AK, dom
organisty Drzewieckiego zosta³ nagle otoczony przez sowieckich party-
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zantów pod dowództwem lejtnanta Szachmanowa, Rosjanie wpadli do
izby z okrzykiem:

– Ruki w wierch!
Sytuacja szybko siê wyjaœni³a. Jak siê okaza³o – Szachmanow, któ-

ry zna³ ju¿ wczeœniej podporucznika Lewalda – Kaspra Mi³aszewskie-
go, otrzyma³ informacjê, ¿e w domu tym zebrali siê bia³oruscy faszyœci.
Z zadowoleniem przyj¹³ wiadomoœæ, ¿e partyzantka sowiecka mo¿e mieæ
sojuszników w rodz¹cym siê polskim ruchu oporu. Uzgodniono, ¿e w³a-
œnie podporucznik Lewald bêdzie z ramienia komendy obwodu w sta-
³ym kontakcie z dowództwem partyzantów sowieckich.

Od tego czasu podporucznika Lewalda bardzo czêsto odwiedzali
dowódcy sowieckich brygad i „otriadów”, miêdzy innymi starszy lejt-
nant Ry¿akow, lejtnant Seweryn Kluczko, kapitan Stiepaczenko i major
Rafa³ Wasilewicz. W rozmowach z Lewaldem dowódcy sowieccy pona-
glali, aby Polacy jak najszybciej zorganizowali swój oddzia³ partyzancki
i wyst¹pili zbrojnie przeciwko Niemcom.

Nawi¹za³y siê pierwsze nici przyjaŸni miêdzy oficerami polskimi
i rosyjskimi, podobnie jak i miêdzy szeregowymi ¿o³nierzami Armii Kra-
jowej i partyzantami z „czerwonych otriadów”. Szczególnie polscy do-
wódcy cenili sobie przyjaŸñ lejtnanta Seweryna Kluczko – o wysokim
¿o³nierskim morale, doskona³ego dowódcy brygady im. Gieorgija ̄ uko-
wa. Jego szczeroœæ i zdecydowanie w ka¿dej sytuacji budzi³y pe³ne za-
ufanie do niego.

Prawdopodobnie w³aœnie wskutek tak dobrych pocz¹tkowo kon-
taktów z dowództwem rosyjskim, komenda obwodu „S³up” prosi³a Ko-
mendê Okrêgow¹ „Nów” o zezwolenie na utworzenie polskiego oddzia-
³u partyzanckiego w Puszczy Nalibockiej, wspó³dzia³aj¹cego z podob-
nymi oddzia³ami sowieckimi. Lecz od podpu³kownika Prawdzica – Ja-
nusza Szlaskiego z tej komendy nadchodzi³a ci¹gle ta sama odpowiedŸ:

– Czekaæ! Jeszcze za wczeœnie!
Zanim utworzono komendê obwodu „S³up” – w ca³ym powiecie

sto³peckim, podobnie jak i na innych obszarach kresów wschodnich,
powstawa³y samorzutnie ró¿ne grupy konspiracyjne. W Sto³pcach od
przysz³ych ¿o³nierzy Polski Podziemnej przysiêgê odbierali: Sêp – Adam
Andruszkiewicz, D³ugi – Henryk Mozol, Bronis³aw Kozio³, starszy wach-
mistrz Legun – Krawiec, podchor¹¿y Henryk Werakso. W Iwieñcu, gdzie
Niemcy utworzyli drugi powiat, do konspiracji przyjmowa³ ludzi sam
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dowódca oœrodka podziemia iwienieckiego podchor¹¿y Lech – Olgierd
Woyno i jego zastêpca, wachmistrz D¹b – Jan Jakubowski, bêd¹cy ofi-
cjalnie komendantem stra¿y po¿arnej – oraz plutonowy Szary – Józef
NiedŸwiecki. Miejscem sk³adania przysiêgi by³ dom pañstwa NiedŸwiec-
kich znajduj¹cy siê na zarzeczu i Jakubowskiego, który przysiêgê odbie-
ra³ w remizie. Sk³adano j¹ uroczyœcie na krzy¿ i ró¿aniec.

Chor¹¿y Noc – Zdzis³aw Nurkiewicz z 27 pu³ku u³anów, który
w ostatniej chwili zdo³a³ ujœæ z Nieœwie¿a przed aresztowaniem i osiad³
w Liegenschafcie – maj¹tku w BobrowszczyŸnie jako administrator –
nawi¹za³ kontakt z podchor¹¿ym wachmistrzem Sumem – Narcyzem Ku-
likowskim i plutonowym Mikiem – Samotyj¹ Lenczewskim. Chor¹¿y
wiedzia³ dobrze, gdzie siê „zadekowaæ”... W tym maj¹tku by³y stajnie
pe³ne dobrych koni. No i siod³a!

Z kolei sier¿ant Kula – Kazimierz Puchacewicz utworzy³ placówkê
w Nowikach Wielkich i Rubie¿ewiczach, tu¿ nad dawn¹ granic¹ polsko
– sowieck¹. W Rakowie, miasteczku licz¹cym oko³o 2 tysiêcy mieszkañ-
ców, do podziemnej organizacji pod nazw¹ „Orlêta” nale¿a³a niemal ca³a
polska m³odzie¿. Szczególn¹ rolê spe³nia³ tam zak³ad œlusarski sier¿anta
W³adys³awa £ukuszewicza, przed wojn¹ rusznikarza w Wojsku Polskim.
Zak³ad ten by³ w istocie konspiracyjn¹ rusznikarni¹, w której naprawia-
no wszelkiego rodzaju broñ nie tylko dla ZWZ, a nastêpnie AK, ale te¿
i dla partyzantki sowieckiej. Sier¿antowi pomagali dzielnie m³odzi ch³op-
cy Piotr Potopowicz i Wiktor Malewicz ze wsi Wygonicze.

Wielce ofiarni w pracy podziemnej okazali siê nauczyciele: kie-
rownicy szkól w Niwnie i w Derewnie – Wañkowicz i Stanis³aw Siejko
(zamordowany wraz z ¿on¹ i siostr¹ w Nowej Myszy pod Baranowicza-
mi), Jan Tomczyk z Derewna, Maria Mysiñska, Wanda G¹siewska z Gi-
rejowa, W³adys³aw Oskierko, nauczyciel i harcnistrz z Rubie¿ewicz
i Stefan Jastrzêbski z Iwieñca, nauczyciel gimnastyki i œpiewu, poleg³y
w czasie blokady Puszczy Nalibockiej w lipcu 1943 r.

Pomimo poinformowania dowódców sowieckich brygad o tym, ¿e
Polacy nale¿¹cy do tajnej organizacji obsadzaj¹ w okolicznych miejsco-
woœciach „samaachowy”, jeden z „otriadów” pod dowództwem majora
Rafa³a Wasilewicza, zaatakowa³ w nocy z 7 na 8 maja 1943 r. „sama-
achowê” w Nalibokach.
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TRAGEDIA W NALIBOKACH

Po opanowaniu Naliboków przez sowieckie oddzia³y, na rozkaz
majora Rafa³a Wasilewicza rozstrzelano 108 Polaków, a sam¹ miejsco-
woœæ puszczono z dymem. Do podobnych wypadków dosz³o w Derew-
nej, Rubie¿ewiczach, Zasulu i w innych oœrodkach w rejonie Puszczy
Nalibockiej.

O wydarzeniach w Nalibokach wspomina ¿o³nierz Narodowych Si³
Zbrojnych – Eugeniusz Klimowicz.

W pocz¹tkach sierpnia 1942 r. w Nalibokach powsta³a, na polece-
nie w³adz niemieckich organizacja „samaachowa – samoobrona” z³o¿o-
na z miejscowych mê¿czyzn, w wiêkszoœci Polaków, uzbrojonych w 22
karabiny, przeznaczona do ochrony ludnoœci przed rabunkami. Niemcy
grozili sankcjami w wypadku odmowy wst¹pienia do tej grupy samo-
obronnej. Na jej komendanta Niemcy wyznaczyli Franciszka Adamcho-
wycza, którego rozkazy pod groŸb¹ represji bezwzglêdnie obowi¹zywa-
³y miejscow¹ ludnoœæ.

Eugeniusz Klimowicz, ¿o³nierz kampanii wrzeœniowej, ranny
w obronie Warszawy, od pocz¹tku niemieckiej okupacji nale¿a³ do kon-
spiracji. Do Naliboków przyby³ z koñcem sierpnia 1942 r. w czasie, gdy
„samaachowa” ju¿ istnia³a i dzia³a³a. Z polecenia swych w³adz konspira-
cyjnych, wst¹pi³ do niej.

Kilka miesiêcy póŸniej komendant „samoobrony” Franciszek Adam-
cewicz zosta³ przez Niemców aresztowany pod zarzutem nielegalnej dzia-
³alnoœci konspiracyjnej, a jego funkcjê przej¹³ dotychczasowy zastêpca.
W czasie ca³ej prawie 9-miesiêcznej dzia³alnoœci „samaachowy” jej funk-
cje sprowadza³y siê do s³u¿by wartowniczej i zwalczania jaskrawych
wypadków pospolitego rabunku w mieœcie i w najbli¿szej okolicy.

W marcu 1943 r. z inicjatywy jednego z dowódców partyzantki so-
wieckiej majora Rafa³a Wasilewicza, za poœrednictwem Mieczys³awa Far-
botki dosz³o do spotkania miêdzy tym¿e Wasilewiczem, lejtnantem Kle-
mentem Szaszkinem i kapitanem, którego Klimowicz nie zna³ –
a Eugeniuszem Klimowiczem jako komendantem „samaachowy”, Micha-
³em i Antonim Farbotko. Rozmowê ubezpiecza³ Zdzis³aw Pietraszkiewicz.

Major Wasilewicz podziêkowa³ Klimowiczowi za to, ¿e w lipcu
1941 r. u³atwi³ mu unikniêcie niemieckiej niewoli. Przyzna³, ¿e wie
o istnieniu nielegalnej polskiej organizacji w Nalibokach, dzia³aj¹cej pod
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p³aszczykiem „samaachowy”, jak te¿ o tym, ¿e to w³aœnie Klimowicz
jest dowódc¹ batalionu polskiej organizacji podziemnej. Wspomnia³ po-
nadto, ¿e spotyka³ siê z porucznikiem Mi³aszewskim, który – o ile mu
wiadomo – jest równie¿ jednym z dowódców partyzanckiego podziemia
na tym terenie.

Po takim wstêpie sowiecki major zaproponowa³ wprost przejœcie
ca³ej „samaachowy” do lasu i wspó³dzia³anie z partyzantk¹ rosyjsk¹.
W tym celu jego oddzia³ mia³by zorganizowaæ pozorowany napad na
Naliboki i w ten sposób umo¿liwiæ leœne zakonspirowanie siê ludzi Kli-
mowicza. Ten odpowiedzia³, ¿e podlega swoim w³adzom i bez ich rozka-
zu nie mo¿e samodzielnie podj¹æ tego rodzaju akcji.

Ostatecznie rozmówcy zawarli umowê nastêpuj¹cej treœci:
– Nie napadamy na siebie wzajemnie, do siebie nie strzelamy. Nie

wchodzimy sobie w drogê. Terenem dzia³ania „samaachowy” jest miej-
scowoœæ Naliboki i przyleg³e osady, który to teren bêdzie omijany przez
uzbrojone grupy sowieckie. „Samaachowa” zachowa swój dotychczaso-
wy charakter i bêdzie nada³ broni³a mieszkañców w razie napadów ze
strony band rabunkowych.

Ustalono te¿, ¿e wszelkie kontakty w przysz³oœci bêd¹ siê odbywa-
³y ze strony „samaachowy” za zgod¹ jej komendanta Klimowicza i za
jego poœrednictwem, a ze strony sowieckiej za zgod¹ i poœrednictwem
majora Wasilewicza.

W kwietniu 1943 r. odby³o siê powtórne spotkanie, tym razem ka-
pitana Szaszkina z Eugeniuszem Klimowiczem, Micha³em i Mieczys³a-
wem Farbotko i Jadwig¹ Arciszewska. Szaszkin informowa³ o sukce-
sach Armii Czerwonej na froncie wschodnim i o w³asnych, partyzanc-
kich dzia³aniach – proponuj¹c ponownie nalibockiej „samaachowie”
przejœcie do lasu i podjêcie wspólnych dzia³añ antyniemieckich. Wobec
braku przyzwolenia ze strony prze³o¿onych Klimowicz i tym razem nie
móg³ wyraziæ na to zgody. Na zakoñczenie potwierdzono, ¿e zawarta
wczeœniej umowa obowi¹zuje nadal obie strony.

W pocz¹tkach maja 1943 r. za poœrednictwem Mieczys³awa Far-
botki Klimowicz otrzyma³ kartkê podpisan¹ przez dowódcê oddzia³u
partyzantów sowieckich Gromowa, w której proponowa³ on, by w nocy
z 7 na 8 maja Klimowicz przyby³, ale sam, na spotkanie do osady po³o-
¿onej o 7 kilometrów od Naliboków, w g³êbi puszczy. Poniewa¿ Klimo-
wicz nie zna³ Gromowa – odpisa³ mu, ¿e na spotkanie stawiæ siê nie
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mo¿e, gdy¿ zgodnie z postanowieniami z marca wszelkie rozmowy mog¹
byæ prowadzone wy³¹cznie za poœrednictwem majora Wasilewicza.

Po pó³nocy z 8 na 9 maja 1943 r. do mieszkania Klimowicza wpad³
Ryszard Mazun melduj¹c, ¿e wartownicy „samaachowy” zostali zaalar-
mowani przez ma³ego ch³opca, i¿ w odleg³ej o kilometr od miasteczka
kolonii dom jego rodziców naszli bandyci i rabuj¹ go. Klimowicz pole-
ci³ Mazunowi, by na koñcu ul. Nowogródzkiej zorganizowano grupê
z broni¹ maszynow¹, która zasz³aby drogê rabusiom od strony puszczy,
sam zaœ z drug¹ grup¹ zamierza³ przeci¹æ im drogê od strony koœcio³a.

Udaj¹c siê w upatrzone miejsce z grup¹ siedmiu ludzi Klimowicz
us³ysza³ nagle seriê z pistoletu maszynowego w³aœnie w rejonie koœcio-
³a. Po chwili jego grupê ostrzelano z boku równie¿ z broni maszynowej
i ze zwyk³ych karabinów. W ksiê¿ycowej poœwiacie miêdzy szkol¹ a za-
budowaniami jednego z maj¹tków wyraŸnie dostrzeg³ ludzi rozsypanych
w tyralierê i zmierzaj¹cych wprost na jego ludzi. Klimowicz w tej nie-
zrozumia³ej dla niego sytuacji wycofa³ siê do centrum Naliboków rozka-
zuj¹c zarazem otwarcie ognia ckm w tym kierunku, z którego dochodzi³a
strzelanina.

To zupe³nie nieoczekiwane natarcie sowieckiej partyzantki na mia-
steczko przeprowadzone by³o z u¿yciem znacznej si³y ogniowej – broni
maszynowej i dzia³ek. Sz³o z trzech kierunków – od pó³nocy wzd³u¿
ul. Wileñskiej, od po³udnia wzd³u¿ ul. Nowogródzkiej i ze wschodu od
strony ul. Szkolnej i koœcio³a. Ostrzeliwuj¹c siê nieustannie seriami
z karabinów maszynowych Klimowicz odskoczy³ do niewielkiego lasku
nie opodal Naliboków. Z po³o¿onego na wzgórzu lasku widaæ by³o licz-
ne po¿ary w miasteczku.

Nie by³o w¹tpliwoœci kto dokona³ takiego „zdobycia” Naliboków...
Tym bardziej, ¿e zaraz po tej akcji major Wasilewicz w odwet za opór
„samaachowy” nakaza³ rozstrzelanie stu dwudziestu oœmiu mieszkañ-
ców Naliboków. Wœród zamordowanych by³y trzy kobiety i dziecko.

PERTRAKTACJE

Aby zapobiec dalszemu rozlewowi krwi 8 czerwca 1943 r. dosz³o
do rozmów pomiêdzy komendantem Okrêgu Nowogródzkiego AK pod-
pu³kownikiem Prawdzicem – Januszem Szlaskim a dowódc¹ sowieckiej
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Brygady im. Lenina – F. Siniczkinem. Przedstawiono w nich wzajemne
zarzuty dotycz¹ce przyczyn i przebiegu konfliktów oraz propozycje ewen-
tualnej dalszej wspó³pracy.

Komendant nowogródzkiego okrêgu wystêpuj¹cy jako delegat Szta-
bu G³ównego Partyzantów Polskich „Wschód” przedstawi³ w formie
¿¹dañ nastêpuj¹ce warunki: • nie przeszkadzanie sobie w dzia³aniach
partyzanckich • uzgodnienie zasad wspó³pracy bojowej • wymiana ma-
teria³ów i sprzêtu wojskowego • wymiana hase³ • œcis³a ³¹cznoœæ i zaufa-
nie oparte o obopólny szacunek • wyznaczenie odrêbnych terenów ope-
racji dla partyzantów polskich i sowieckich • bezwzglêdne podporz¹d-
kowanie siê G³ównemu Sztabowi Partyzanckiemu zgodnie z uk³adem
zawartym z Sowietami przez gen. Sikorskiego w 1941 r. (wg. niego –
element przyby³y podporz¹dkowuje siê miejscowemu) • nawi¹zanie po-
przez sztab Brygady im. Lenina poœredniej ³¹cznoœci z innymi brygada-
mi sowieckimi • wzajemna „wolna rêka” w zdecydowanym rozprawia-
niu siê z bandami rabusiów, których nale¿y likwidowaæ z uwagi na trud-
noœci w ich przetrzymywaniu, czy te¿ transportowaniu do w³aœciwych
jednostek.

Strona polska domaga³a siê równie¿ wyjaœnienia sprawy spalenia
kobiety N. i jej domostwa oraz budynku szkolnego, zabicia kolejarza S.,
przeœladowania Polaków przez sowieckich partyzantów, bicia Polaków,
uprowadzania ich i niszczenia gospodarstw domowych, równie¿ wnosi-
³a o wydanie zakazu odbierania miejscowej ludnoœci przechowywanej
przez ni¹ broni. ̄ ¹dania polskie dowódca Brygady im. Lenina odrzuci³
uzasadniaj¹c to tym, ¿e i w wyniku uchwa³ sesji Rady Najwy¿szej ZSRR
z listopada 1939 r., ziemie te stanowi¹ suwerenny obszar pañstwa so-
wieckiego, znajduj¹cy siê aktualnie pod okupacja niemieck¹ – na któ-
rym mog¹ obowi¹zywaæ tylko prawa i porz¹dki ustalone przez w³adze
na Kremlu. Wkrótce po tych rozmowach stanowisko to znalaz³o ofi-
cjalne potwierdzenie w uchwale Komitetu Centralnego Komunistycz-
nej Partii (bolszewików) Bia³orusi podjêtej na moskiewskim plenum
22 czerwca 1943 r. „O przedsiêwziêciach w zakresie dalszego rozwija-
nia ruchu partyzanckiego w zachodnich obwodach Bia³orusi”. KC KP(b)
Bia³orusi rozes³a³o do wszystkich podziemnych komitetów obwodo-
wych pismo okólne „O wojskowo – politycznych zadaniach w zachod-
nich obwodach Bia³orusi”. W piœmie tym KC wskazywa³, ¿e i pod-
ziemne partyjne i komsomolskie organizacje w swojej polityce w sto-
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sunku do polskich bur¿uazyjnych nacjonalistów powinny kierowaæ siê
nastêpuj¹cymi ustaleniami:

1. Zachodnie obwody sowieckiej Bia³orusi stanowi¹ integralna czêœæ
Republiki Bia³oruskiej. Na zajêtym przez Niemców terytorium Bia³oru-
si dopuszczalna jest tylko dzia³alnoœæ grup, organizacji i oddzia³ów, któ-
re kieruj¹ siê interesami mas pracuj¹cych pañstwa sowieckiego,

2. Istnienie ró¿norodnych organizacji kierowanych przez polskie
bur¿uazyjne oœrodki nale¿y traktowaæ jako bezprawne wtr¹canie siê do
spraw naszego kraju,

3. Nasze g³ówne zadanie sprowadza siê do tego, aby szerzej rozwi-
n¹æ sowiecki ruchu partyzancki wci¹gaj¹c do niego wszystkie warstwy
ludnoœci, w tym i Polaków. Nacjonalistyczne oddzia³y i grupy tworzone
przez polskie ko³a reakcyjne nale¿y izolowaæ od ludnoœci przez tworze-
nie sowieckich oddzia³ów i grup sk³adaj¹cych siê z ludzi pracy narodo-
woœci polskiej,

4. Wszystkimi sposobami zwalczaæ oddzia³y i grupy nacjonalistyczne.
Nieco wczeœniej na kolejnej odprawie komendy obwodu sto³pec-

kiego AK zwo³anej po tragedii w Nalibokach, zebrani na niej oficerowie
uznali za sprawê nagl¹c¹ zorganizowanie zbrojnego oddzia³u polskiego.
Motywowano to tym, ¿e w obwodzie ros³a nieustannie liczba ludzi „spa-
lonych”, a ponadto nale¿a³o pilnie zahamowaæ przechodzenie polskiej
m³odzie¿y do partyzantki sowieckiej. Istnia³a potrzeba zaakceptowania
istnienia polskiego oddzia³u na terenach zamieszkanych w wiêkszoœci
przez ludnoœæ polsk¹ i powsta³a koniecznoœæ przeciwdzia³ania rekwizy-
cjom mienia obywateli polskich przez luŸne bandy i grupy sowieckich
partyzantów.

Zdawano sobie sprawê z tego, ¿e utworzenie polskiego oddzia³u na
terenie opanowanym przez wiele tysiêcy partyzantów sowieckich by³o-
by niemo¿liwe bez porozumienia siê z nimi. Dlatego te¿ od kilku miesiê-
cy prowadzono na ten temat rozmowy z faktycznymi gospodarzami Pusz-
czy Nalibockiej. Do rozmów tych zostali upowa¿nieni Klon – Jan Ha³a-
ba i starszy ogniomistrz Herman – Downar Zapolski.

Mia³y miejsce i takie sytuacje, ¿e delegatów komendy obwodu sta-
wiano nieoczekiwanie „pod stienku”, zarzucaj¹c im szpiegostwo i wro-
gie nastawienie od ZSRR oraz to, ¿e s¹ narzêdziami polskich bur¿ujów
i „pomieszczykow” (obszarników). W³adze sowieckie nie chcia³y s³y-
szeæ o utworzeniu polskiego oddzia³u, z polskimi oficerami na czele.
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Oddzia³ polski móg³ byæ utworzony zdaniem strony rosyjskiej pod
warunkiem, ¿e na dowódców bêd¹ powo³ani wy³¹cznie oficerowie so-
wieccy. Ostatecznie, po d³u¿szej przerwie w rozmowach sowieccy do-
wódcy wyrazili zgodê na utworzenie polskiego oddzia³u na nastêpuj¹-
cych warunkach:

– dowództwo i oddzia³y polskie rekrutowaæ siê bêd¹ tylko z ludno-
œci miejscowej,

– ¿adnych obcych przybyszów nie mog¹ przyjmowaæ bez wiedzy
strony sowieckiej,

– nie dopuszczalna jest ³¹cznoœæ takiego oddzia³y z Londynem,
Warszaw¹ i polskimi zwi¹zkami konspiracyjnymi,

– dowództwo sowieckie zachowuje prawo do lustracji i dyspono-
wania partyzantami polskimi,

– nie wolno podejmowaæ ¿adnych dzia³añ bez wiedzy dowództwa
sowieckiego,

– wszelka zdobycz wojenna podlega podzia³om wedle jego uznania,
– ograniczona ma byæ wielkoœæ oddzia³u,
– bez sprzeciwu ze strony polskiej oficerowie sowieccy maj¹ wol-

noœæ szerzenia komunistycznej propagandy, wyg³aszania przemówieñ, itp.

BY£O ICH CZTERDZIESTU CZTERECH

Komenda obwodu w Sto³pcach otrzyma³a wreszcie z Komendy
Okrêgu „Nów” tak niecierpliwie i d³ugo oczekiwan¹ zgodê na utworze-
nie oddzia³u zbrojnego. Punkt werbunkowy usytuowano w maj¹tku Kul
w g³êbi Puszczy Nalibockiej. Termin zg³aszania siê ochotników – tylko
tych, którzy posiadali broñ i umundurowanie wyznaczono 3 czerwca 1943 r.
na godzinê 5 rano. Dowódca oddzia³u mianowany zosta³ podporucznik
pilot DŸwig – Witold Pe³czyñski, oficer z 78 pu³ku piechoty strzelców
s³uckich.

Wszyscy stawili siê punktualnie. Razem z dowódc¹ oddzia³ liczy³
czterdziestu czterech pieszych i konnych. Tego samego dnia, zanim od-
dzia³ wyruszy³ do akcji, by³y ju¿ pierwsze ofiary...

W kwaterze dowódcy oddzia³u jeden z dopiero co „upieczonych”
partyzantów, nie pow¹chawszy jeszcze bitewnego prochu, zaœ chwal¹c
siê przyniesionym granatem obronnym, nieopatrznie wyci¹gn¹³ zawlecz-



26

kê. Przera¿ony upuœci³ na pod³ogê odbezpieczony granat. Wszyscy znaj-
duj¹cy siê w pomieszczeniu os³upieli. Jedyny przytomny dowódca od-
dzia³u dopad³ doñ, podniós³ i cisn¹³ w okno. Na nieszczêœcie granat ude-
rzy³ we framugê i wybuch³. Jego w³aœciciel zosta³ ciê¿ko ranny. Od³a-
mek rozci¹³ policzek dowódcy oddzia³u. Œlad po nim podporucznik DŸwig
bêdzie nosi³ do koñca ¿ycia.

Przed noc¹ oddzia³ opuœci³ kwatery w Kulu. Biwak na noc roz³o¿o-
no w lesie.

Wieœæ o polskim oddziale partyzanckim lotem b³yskawicy rozesz³a
siê po okolicznych wsiach i miasteczkach. M³odzi i starzy wyci¹gali ze
schowków broñ i zawczasu przygotowane na tak¹ okolicznoœæ mundury.
Wyruszali w g³¹b puszczy ch³opcy z Derewnej, Naliboków, Rubie¿e-
wicz, Wo³my, Iwieñca. Kontaktów z partyzantami szukali mieszkañcy
wsi, zaœcianków, folwarków i chutorów takich jak: Borek, Niwna, Bieli-
ca, Miko³ajewszczyzna, Szaszkowszczyzna, Bobrowszczyzna, Niesto-
rowicze, Nowiki Chotów, Brzuchacze, Ojucewicze, Zasule, Jeremicze...

Ruszali traktami i drogami pamiêtaj¹cymi jeszcze lata wojny na-
poleoñskiej, tymi samymi, po których ci¹gnêli ¿o³nierze Powstania Li-
stopadowego z oddzia³ów kapitana Paszkowskiego, porucznika Skrzy-
neckiego, a potem powstañcy z pamiêtnego roku 1863 pod komend¹
obywatela Ziemi Miñskiej – Apolinarego Œwiêtorzeckiego.

Ka¿de dziecko, ucz¹c siê mowy polskiej ju¿ wówczas niemal od
kolebki poznawa³o dzieje i czyny swych ojców i dziadów, którzy stawali
do nierównej walki o wolnoœæ Tej, co nie zginê³a. Zaci¹gali siê wiêc do
pierwszego polskiego oddzia³u Lewiccy, Skrodzcy, Mi³aszewscy, Brycz-
kowscy, Downarowie – Zapolscy, Pilarscy, Weraksowie, Jankowscy, Ple-
wako, £obaczowie, Szujkowie, Wieliczkowie, Rutkowscy, Kosowicze,
NiedŸwieccy, Wo³osowicze, Mostowscy, Pietruchy, Juchniewicze, Pu-
chacewicze, Skuraci, Ignatowicze, K³owsiacy, Ko³osowscy, Wilniewi-
cze, Jaroszyñscy, Ciechanowicze, Sieliccy, Komarowie, Prudziañcy, Dra-
czyñscy, Mikuccy, Pacejkowicze, Sosnowscy, Borysewicze, Grygorce-
wicze, Karpiñscy, Jankowscy i inni. Wœród lasów Puszczy Nalibockiej
rozlega³a siê dawno nie s³yszana ¿o³nierska piosenka:

Do naszego wojska ch³opców zaci¹gaj¹,
ch³opców zaci¹gaj¹,
Niejednej panience, niejednej kochance
serce zasmucaj¹, serce zasmucaj¹...
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19-letni Zawisza – Witold Drzewiecki z zaœcianka Popkówszczy-
zna wracaj¹c furmank¹ 7 czerwca 1943 r., w niedzielê od in¿yniera Œwira,
którego by³ ³¹cznikiem, zatrzyma³ siê w Pilnicy. Nie wierzy³ w³asnym
oczom, gdy na ulicy ujrza³ ¿o³nierzy w polskich mundurach. Nie na-
myœlaj¹c siê zaci¹³ konia i pogoni³ do swego domu. Szybko przebra³
siê w mundur wojskowy, wymieniony wczeœniej za nowiutki, odœwiêt-
ny garnitur. Wydosta³ ze schowka trzy karabiny. W nieca³¹ godzinê by³
z powrotem.

Do oddzia³u przyjmowano tylko uzbrojonych i umundurowanych
ochotników.

W trzecim dniu od zorganizowania zbrojnego oddzia³u od Pilnicy
przybyli przedstawiciele partyzantki sowieckiej z majorem Wasilewiczem
na czele, by omówiæ zasady wspó³dzia³ania, które od tego momentu sta-
wa³o siê absolutnie nieodzowne. W tym samym czasie polska delegacja,
w sk³ad której wchodzi³ porucznik Lewald – Kacper Mi³aszewski (po
zranieniu podporucznika DŸwiga on obj¹³ dowództwo oddzia³u), pluto-
nowy z cenzusem ¯uczek – Antoni Hasiuk i Józef Zujewski uda³a siê do
miejsca postoju dowództwa partyzantki sowieckiej w celu ustalenia daty
kolejnego spotkania. Polacy i Rosjanie rozminêli siê, do rozmów w tym
dniu wiêc nie dosz³o. Uda³o siê tylko uzgodniæ, ¿e obie strony wyznacz¹
pe³nomocnych oficerów do podpisania umowy o wspó³pracy.

Spotkanie w³aœciwe odby³o siê kilka dni potem w zaœcianku Zubie-
rowo. Ze strony polskiej wziêli w niej udzia³ porucznik Lewald – Kac-
per Mi³aszewski, jego adiutant Henryk Warakso, i plutonowy Antoni
Hasiuk. Ze strony sowieckiej uczestniczy³o oko³o 20 oficerów, którym
przewodzi³ major Wasilewicz.

Lewald zaproponowa³ nazwê polskiego oddzia³u nawi¹zuj¹c do tra-
dycji przedwojennych – 8 batalion Korpusu Ochrony Pogranicza (sta-
cjonowa³ on w Sto³pcach). Strona sowiecka zdecydowanie sprzeciwia³a
siê temu, sugeruj¹c nazwê – imiê Wandy Wasilewskiej lub Feliksa Dzier-
¿yñskiego. Na uwagê Hasiuka, ¿e Dzier¿yñski by³ morderc¹ tysi¹ca po-
laków, a Wasilewska zdrajczyni¹ narodu polskiego – Sowieci zapropo-
nowali imiê Tadeusza Koœciuszki. Ta nazwa by³a dla Polaków do przyjê-
cia. Od tego dnia polski zbrojny oddzia³ partyzancki przyj¹³ nazwê: Pol-
ski Oddzia³ Partyzancki im. Tadeusza Koœciuszki.

Najtrudniejsza do uzgodnienia pozostawa³a kwestia podzia³u tery-
torium i puszczy pomiêdzy operuj¹ce na nich oddzia³y partyzanckie.
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Ostatecznie zdecydowano, ¿e obowi¹zuje nadal – a¿ do przysz³ej konfe-
rencji pokojowej – granica sprzed 17 wrzeœnia 1939 r. W zwi¹zku z tym
partyzanci polscy zaopatrywaæ siê mieli na terenach wedle tej granicy
nale¿¹cych do Polski, natomiast partyzanci sowieccy na terenach ZSRR.
Podzia³ ten nie dotyczy³ niemieckich baz zaopatrzenia frontu i Rzeszy.
Oddzia³y obu stron móg³ je atakowaæ w ka¿dej chwili zabieraj¹c zdo-
bycz dla siebie. Równie¿ w wypadku blokady lub walk ci¹g³ych z Niem-
cami wszystkie oddzia³y mia³y prawo dokonywania rekwizycji ich mie-
nia niezale¿nie od terytorium, na jakim siê akurat znajdowa³y.

Puszcza Nalibocka podzielona zosta³a na sektory polski i sowiecki.
Bez specjalnych przepustek partyzanci polscy nie mogli poruszaæ siê
swobodnie w sektorze sowieckim – i odwrotnie. Co trzeci dzieñ mia³o
byæ ustalane nowe has³o i odzew, pochodz¹ce od nazw miast Polski
i ZSRR. Ponadto strona sowiecka zobowi¹zywa³a siê agitowaæ polsk¹
ludnoœæ zamieszka³¹ b¹dŸ przebywaj¹c¹ w ich sektorze, by wstêpowa³a
do oddzia³u polskiego.

Zgodnie z miejscowym obyczajem, a przy tym przy wzajemnym
– tak siê wydawa³o – zaufaniu przypieczêtowano podpisan¹ umowê
„stakañczykami” z samogonem. Wkrótce do oddzia³u przyby³ ze Sto³p-
ców komendant Obwodu ni¿. Œwir – Aleksander Warakomski, któremu
podporucznik Lewald przedstawi³ podpisan¹ dopiero co umowê z So-
wietami. Po zapoznaniu siê z jej treœci¹ Œwir pogratulowa³ sukcesu,
zobowi¹zuj¹c siê dostarczyæ jej tekst do dowództwa Okrêgu „Nów” –
Nowogródek.

W ci¹gu 10 dni polski oddzia³ partyzancki nazywany przez miej-
scow¹ ludnoœæ „Legionami” liczy³ ju¿ stu trzydziestu ¿o³nierzy. Rych³o
do³¹czy³o do nich kilkunastu kawalerzystów w pe³nym rynsztunku, na
koniach z trzema zaprzêgami. Na czele konnego patrolu stan¹³ nieœwie-
ski chor¹¿y Noc – Zdzis³aw Nurkiewicz.

W tym czasie w Iwieñcu ktoœ sypn¹³...
Do miasta przyjecha³ ze Sto³pców sêdzia bia³oruski Karaczun.

Nasta³y aresztowania, osadzono w wiêzieniu oko³o osiemdziesiêciu cz³on-
ków Armii Krajowej, zamieszka³ych zarówno w samym mieœcie, jak
i w okolicy. Informatorzy donieœli, ¿e zamierza siê ich wywieŸæ do obo-
zu œmierci w Ko³dyczewie lub w Troœcianem pod Miñskiem. Trzeba by³o
dzia³aæ bez zw³oki. W komendzie obwodu zapad³a decyzja: uderzyæ na
garnizon niemiecki w Iwieñcu!
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Po uzyskaniu zgody komendy Okrêgu „Nów” ustalono termin ak-
cji na dzieñ 22 czerwca 1943 r., dok³adnie w druga rocznicê najazdu
Niemców na ZSRR.

ZDOBYCIE IWIEÑCA

Iwieniec miasteczko gminne licz¹ce przed wojna 5 tysiêcy miesz-
kañców w czasie okupacji podwoi³o iloœæ ludnoœci. W dalszym ci¹gu
przewa¿a³a ludnoœæ polska. Dawny powiat wolo¿yñski przekszta³cony
zosta³ przez okupacyjne w³adze sowieckie w 1939 r.1 w nowy – Iwienicki.

Ju¿ w 1495 r. odnotowano Iwieniec (prawa miejskie naby³ w XVI
wieku), jako w³asnoœæ Jerzego So³³ohuba, póŸniejszego wojewody smo-
leñskiego, utracony przez Rzeczpospolit¹ w wyniku drugiego rozbioru
w 1793 roku. Od 1810 r. Iwieniec sta³ siê w³asnoœci¹ rodu Plewaków

Do 1939 r. w koszarach odleg³ych 2 kilometry od centrum miasta
stacjonowa³y jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza – batalion piecho-
ty i szwadron kawalerii, ostatnio pod dowództwem majora Styliñskiego.
W³aœnie dziêki tej licznej za³odze wojskowej Iwieniec nazwano „Stra¿-
nic¹ Polskich Granic Pó³nocno – Wschodnich”.

Miasto od koszar przedziela³a niewielka rzeczka Wo³ma z m³ynem
wodnym, która ³¹cz¹c siê z Is³ocz¹ wpada do Berezyny. Sta³y tu dwa
koœcio³y, pod wezwaniem œw. Micha³a – „Bia³y”i pod wezwaniem œw. Alek-
sego – „Czerwony”, nazwane tak od koloru materia³u budowniczego.

W czasie, gdy planowano uderzenie na Iwieniec, w sk³ad niemiec-
kiego garnizonu wchodzi³o 100 ¿andarmów, 2 kompanie lotnicze Luft-
waffe w sile 200 ¿o³nierzy oraz kilkudziesiêciu mundurowych z ochrony
gospodarczej. Razem – oko³o 400 Niemców i 300 policjantów bia³oruskich.

Plan akcji opracowali komendant AK w Iwieñcu podchor¹¿y Lech
– Olgierd Woyno, podporucznik Lewald – Kasper Mi³aszewski i podpo-
rucznik Waldan – Walenty Parchimowicz, wykorzystuj¹c szczegó³owe
informacje by³ych podoficerów KOP, mieszkañców Iwieñca – plutono-

1 Powiat iwieniecki obejmowa³ czêœæ pow. sto³peckiego tj. gminy Derewno, Nali-
boki i Rubie¿ewicze oraz gminy Wo³ma i Iwieniec powiatu wo³o¿yñskiego. Stworzono
nowe gminy: Buckiewicze, Kamieñ i Pralniki. Taki podzia³ administracyjny utrzyma³ siê
w czasie okupacji niemieckiej.
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wego Opoñczy – Waleriana ¯uchowicza, wachmistrza Dêba – Jana Ja-
kubowskiego, sier¿anta Stefana Poznañskiego oraz plutonowych Józefa
i Jana NiedŸwiedzkich.

Od pañstwa Dzier¿yñskich sztab okrêgu otrzyma³ informacjê, ¿e
Niemcy fortyfikuj¹ siedziby swych jednostek, stawiaj¹ zasieki z drutów
kolczastych, buduj¹ bunkry, zaœ na sobotê 19 czerwca 1943 r. nakazali
stawiæ siê przed komisj¹ werbunkow¹ Bia³oruskiego Korpusu „Samo-
ochowy” wszystkim mê¿czyznom powy¿ej wieku 18 lat. Na ten sam dzieñ
zarz¹dzili dokonanie przegl¹du koni i ich „wykup” na rzecz niemieckiej
armii.

Rysowa³a siê wiêc doskona³a okazja do przemycenia uzbrojonych
ludzi na teren Iwieñca. Zdecydowano przyspieszyæ akcjê i rozpocz¹æ
uderzenie tego w³aœnie dnia w po³udnie. Plan przewidywa³ jednocze-
sny atak na niemiecki garnizon z zewn¹trz i od œrodka. Do miasta mia-
³o siê wczeœniej przedostaæ 60 ¿o³nierzy z oddzia³u w cywilnych ubra-
niach, uzbrojonych w broñ krótk¹ i granaty. Akcj¹ od wewn¹trz dowo-
dzi³ podchor¹¿y Lech – Olgierd Woyno, któremu przydzielono 100 lu-
dzi z konspiracji iwienieckiej. Punktem dowodzenia by³ dom pañstwa
Dzier¿yñskich.

Poszczególnymi grupami dowodzili wachmistrz D¹b – Jan Jaku-
bowski, plutonowy Opoñcza – Walerian ¯uchowicz, plutonowy Bole-
s³aw Nowakowski i plutonowy Szary – Józef NiedŸwiedzki. Ich zada-
niem by³o zdobycie posterunku ¿andarmerii, niemieckiego biura gospo-
darczego i opanowanie budynku bia³oruskiej Schutzpolizei, a tak¿e prze-
rwanie ³¹cznoœci telefonicznej ze Sto³pcami i Miñskiem, sk¹d mog³aby
nadejœæ pomoc dla Niemców.

Oddzia³ dzia³aj¹cy z zewn¹trz pod dowództwem podporucznika
Waldana – Walentego Parchimowicza mia³ zaatakowaæ koszary 2 kom-
paniami Luftwaffe, by nie dopuœciæ ich ¿o³nierzy do wspó³dzia³ania
z ¿andarmeri¹.

Porucznik Lewald – Kasper Mi³aszewski, dysponuj¹c dwoma ce-
kaemami typu „Maxim” zamyka³ szosê prowadz¹c¹ z koszar do œród-
mieœcia miasteczka, zaœ chor¹¿y Noc – Zdzis³aw Nurkiewicz ubezpie-
cza³ drogi prowadz¹ce do lwieñca przez Humienowszczyznê, Grañ, Pi-
try³owicze i Kamieñ ze Sto³pców oraz przez Raków z Miñska.

Tego dnia pogoda by³a s³oneczna, wrêcz upalna, a na niebie ani
jednej chmurki. W Iwieñcu jak zwykle od rana panowa³ o¿ywiony ruch.
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Wezwani przed komisjê werbunkow¹ mê¿czyŸni stawili siê na godzinê
10 przed budynkiem policji przy ul. 3 Maja. Tam, po sprawdzeniu obec-
noœci, ustawiono ich czwórkami w kolumnê, któr¹ pod eskort¹ skiero-
wano na ul. Stanis³awa Wigury do Domu ̄ o³nierza. Na rynku zebrali siê
ch³opi z koñmi przeznaczonymi dla niemieckiego wojska.

¯andarmi wykonywali normalnie swoje zajêcia, a przed godzin¹
12, jak zwykle, powrócili na posterunek, gdzie czeka³ na nich gor¹cy
posi³ek. Piêtrowy, murowany budynek znajdowa³ siê dok³adnie naprze-
ciw Bia³ego Koœcio³a, przy aptece przed Wirszubskiego.

W odleg³ych o 2 kilometry od miasta koszarach, gdzie kwaterowa-
³y dwie kompanie Luftwaffe i kompania gospodarcza, podobnie jak i w
niemieckim biurze gospodarczym, panowa³ zupe³ny spokój. Niemcy nie
przeczuwali nawet, ¿e ju¿ za chwilê, gdy tylko z wie¿y iwienieckich
koœcio³ów w samo po³udnie ozw¹ siê dzwony na Anio³ Pañski – nastanie
dla nich istny s¹dny dzieñ.

Kilkanaœcie minut przed po³udniem wyznaczeni do akcji ¿o³nierze
zajêli stanowiska wyjœciowe melduj¹c o tym podchor¹¿emu Lechowi
Olgierdowi Woyno. Mieszkanie pañstwa Dzier¿yñskich, gdzie kwatero-
wa³o dowództwo akcji, znajdowa³o siê przy ul. Wigury przy klasztorze,
w naro¿nym budynku Mateusza Staniszko, którego syn równie¿ bra³ udzia³
w akcji. Tu¿ przed godzin¹ 12 podchor¹¿y Lech schowa³ pistolet do pra-
wej kieszeni spodni i wyszed³ na ulicê. Przed posterunkiem ¿andarmerii
napotka³ plutonowego Opoñczê – Waleriana ̄ uchowicza, który da³ znak,
¿e jego ludzie gotowi s¹ do podjêcia dzia³ania. Uzgodniono wczeœniej,
¿e jako pierwsza na budynek ¿andarmerii uderzy w³aœnie jego grupa.
Dopiero po tym, na odg³os wystrza³ów, dwie grupy pod komend¹ wach-
mistrza Jakubowskiego i sier¿anta Poznañskiego opanuj¹ od wewn¹trz
posterunek policji bia³oruskiej.

Nie przebrzmia³ jeszcze dŸwiêk dzwonu bij¹cego na Anio³ Pañski,
gdy ch³opcy Opoñczy dopadli do posterunku ¿andarmerii przystawiaj¹c
lufy pistoletów do piersi dwóch Niemców pe³ni¹cych tam s³u¿bê. Pod-
dali siê oni bez oporu. Rozbrojonych odstawiono natychmiast na ty³y.
Nastêpnie do wnêtrza posterunku mieli wejœæ kapral Misiaczek – kon-
serwator telefoniczny, doskonale znaj¹cy rozk³ad pomieszczeñ – wraz
z kapralem podchor¹¿ym Bryczkowskim z zadaniem zniszczenia radio-
stacji i centrali telefonicznej. Moment wybrany by³ dobrze, gdy¿ Niem-
cy w tym czasie zajêci byli posi³kiem.



32

Tymczasem nieoczekiwanie rozleg³y siê strza³y po przeciwleg³ej
stronie ulicy, tam gdzie by³a siedziba bia³oruskiej Schutzpolizei,
a w chwilê potem równie¿ od strony koszar.

Z planowanego zaskoczenia nie wszystko siê uda³o. Jeden z ¿an-
darmów cisn¹³ przez uchylone drzwi posterunku granat i zaraz drzwi te
zaryglowa³. Jan NiedŸwiedzki nie zd¹¿y³ uskoczyæ... Zgina³ na miejscu.

– Radiostacja! – zawo³a³ Opoñcza. – Za wszelka cenê zniszczyæ
radiostacjê!

Kapral Misiaczek i kapral podchor¹¿y Zew – Jan Bryczkowski do-
biegli do otwartego okna, wskoczyli do œrodka i b³yskawicznie, zanim
ktokolwiek zdarzy³ siê zorientowaæ i zanim pad³y pierwsze strza³y, ci-
skaj¹c w dó³ za siebie granaty wbiegli na pierwsze piêtro. W okamgnie-
niu otworzyli drzwi do pokoju, w którym mieœci³a siê radiostacja i cen-
trala. Akurat w tym momencie niemiecki radiotelegrafista usi³owa³ na-
wi¹zaæ ³¹cznoœæ ze Sto³pcami – wiêc cisnêli w jego stronê obronne „jaja”.
W czasie, gdy rzucone wczeœniej granaty rozwala³y siê na parterze, roz-
bili w korytarzu na piêtrze okna, z parapetu dostali siê na dach, stamt¹d
zaœ po rynnie opuœcili siê w dó³ do reszty swoich. Byli ju¿ na dole, gdy
rozleg³ siê podwójny huk. Eksplodowa³y granaty rzucone na górze nisz-
cz¹c radiostacjê i centrale telefoniczn¹, eliminuj¹c tak¿e obs³uguj¹cego
je ¿andarma. Brawurowa akcja trwa³a zaledwie kilka minut. Zziajani,
ale i zadowoleni z kmicicowskiego wrêcz wypadu powrócili do kolegów
¿ywi i cali.

Partyzanci strzelali w stronê murowanego budynku z krótkiej bro-
ni, lecz coraz rzadziej. Nie mieli zbyt wiele amunicji i musieli j¹ oszczê-
dzaæ. Podchor¹¿y Lech wci¹¿ przypomina³, by granatów u¿ywaæ tylko
w ostatecznoœci.

Zaszokowani w pierwszej chwili niespodziewanym atakiem ¿an-
darmi zdo³ali och³on¹æ i organizowali obronê. A kiedy ruszyli do kontr-
natarcia – partyzanci ze swoimi pistolecikami niewielkie mieli ju¿ szan-
se. Sytuacja stawa³a siê ju¿ groŸna. Trafiony w g³owê zgin¹³ na miejscu
Tolek P³awecki, chwilê potem ciê¿ki strza³ w p³uca seri¹ z automatu
otrzyma³ Tolek – Antoni Aleksandrowicz. Doskoczy³ do niego sanita-
riusz Józef KuŸmiñski i nie bacz¹c na tocz¹c¹ siê wokó³ strzelaninê od-
ci¹gn¹³ go w bezpieczne miejsce. Po za³o¿eniu opatrunku tamuj¹cego
krew, przy pomocy innych zdo³a³ przetransportowaæ go do iwienieckie-
go szpitala. Niestety, nie uda³o siê go uratowaæ. Rana by³a œmiertelna.



33

W tym samym czasie ranni zostali podchor¹¿y Lech – Olgierd Woyno
i starszy strzelec Witold Drzewiecki, na szczêœcie niezbyt groŸnie.

Najskuteczniej uda³o siê opanowaæ niemieckie biuro gospodarcze
grupie pod komend¹ plutonowego Boles³awa Nowakowskiego. Niemiec,
który zbyt d³ugo na wezwanie „Hände hoch!” zwleka³ z podniesieniem r¹k
zosta³ zastrzelony, zaœ na ten widok wszyscy pozostali poddali siê bez oporu.

Inna grupa partyzantów kierowana przez kaprali Antoniego Rudowi-
cza i W³adys³awa Pupko na odg³os dzwonów koœcielnych zgodnie
z umówionym has³em wtargnê³a na pocztê i przerwa³a ³¹cznoœæ, a na-
stêpnie – by blokadê telekomunikacyjn¹ wzmocniæ – pozrywa³a druty
telefoniczne wzd³u¿ dróg wiod¹cych do Miñska, Rakowa i Wo³my. Ze-
rwano te¿ most zwany „Iwieñczyk”, spinaj¹cy brzegi rzeki Wo³omka.

Tymczasem wachmistrz D¹b – Jan Jakubowski, po zlikwidowaniu
dwóch wartowników wezwa³ policjantów bia³oruskich do poddania siê.
Ich komendanta Kanona nie by³o na miejscu, zaœ jego zastêpca, „swój”
cz³owiek z konspiracji sier¿ant Stefan Poznañski us³ucha³ wezwania, roz-
kazuj¹c policjantom, by z³o¿yli broñ i wyszli z budynku na ulicê. Wiêk-
szoœæ podporz¹dkowa³a siê wezwaniu z wyj¹tkiem tych, którzy przyje-
chali do Iwieñca przed kilkoma dniami z Po³ocka i zapewne jeszcze nie-
zbyt dobrze orientowali siê w miejscowej sytuacji. Ci otworzyli ogieñ,
nie mieli jednak ¿adnych szans. Zastrzelono wszystkich. Szybko pozbie-
rano broñ, przede wszystkim maszynow¹, by przekazaæ j¹ tym, którzy
pozostali przed budynkiem ¿andarmerii. Broñ ta przyda³a siê w sam¹
porê i groŸna sytuacja zosta³a opanowana. Otwarto teraz ogieñ maszy-
nowy do okien posterunku ¿andarmerii.

Po ustaleniu, ¿e komendanta policji Kanona nie ma wœród wziê-
tych do niewoli policjantów, plutonowy Opoñcza – Walerian ̄ uchowicz
przekaza³ dowództwo wachmistrzowi Jakubowskiemu, sam zaœ wraz
z kilkoma ludŸmi uda³ siê do domu teœciów komendanta mieszkaj¹cych
przy ul. Sto³peckiej. Na widok uzbrojonych ludzi teœciowie podnieœli
wielki lament i Opoñcza musia³ g³oœno krzyczeæ, by dotar³o do nich, ¿e
je¿eli komendant podda siê sam, to ocali g³owê. Jeœli zaœ tego nie uczyni
– ca³y dom pójdzie z dymem, wiêc i on sam. Wobec takiej groŸby teœcio-
wie komendanta umilkli i wywlekli ze strychu dygoc¹cego z przera¿enia
ziêcia. Jego automat rzecz jasna zmieni³ w³aœciciela...

Przy pierwszym uderzeniu „leœnych” na koszary stacjonuj¹cy
w garnizonie niemieccy lotnicy równie¿ utracili g³owy, gdy¿ uderzenie to
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by³o gwa³towne i niespodziewane, po sforsowaniu niezbyt g³êbokiej
w tym miejscu Wo³my od strony miasta. Doœæ szybko zorientowali siê
jednak, ¿e atakuje ich oddzia³ liczebnie mniejszy i znacznie s³abiej od nich
uzbrojony. Przeto z obrony przeszli niebawem do ataku, podejmuj¹c pró-
bê przyjœcia z pomoc¹ oblê¿onym ¿andarmom. Ale dwa cekaemy, rkm
i pistolety maszynowe zmusi³y Niemców do poniechania tego zamiaru
i do powrotu za mury koszar. Na grobli pozosta³o wielu zabitych, zaœ dwu
oficerów – hauptmanów Polacy wziêli do niewoli. Jednego z nich – naro-
dowoœci czeskiej – rozstrzelano – drugiego odprowadzono do œródmieœcia
i nastêpnie pos³ano na posterunek ¿andarmerii jako swoistego parlamenta-
riusza – by przekaza³ ¿andarmom wezwanie do poddania. ̄ andarmi odpo-
wiedzieli ogniem, dos³ownie przeszywaj¹c swego rodaka kulami.

Akcja na posterunek ¿andarmów przeci¹ga³a siê ju¿ ponad 2 go-
dziny. Ranny podchor¹¿y Lech – Olgierd Woyno rozkaza³ by wyrzuciæ
Niemców z budynku silnym ogniem. Zadanie to przypad³o akurat tym,
którzy powinni gasiæ, a nie wzniecaæ po¿ary – stra¿akom. Ich komen-
dant, wachmistrz D¹b – Jan Jakubowski wpad³ na pomys³, by w tym celu
u¿yæ równie¿ sprzêtu przeciwpo¿arowego. Jego ch³opcy Jan Kutnik,
Antoni Kwiatkowski i Sergiusz Romaszewski wytoczyli z remizy sikaw-
ki i beczkowóz, ustawiaj¹c go przy posterunku od tej strony, z której nie
strzelano. Beczkowóz zamiast wod¹ – nape³niono benzyn¹. Szybko roz-
ci¹gniêto w¹¿ i sikawka posz³a w ruch. Za ostatnim strumieniem benzy-
ny wystrzelono rakietê. Buchn¹³ p³omieñ, ogieñ b³yskawicznie ogarn¹³
ca³y budynek. Niemcy wyskakiwali z okien niczym ¿ywe pochodnie.

I to by³ fina³ walki o posterunek. Wœród zabitych ¿andarmów na
pró¿no szukano jednak cia³a znienawidzonego sadysty Cavila Savinola
zwanego „Czechem”. Okaza³o siê póŸniej, ¿e by³ tylko ranny i uda³o mu
siê zbiec. Podobno ostrze¿ony zosta³ przez sw¹ kochankê. Dotar³ do m³yna
i tam ukry³ siê wœród worków m¹ki. Nie jest te¿ wykluczone – bo wersje
s¹ ró¿ne – ¿e dotar³ na teren pobliskiego tartaku i zakopa³ siê w ha³dzie
trocin, przechowuj¹c siê w ten sposób kilkanaœcie godzin, a¿ do nadej-
œcia niemieckich posi³ków z odsiecz¹.

Nie uda³o siê te¿ pochwyciæ cywilnych pracowników niemieckich
– burmistrza Zenona Buraka i sêdziego ze Sto³pców Karaczuna, który
te¿ zosta³ ranny. Wraz z grup¹ Niemców uda³o im siê zbiec do Miñska.

Niemieccy lotnicy bronili siê w koszarach przez ca³a noc, próbo-
wali te¿ ponownie kontratakowaæ. Tym razem trafili na równie silny ogieñ,
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wzmocniony kilkunastoma zdobycznymi karabinami maszynowymi. Zo-
stali zepchniêci na drogê prowadz¹c¹ do miasta, gdzie tylko czeka³ na to
porucznik Lewald ze swoimi ludŸmi. Niemcy wpadli „w dwa ognie” kara-
binów maszynowych. Czêœæ z nich poleg³a, czêœæ jednak zdo³a³a zbiec.

O œwicie na niebie ukaza³y siê dwa niemieckie samoloty rozpo-
znawcze kr¹¿¹c nad miasteczkiem jak z³owieszcze sêpy. Niemcy z Miñ-
ska i ze Sto³pców ju¿ wiedzieli, co wydarzy³o siê tutaj w dniu poprzed-
nim. To by³ znak, ¿e nale¿a³o wycofaæ siê do lasu. Niemców zawiadomi³
policjant z Iwieñca Mieczys³aw Muraski, rodem z Derewna, który przedar³
siê do Rakowa, melduj¹c ¿andarmom, którzy powiadomili Miñsk.

Bój o Iwieniec trwa³ 18 godzin, od 12 w po³udnie 19 czerwca do
koñca dnia, tak¿e przez ca³¹ noc do godziny 6 rano 20 czerwca 1943 r.
Polacy zdobyli 5 samochodów – 2 osobowe i 3 ciê¿arówki, kilkanaœcie
cekaemów i erkaemów, kilkaset granatów, 12 tyœ. sztuk amunicji, medy-
kamenty, kilka skrzyñ papierosów, parê beczek spirytusu, buty wojsko-
we i skóry. Tak¿e ¿ywnoœæ – przede wszystkim m¹kê, cukier i sól. Odzy-
skano te¿ kilkadziesi¹t zarekwirowanych uprzednio przez Niemców koni
i sztuk byd³a.

Odbito wiêŸniów, uwolniono wielu ¯ydów, w tym kilku lekarzy.
Oko³o 200 policjantów bia³oruskich przesz³o na stronê partyzantów pol-
skich. Zdobyto wa¿ne, tajne dokumenty wojskowe. Straty w³asne wyno-
si³y dwóch zabitych, dwóch rannych, w tym jeden œmiertelnie. Straty
Niemców obliczono na oko³o 150 zabitych. Niemal przez ca³¹ dobê Iwie-
niec by³ wolny. Mo¿na sobie wyobraziæ radoœæ mieszkañców tego mia-
sta – pomimo, ¿e w s¹siedztwie posterunku szala³ po¿ar niszcz¹cy rów-
nie¿ i pobliskie domy.

Przed godzin¹ 6 rano porucznik Lewald – Kacper Mi³aszewski
wydal rozkaz przygotowania siê do wymarszu. Do opuszczenia Iwieñca
szykowa³o siê te¿ wielu jego mieszkañców, a tak¿e rodziny tych ch³op-
ców, którzy uprzednio wst¹pili do oddzia³u. Pomimo namowy ze strony
Lewalda – tak bardzo pomagaj¹cy partyzantom pañstwo Dzier¿yñscy
nie zdecydowali siê na wyjazd z oddzia³em w g³¹b puszczy.

W koñcowej fazie walki, kiedy ¿andarmeria niemiecka by³a ju¿
rozbita i porz¹dkowano tabory ze zdobycz¹, przygotowuj¹c siê do odej-
œcia – kilku oficerów sowieckich, wœród których znajdowa³ siê m. in.
komisarz brygady im. Czka³owa Iwan Kozak, nawi¹za³ kontakt z ubez-
pieczeniem polskiego oddzia³u. Chor¹¿y Noc uprzedzi³ ich, ¿e oddzia³
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opuszcza Iwieniec, który mo¿e rych³o staæ siê celem zmasowanego nie-
mieckiego, ataku od strony Sto³pców i Miñska. Oficerowie sowieccy
pogratulowali Polakom powodzenia w tej brawurowej akcji i odjechali.

O godzinie 6 rano u³an Micha³ Mikucki odegra³ na tr¹bce hejna³
Wojska Polskiego. To by³ sygna³ do wymarszu. Polski Oddzia³ Party-
zancki, który w tym momencie liczy³ oko³o 300 ¿o³nierzy i u³anów, opu-
œci³ p³on¹cy Iwieniec kieruj¹c siê do Rudni Nalibockiej. Wozy taborowe
wype³nione zdobycz¹ tworzy³y d³ug¹, prawie kilometrow¹ kolumnê. Je-
cha³ te¿ na nich dobytek tych mieszkañców lwieñca, którzy zdecydowali
siê opuœciæ rodzinne domostwa z obawy przed niemieck¹ zemst¹. Wœród
nich znaleŸli siê lekarz internista dr Maks Hirsch i lekarz dentysta dr
Belkin, którzy pracowali w niewoli u Niemców – oraz pielêgniarka Jani-
na KuŸmiñska wraz z synem Józefem.

Partyzanci usatysfakcjonowani pierwszym zwyciêstwem œpiewali
w drodze ulubion¹, a znan¹ im od dzieciñstwa pieœñ:

Za Niemen, za Niemen, i po có¿ za Niemen
Nie przylgniesz tam sercem, có¿ wabi za Niemen? (...)
Oficerowie sowieccy wyruszyli natomiast w stronê wsi Pralniki,

nie opodal lwieñca, gdzie kwaterowa³a ich brygada.
W nieca³¹ godzinê, gdy zwyciêski oddzia³ dochodzi³ ju¿ do Rudni

Nalibockiej, gdzie obrano dla niego miejsce postoju, p³on¹cy Iwieniec
otoczy³y czo³gi, samochody pancerne i ciê¿arowe wype³nione niemiec-
kim wojskiem. Z ukrycia wyszed³ ranny ¿andarm Cavil...

Niemcy krwawo mœcili siê za swoj¹ klêskê. Jeszcze w tym samym
dniu aresztowano wielu Polaków i Bia³orusinów osadzaj¹c ich w podzie-
miach koœcio³a œw. Micha³a. Wœród nich znaleŸli siê Kazimierz Dzier¿yñ-
ski (brat Feliksa) z ¿on¹ £ucj¹2 oraz Antonina Sajkowska i Janina Pilarska.

Niektórzy mieszkañcy Iwieñca obawiaj¹c siê tortur, woleli obraæ
œmieræ samobójcz¹ ni¿ daæ siê pojmaæ. Tak w³aœnie zginêli W³adys³aw
Staniszko i organista koœcielny Warycho. Aresztowanych Niemcy do-
prowadzali na na cmentarz i tam, bez jakiegokolwiek dochodzenia, roz-

2 Wg relacji Bronis³awa Miñko: Wkrótce po powstaniu, Niemcy rozstrzeliwali
ca³e rodziny uczestników walk w Iwieñcu.£ucja Dzier¿yñska, Niemka z pochodzenia,
wyst¹pi³a w obronie swoich s¹siadów przekonuj¹c Niemców, ¿e nikt z mieszkañców jej
ulicy nie bra³ udzia³u w powstaniu i do lasu nie poszed³. Niemcy uwierzyli jej na s³owo,
odstêpuj¹c od poszukiwañ na tej ulicy. PóŸniej wyda³o siê jednak, ¿e nie powiedzia³a
prawdy, i w³aœnie za to, £ucja i jej m¹¿ Kazimierz zostali rozstrzelani.
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strzeliwali. Wœród wielu zamordowanych w ten sposób znaleŸli siê ma³-
¿onkowie Dzier¿yñscy, rodziny kaprala Misiaczka, rodziny Pilarskich
i Korweckich.

* * *
Dzier¿yñscy mieszkali przed wojn¹ w swym rodowym maj¹tku

Dzier¿ynowo ko³o Pietry³owicz gm. Kamieñ, wówczas w parafii Derew-
no. Kazimierz, starszy brat Feliksa, pracowa³ przed wojn¹ w Minister-
stwie Komunikacji. W 1939 r. przeszed³ na emeryturê i wróci³ do Dzier-
¿ynowa. £ucja Dzier¿yñska by³a Niemk¹ z Karlsruhe, gdzie przed l wojn¹
œwiatow¹ studiowa³ Kazimierz w miejscowej politechnice. W latach
1939–41 Dzier¿yñscy pozostali w swej posiad³oœci, sk¹d jesieni¹ 1941 r.
przenieœli siê do Iwieñca w obawie przed coraz czêœciej powtarzaj¹cymi
siê napadami ze strony band uchodz¹cych za rzekom¹ partyzantkê.
W maj¹tku pozosta³ rz¹dca Józef Hodyl z rodzin¹. K. Dzier¿yñski podj¹³
pracê w starostwie, jego ma³¿onka zosta³a t³umaczk¹ w ¿andarmerii, sk¹d
czerpa³a wiadomoœci i przekazywa³a je na u¿ytek Armii Krajowej. Obo-
je wspó³pracowali z komendantem obwodu AK w Sto³pcach In¿. Œwi-
rem – Aleksandrem Warakomskim, Mari¹ Czaiñsk¹ („Marysia”, „Ksiê¿-
niczka”) ksiêdzem Mieczys³awem Suwa³¹ („Oro”) z Derewna, podcho-
r¹¿ym Lechem – Olgierdem Woyno. i innymi osobami.

Antoni Pilarski, aktywny dzia³acz ZWZ, nastêpnie AK, i jego ¿ona
Anna z domu Sajkowska, posiadali gospodarstwo rolne w Brzozowcu.
Kilku cz³onków tej rodziny w 1940 roku wywieziono na Sybir, zaœ kilku
dalszych uwiêziono w czasie blokady w Puszczy Nalibockiej w 1943 r.
Antonina Sajkowska by³a teœciow¹ Antoniego Pilarskiego. Dwaj syno-
wie Pilarskich Stanis³aw i Boles³aw s³u¿yli w Polskim Oddziale Party-
zanckim im. T. Koœciuszki. Boles³aw zgin¹³ w walkach na terenie pusz-
czy (Tadeusz Gasztold: Historia Najnowsza Puszcza Nalibocka, party-
zancka reduta, „Pobrze¿e” nr 10 z 1986 r.).

W OSTÊPACH LEŒNYCH

Podczas postoju w Rudni Nalibockiej polski oddzia³ zosta³ zreor-
ganizowany. Dowódc¹ ca³oœci zosta³ podporucznik Lewald – Kasper Mi-
³aszewski, a podporucznik Waldan – Walenty Parchimowicz – dowódc¹
batalionu piechoty.



38

W pierwszej kompanii dowodzonej przez podchor¹¿ego Lecha Ol-
gierda Woyno znalaz³a siê miejscowa m³odzie¿ z Iwieñca i okolic, dla
której opisana akcja zbrojna w Iwieñcu by³a prawdziwym chrztem bojo-
wym. W drugiej, dowodzonej przez porucznika Jara – Jaros³awa G¹-
siewskiego zgrupowani byli ¿o³nierze rezerwy, w wiêkszoœci weterani
walk wrzeœniowych 1939 r., obyci z broni¹ i zahartowani w boju oraz
m³odzie¿ z okolic Derewna i Naliboków.

Trzeci¹ kompaniê pod dowództwem starszego sier¿anta Stefana
Poznañskiego utworzono z ludzi wyselekcjonowanych spoœród wziêtych
do niewoli policjantów bia³oruskich.

Zwiad kawaleryjski pod dowództwem chor¹¿ego Noc – Zdzis³awa
Nurkiewicza sk³ada³ siê z oko³o piêtnastu u³anów, po czêœci kawalerzy-
stów – rezerwistów, po czêœci z nie przeszkolonych ochotników i by³ych
"Krakusów" z Iwieñca. Mia³ on stanowiæ w bliskiej przysz³oœci zal¹¿ek
27 pu³ku u³anów im. Króla Stefana Batorego, stacjonuj¹cego przed wojn¹
w Nieœwie¿u. Wielu ochotników zg³asza³o siê do oddzia³u nie tylko
z w³asnym umundurowaniem i broni¹, ale te¿ i na w³asnych koniach.
Tych porucznik Lewald kierowa³ wprost do zwiadu. Równie¿ wszystkie
zdobyte na Niemcach konie tam odsy³ano. Nie by³o wiêc k³opotów
z wierzchowcami, natomiast brakowa³o siode³ i innego niezbêdnego u³añ-
skiego rynsztunku. Tote¿ zbierano po wsiach i garbarniach niemieckich
skórê i szkielety siode³. Kowale kuli strzemiona i wêdzid³a. Wachmistrz
D¹b – Jan Jakubowski by³ z zawodu rymarzem, nauczy³ wiêc wielu u³a-
nów w³asnorêcznie montowaæ siod³a i inne czêœci rzêdu koñskiego.

W patrolu ¿andarmerii znaleŸli siê w wiêkszoœci przedwojenni ¿an-
darmi, których i teraz przezywano „kanarkami”. Dowodzi³ nimi kapral Brycz-
kowski, do ich zadañ nale¿a³o prowadzenie dochodzeñ w sprawach prze-
stêpstw pope³nianych przez ¿o³nierzy i ludnoœæ cywiln¹, a tak¿e kontrola
ruchu tej ludnoœci w rejonie ka¿dorazowego zakwaterowania batalionu.

Patrolem ³¹cznoœci dowodzi³ kapral Jan Misiaczek, zaœ patrolem
saperów kapral Alojzy Dro¿niewski.

Porucznik DŸwig – Witold Pe³czyñski by³ oficerem do zleceñ i or-
ganizowa³ zrzutowiska dla zrzutów, które tam nigdy nie nast¹pi³y.

Na uzbrojenie oddzia³u sk³ada³y siê cztery cekaemy, 15 erkaemów,
30 pistoletów maszynowych rosyjskich i niemieckich, oko³o 100 rosyj-
skich karabinów automatycznych nazywanych „diesiatizaradkami”, oko³o
400 karabinów powtarzalnych systemów Mussin i Mauser, ponad 100
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pistoletów i rewolwerów, kilka tysiêcy granatów rêcznych i kilkanaœcie
tysiêcy sztuk amunicji. Czêœæ jej wydano ¿o³nierzom, natomiast wiêk-
szoœæ zmagazynowano w ró¿nych punktach rozleg³ej puszczy. W oddziale
znajdowali siê równie¿ rusznikarz, mistrz nad mistrzami w swoim fachu,
Bohdan Ignatowicz oraz jego pomocnik, w rzemioœle tym nie ustêpuj¹cy
swemu mistrzowi Jan Kutnik.

Po sformowaniu batalionu, oddzia³ zmieni³ miejsce postoju, prze-
nosz¹c siê do po³udniowej czêœci Puszczy Nalibockiej. Dowództwo ba-
talionu i zwiad kawaleryjski, trzecia kompania i pluton cekaem uloko-
wa³y siê we wsi Bielica na samym skraju puszczañskich kniei. Kompa-
nie 1 i 2 zakwaterowa³y w DrewieŸnie, nad kana³em, nie opodal jeziora
Kromañ, dok¹d wkrótce przenios³o siê te¿ dowództwo oddzia³u, bowiem
tamto miejsce by³o mniej dostêpne, otoczone trudnymi do przebycia la-
sami i topieliskami. Czas pobytu w tej okolicy porucznik Lewald wyko-
rzysta³ na intensywne szkolenie, gromadzenie ¿ywnoœci i odzie¿y. Wer-
bowano nowych ochotników, budowano ziemniaki i szopy dla koni.
Oddzia³ musia³ byæ ca³kowicie samowystarczalny pod wzglêdem apro-
wizacji. W tym celu oficer zaopatrzeniowy ogniomistrz Napoleon – Her-
man Downar – Zapolski wybudowa³ piekarniê, rzeŸnie, pracowniê kra-
wieck¹, szewsk¹, kowalsk¹ i rymarsk¹.

Dowódcy: pierwszej kompanii, awansowany do stopnia podporucz-
nika Lech – Olgierd Woyno, i drugiej kompanii porucznik Jar – Jaros³aw
G¹siewski nie poprzestali na polowych æwiczeniach ¿o³nierzy. Wpra-
wiali ich w partyzanckie rzemios³o równie¿ przez dzia³ania bojowe,
a chor¹¿y Noc – Zdzis³aw Nurkiewicz ze sw¹ kawaleri¹ dokonywa³ da-
lekich wypadów rozpoznawczych.

W ci¹gu kilku tygodni polscy partyzanci rozbili bia³oruskie poste-
runki policyjne w Derewnie, Starzynie, Rubie¿ewiczach i Wo³mie. Przy-
gotowywano siê równie¿ do uderzenia na garnizon niemiecki w Mirze.

Stefan Poznañski mia³ ¿al do dowódcy batalionu, ¿e w wypadach
tych nie brali udzia³u ¿o³nierze z jego kompanii. Ale widaæ porucznik
Lewald – Kacper Mi³aszewski mia³ ku temu powody. Wkrótce po ata-
ku na Iwieniec otrzyma³ poufn¹ informacjê, ¿e wœród by³ych policjan-
tów bia³oruskich, którzy przeszli na stronê polska i tworzyli w³aœnie
pododdzia³ Poznañskiego, znalaz³o siê dwóch szpiegów niemieckich.
Okazali siê nimi kaprale Misiuk i Ciaszkiewicz. ¯andarmeria polska
wszczê³a w tej sprawie drobiazgowe œledztwo i po udowodnieniu winy,
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obaj zdrajcy stanêli przed s¹dem polowym. Wyrok móg³ byæ tylko jeden
– kara œmierci przez rozstrzelanie. Wykonany on zosta³ bezzw³ocznie po
rozprawie.

Z tego powodu w³aœnie ¿o³nierze z kompanii sier¿anta Poznañ-
skiego pozostawali pod uwa¿n¹ obserwacj¹ s³u¿b specjalnych, a do-
wództwo batalionu powstrzymywa³o siê od kierowania go do dzia³añ
bojowych.

Niestety nie by³ to jedyny wyrok. Do oddzia³u zg³osi³a siê m³oda
para podaj¹c siê za ma³¿eñstwo, które rzekomo uciek³o przed aresztowa-
niem z Miñska. Pani Aroñska, tak nazywa³a siê przystojna kobieta, doœæ
natrêtnie i nie zwa¿aj¹c na swego partnera, zaleca³a siê do dowódcy od-
dzia³u podporucznika Lewalda – proponuj¹c samotne konne przeja¿d¿ki
poza teren obozu, interesowa³a siê te¿ zbyt ciekawie prac¹ w partyzanc-
kim sztabie. Mi³aszewski zarz¹dzi³ œcis³¹ jej obserwacjê. Nasza ¿andar-
meria nie uczyni³a tego widaæ doœæ dyskretnie, bowiem Aroñska zorien-
towa³a siê, ¿e jest œledzona i próbowa³a zbiec. Dopiero wówczas jej „opie-
kunowie” stanêli na wysokoœci zadania, ujmuj¹c j¹ i jej mê¿a w odleg³o-
œci kilku kilometrów od leœnego obozowiska partyzantów. W wyniku
rewizji znaleziono przy nich zaœwiadczenia miñskiego gestapo, nakazu-
j¹ce udzielenia im pomocy w wykonywaniu ich czynnoœci. Na mocy
wyroku s¹du polowego podzielili oni los szpiegów z bia³oruskiej Schutz-
polizei.

W ci¹gu dwóch zaledwie tygodni od rozbicia niemieckiego garni-
zonu w Iwieñcu – Polski Oddzia³ Partyzancki im. Tadeusza Koœciuszki
rozrós³ siê do szeœciuset bez ma³a ¿o³nierzy. By³a to jednak garstka
w porównaniu do tysiêcy partyzantów sowieckich dzia³aj¹cych na tym
terenie. Oddzia³y te praktycznie s¹siadowa³y ze sob¹. Zapanowa³y miê-
dzy nimi dobros¹siedzkie stosunki. Jedni odwiedzali drugich, oficero-
wie i ¿o³nierze nawi¹zywali znajomoœci i przyjaŸnie, w wolnych od æwi-
czeñ, s³u¿b i akcji chwilach siadywali na ³awach ustawionych przed cha-
³upami, wspólnie œpiewaj¹c polskie, rosyjskie i bia³oruskie pieœni. Ra-
zem te¿ szli do boju przeciw Niemcom.

Pierwsza kompania dowodzona przez podporucznika Woyno kwa-
terowa³a w rejonie wsi Ug³y i Wo³my. By³y to rodzinne strony dowódcy,
który korzystaj¹c z tego czêsto przekazywa³ dowodzenie swemu zastêp-
cy awansowanemu do stopnia sier¿anta Opoñczy – Walerianowi ¯ucho-
wiczowi – a sam udawa³ siê do rodzinnego folwarku.
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7 lipca 1943 r. polscy partyzanci w³aœnie z tej kompanii spotkali kil-
kunastu kolegów z partyzantki sowieckiej którzy poinformowali ich, ¿e
nie opodal Wo³my znajduje siê zmotoryzowana kolumna Niemców, spo-
sobi¹ca siê do marszu w stronê Iwieñca. Rosjanie zaproponowali wspóln¹
akcjê. Polacy propozycjê przyjêli. Zaczaili siê wspólnie przy drodze pro-
wadz¹cej do Iwieñca. Jako¿ i rzeczywiœcie po kilkunastu minutach od strony
Wo³my nadjecha³o piêæ lub szeœæ samochodów osobowych. Gdy by³y zupe³-
nie blisko, partyzanci otworzyli do nich ogieñ. W wyniku tej akcji trwa-
j¹cej zaledwie kilkanaœcie minut, wszystkie samochody zniszczono, Niem-
ców zabito, a partyzanci polscy i sowieccy zabieraj¹c zdobyczne trofea
w postaci broni i amunicji, wycofali siê do puszczy.

Dobros¹siedzkich stosunków nie zak³óci³ tragiczny incydent, jaki
zdarzy³ siê jeszcze w pierwszych dniach po powstaniu polskiego oddzia-
³u. Gdy kwaterowa³ on w Pilnicy – rozleg³a siê nagle ostra strzelanina.
To piêcioosobowa delegacja sowiecka na czele z majorem Wasilewiczem,
bior¹c polskiego wartownika, brata adiutanta porucznika Lewalda, Ro-
mana Weraksê za nieprzyjaciela – otworzy³a do niego ogieñ. Z pomoc¹
próbowa³ przyjœæ mu podchor¹¿y Mas³owski, kwateruj¹cy w pobliskiej
chacie. Nie zd¹¿y³ jednak oddaæ strza³u ze swego karabinu, gdy otrzy-
ma³ postrza³ w g³owê. Mieszkañcy Pilnicy, którzy rozpoznali partyzan-
tów sowieckich, podnieœli krzyk, ¿e strzelaj¹ oni do swoich. Kanonada
umilk³a, rannego opatrzono i w uzgodnieniu z polskim dowództwem za-
brano do szpitala rosyjskiego w g³êbi puszczy. Niestety, podchor¹¿y
Mas³owski zmar³.

Nie pogniewali siê te¿ nasi ch³opcy na sowieckich dziennikarzy,
którzy w bia³oruskiej gazecie podziemnej „Czyrwonoja Zwiezda”
z 27 czerwca 1943 r. przypisali Brygadzie im. Czka³owa to, ¿e wspólnie
z polskim oddzia³em rozbija³a ona garnizon niemiecki w Iwieñcu, choæ
w rzeczywistoœci w tej operacji partyzanci sowieccy nie uczestniczyli.

OPERACJA „HERMAN”

Dzia³alnoœæ partyzantów polskich i sowieckich na ty³ach frontu
powa¿nie niepokoi³a dowództwo Wehrmachtu. Zdecydowa³o siê wiêc
ono „wymazaæ z mapy” rozleg³y partyzancki kraj w Puszczy Nalibockiej
– nawet w d³ugotrwa³ej bitwie, poprzez zablokowanie lasów oraz przy-
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leg³ych doñ terenów i wyniszczenie zarówno partyzantów, jak i wspiera-
j¹cych ich cywilów.

Plan operacji, której nadano kryptonim „Herman”, przewidywa³
oczyszczenie obszaru le¿¹cego w obrêbie linii kolejowych Baranowicze
– Mo³odeczno – Lida, i Lida – Baranowicze, zepchniêcie partyzantów
do Puszczy Iwieniecko – Nalibockiej, zamkniêcie jej, nastêpnie rozciê-
cie na czêœci i systematyczne likwidowanie „bandytów” – jak Niemcy
nazywali zarówno polskich jak i sowieckich partyzantów.

W tym celu ju¿ z koñcem czerwca 1943 r. w okolice Miñska, Mo³o-
deczna, Lidy i Baranowicz œci¹gniêto wiêksz¹ iloœæ frontowych jedno-
stek wojskowych z broni¹ pancern¹ i artyleri¹, wspartych przez miejsco-
we si³y policyjne i oddzia³y specjalne, wœród których znalaz³a siê os³a-
wiona brygada SS z³o¿ona z przestêpców kryminalnych. Jednostki fron-
towe zgrupowano m.in. na lotnisku pod Baranowiczami.

Ogó³em przygotowano do tej operacji ponad 60 tysiêcy esesma-
nów, ¿andarmów i policjantów. Dowódc¹ ekspedycji mianowany zosta³
genera³ major policji von Gottberg, którego sztab obra³ za siedzibê No-
wogródek. Przy sztabie tym rezydowa³ specjalny pe³nomocnik Hitlera
do wa³ki z partyzantk¹ na wschodzie, genera³ SS i policji Erich von dem
Bach – Zelewski.

Pod koniec czerwca zwiad dalekiego zasiêgu donosi³, ¿e Niemcy
buduj¹ dodatkowe rampy na stacjach kolejowych w Kojdanowie, Nie-
gore³oje i Sto³pcach.

13 lipca 1943 r. chor¹¿y Noc – Zdzis³aw Nurkiewicz penetruj¹cy
ze swoim zwiadem teren w odleg³oœci oko³o 20 kilometrów od miejsca
postoju Polskiego Oddzia³u Partyzanckiego zameldowa³ jego dowódcy
o niemieckich kolumnach pancernych i zmotoryzowanych, zbli¿aj¹cych
siê do Puszczy Nalibockiej. Porucznik Lewald – Kacper Mi³aszewski
natychmiast zawiadomi³ o tym pu³kownika Dubowa – Grigorija Sidoru-
ka z sowieckich oddzia³ów partyzanckich. Jeszcze tego samego dnia przy-
by³ on do Drywiezna wraz z majorem Rafa³em Wasilewiczem. Na wspól-
nej polsko – sowieckiej odprawie ustalono plan dzia³ania. Polski bata-
lion mia³ zamkn¹æ g³ówny trakt prowadz¹cy z Miñska przez lasy Pusz-
czy Nalibockiej do Nowogródka oraz drogi boczne i dukty równoleg³e
do traktu na szerokoœci ok. 10 kilometrów. Obrona terenów po³o¿onych
na pó³noc i po³udnie od polskich placówek przypad³a w udziale bryga-
dom sowieckim.
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Przygotowuj¹c siê do obrony polscy saperzy zniszczyli 2 mosty na
malej bagnistej rzeczu³ce Szura – jeden w miejscowoœci Derewno, drugi
le¿¹cy o 2 kilometry poni¿ej biegu rzeczki we wsi Stare. P³ynê³a ona
œrodkiem niebezpiecznych dla nieobeznanego cz³owieka bagien i uro-
czysk ci¹gn¹cych siê szerokim, kilometrowym pasem przybrze¿nym na
zachód, pomiêdzy miejscowoœciami Krzeczoty, Ogrodniki, Derewno,
Kruhowina i Brzuchacze.

Uderzenie Niemców mog³o nast¹piæ tylko od strony g³ównego trak-
tu. Za najdogodniejsze miejsce do ich powstrzymania uznano w³aœnie tê
rzeczkê zwan¹ od imienia bia³oruskiej dziewczyny – Szura. Tam te¿ za
zniszczonym mostem w Derewnej i poni¿ej w Starym porucznik Lewald
zdecydowa³ postawiæ zdecydowany opór. Przyczó³ki ubezpiecza³y na
zmianê dru¿yny pi¹tego plutonu.

Dowódca batalionu porucznik Waldan – Walenty Parachimowicz
rozkaza³ wzmocniæ te ubezpieczenia drug¹ kompani¹ porucznika Jara –
Jaros³awa G¹siewskiego. Ale czy to goniec przekrêci³ rozkaz, czy te¿
dowódca kompanii Ÿle poj¹³ jego sens, doœæ ¿e przyczó³ka nie wzmoc-
niono ca³¹ kompani¹, a jedynie cekaemami. Porucznik Jar z reszt¹ kom-
panii zakwaterowa³ w oddalonej o ponad 2 kilometry wsi.

Nad pierwsz¹ przepraw¹ mostow¹ nad Szur¹ w Derewnej zalegli
ukryci w szuwarach ¿o³nierze pi¹tego plutonu pod dowództwem Anto-
niego Hasiuka. Wœród nich znajdowa³ siê m.in. Jan Awsiukiewicz, Szczyt
– Antoni Zo³otar, Zawisza – Witold Drzewiecki, £otysz – Jan Lewicki,
Delfin – Antoni Skurat, Marian Radziwon, plutonowy Kula – Kazimierz
Puchacewicz i January Lipnicki.

20 lipca o œwicie przed ubezpieczaj¹cymi przeprawê rozleg³ siê
warkot silników. Na trakcie pojawi³o siê kilka motocykli, za nimi samo-
chody osobowe. Nie doje¿d¿aj¹c do grobli Niemcy zatrzymali siê za-
uwa¿ywszy zerwany most. Rozmawiali coœ g³oœno, wymachiwali rêka-
mi. Niebawem nadjecha³a kolumna samochodów z piechot¹. Na brzeg
rzeczki wyszli oficerowie, jeden z nich przez lornetkê ogl¹da³ zaroœla,
w których na czatach zalegli partyzanci. Oficerowie niemieccy najwy-
raŸniej naradzali siê co robiæ dalej. W tym momencie na rozkaz sier¿anta
Hasiuka zaterkota³ ciê¿ki i rêczny karabin maszynowy, po chwili przy³¹-
czy³y siê do nich automaty.

Zakot³owa³o siê wœród Niemców, ¿o³nierze padali jak muchy, zabi-
ty zosta³ ich dowódca – oficer wy¿szej rangi. Ci, co nie padli od pierw-
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szych serii pocisków, kryli siê za ciê¿arówkami, lecz nie dla wszystkich
okaza³y siê one skutecznym schronieniem. Pociski zapalaj¹ce trafia³y
w zbiorniki z benzyn¹. Samochody stanê³y w p³omieniach. Jeden z oca-
la³ych oficerów niemieckich, prawdopodobnie zorientowawszy siê, ¿e
atakuj¹cy go przeciwnik nie móg³ stanowiæ powa¿nego zagro¿enia – usi-
³owa³ oponowaæ sytuacjê, rzucaj¹c swych ludzi z determinacj¹ do ataku.

Rzeka nie by³a tu g³êboka, siêga³a co najwy¿ej do pasa, mo¿na
by³o j¹ swobodnie sforsowaæ. Ale skutecznie broni³y do niej dostêpu
grzêzawiska i bagna. Utknê³a w nich niemiecka tyraliera. Niemcy st³o-
czyli siê na w¹skiej gardzieli grobli. Tylko na to czekali partyzanci kie-
ruj¹c w jej stronê wszystkie lufy karabinów. Na grobli dokona³a siê praw-
dziwa masakra i ma³o kto pozosta³ przy ¿yciu. ̄ o³nierze niemieccy, któ-
rzy zalegli w mokrad³ach zamiast przyjœæ z pomoc¹ zabijanym na grobli
kolegom – w panicznym pop³ochu rzucili siê do ucieczki pozostawiaj¹c
zabitych i rannych. W potyczce tej zginê³o kilkunastu Niemców, w tym
major Wehrmachtu. Nikt z Polaków nie zgin¹³.

W ten sposób pierwsze uderzenie Niemców na Puszczê Nalibock¹
uda³o siê polskim partyzantom zdecydowanie powstrzymaæ.

Wkrótce po walce z pozosta³¹ kompani¹ na przyczó³ek powróci³
podporucznik Jar – Jaros³aw Gosiewski. Niemcy wyraŸnie zrezygnowa-
li w tym dniu z próby uderzenia. Rozpoczêli natomiast ostrza³ artyleryj-
ski. Pod wieczór przyczó³ek na wyprawach Szury trzeba by³o zlikwido-
waæ, a partyzanci cofnêli siê w g³¹b puszczy, bli¿ej miejsca postoju do-
wództwa oddzia³u w DrewieŸnie, gdzie zniszczono most na kanale. Wcze-
œniej, po po³udniu, ¿o³nierze czwartego plutonu drugiej kompanii pod
dowództwem podchor¹¿ego Zewa – Jana Bryczkowskiego stoczyli wal-
kê z Niemcami w pobli¿u Niestorowicz, równie¿ wstrzymuj¹c natarcie
przeciwnika i nie doznaj¹c strat.

Pododdzia³y nie bior¹ce bezpoœredniego udzia³u w walkach w ci¹-
gu dnia pospiesznie ryglowa³y wszystkie mo¿liwe wejœcia w g³¹b pusz-
czy – stawiaj¹c, jak za czasów Boles³awa Chrobrego, zasieki z pni i ko-
pi¹c g³êbokie rowy. Przez ca³y dzieñ w ró¿nych stronach lasu s³ychaæ
by³o odg³osy wyrêbu, pi³owania i huk wal¹cych siê drzew.

U schy³ku dnia g³ówne si³y nieprzyjaciela nadci¹gnê³y na skraj
Puszczy Nalibockiej, obsadzaj¹c pozycje na linii Zubierowo–Supro-
œna S³oboda–Bryniczewo–Dera¿no–Skrodczyzna–Nestorowicze–Nali-
boki i odcinek znajduj¹cy siê na pó³nocy od polskiego oddzia³u, na-
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przeciw pozycji rosyjskich ugrupowañ partyzanckich. Z nadejœciem nocy
usta³y zarówno odg³osy walki, jak i pracy leœnych „drwali”. Nasta³a cisza.

O wschodzie s³oñca Niemcy znów otworzyli ogieñ artyleryjski,
a na niebie pojawi³y siê samoloty usi³uj¹ce lokalizowaæ partyzanckie
pozycje polskie i sowieckie. Ostrza³ artyleryjski i bombardowanie z po-
wietrza trwa³o kilka godzin, po czym ruszy³o natarcie.

Tego dnia, tj. 21 lipca 1943 r. przeprawy przez kana³ broni³a trzecia
kompania pod dowództwem sier¿anta Stanis³awa Poznañskiego. Niemiec-
kie czo³gi utknê³y nad g³êbokimi rowami i zwa³ami pni drzewnych, zaœ
piechotê skutecznie powstrzyma³y kampanijne karabiny maszynowe,
zadaj¹c Niemcom straty. Nieprzyjaciel wstrzyma³ atak naziemny, rozpo-
czynaj¹c ponownie d³ugotrwa³y ostrza³ artyleryjski i bombardowanie.

Tej nocy plutonowy Kula – Kazimierz Puchacewicz ubezpiecza³
kwaterê dowództwa znajduj¹ca siê w gajówce nie opodal traktu Nowo-
gródek – Naliboki i odcinek znajduj¹cy siê na pó³noc od polskiego od-
dzia³u, na przeciwnoœciach. Dopiero nad ranem na wspomnianym trak-
cie ukaza³y siê czo³gi jad¹ce jeden za drugim w bliskiej odleg³oœci od
siebie, zaœ poboczem dwoma rzêdami i gêsiego sz³a piechota. Czo³gów
naliczono szesnaœcie. Za czo³gami jecha³o kitka samochodów ciê¿aro-
wych krytych brezentem. Po pó³ godzinnej przerwie przejecha³o w ta-
kim samym szyku nastêpna kolumna. Niemieccy piechurzy maszeruj¹cy
poboczem drogi od czasu do czasu, nie zdejmuj¹c automatów z szyi kie-
rowali ich lufy w stronê lasu strzelaj¹c krótkimi seriami. Puszcza zosta³a
w po³owie przeciêta wojskami nieprzyjaciela.

Oko³o godziny 10 na ubezpieczenie od chor¹¿ego Nocy przyby³
starszy u³an Œwierk – Stanis³aw Wo³osewicz melduj¹c, ¿e dowództwo
musia³o poœpiesznie opuœciæ kwaterê przy trakcie, gdy¿ nadchodzili Niem-
cy. Nie potrafi³ bli¿ej okreœliæ gdzie znajduje siê ono w tej chwili. Kiedy
odjecha³ – od zachodu rozleg³ siê têtent koñskich kopyt. Nim ¿o³nierze
zdo³ali ukryæ siê w zagajniku, na polanê wbieg³ spieniony koñ ci¹gn¹cy
kuchniê polow¹. Z trudem uda³o siê zatrzymaæ go. W kotle by³y jeszcze
resztki zupy, któr¹ partyzanci zjedli z wielkim apetytem.

Musieli b³¹dziæ przez kilka godzin, zanim dotarli do swoich. Tam
dowiedzieli siê, ¿e Polski Oddzia³ Partyzancki znalaz³ siê w czêœcio-
wym okr¹¿eniu. Wobec nieoczekiwanego opuszczenia pozycji przez
oddzia³y sowieckie, Niemcy znaleŸli siê na jego ty³ach atakuj¹c go od
pó³nocy ze skrzyde³, których wedle wczeœniejszych uzgodnieñ mieli
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broniæ partyzanci sowieccy. Z pu³kownikiem Dubowem ³¹cznoœæ zo-
sta³a przerwana.

Zgodnie z tym, co postanowiono na wspólnej odprawie z komen-
dantem obwodu Œwirem — Lewald nakaza³ marsz na pó³noc by po³¹-
czyæ siê z oddzia³ami sowieckimi, których obrona, jak przypuszczano,
nie wytrzymuje niemieckiego naporu albo te¿ sama bez uprzedzenia pol-
skich s¹siadów wycofa³a siê w g³¹b puszczy. Ocala³e oddzia³y zepchniê-
te zosta³y jeszcze bardziej na pó³noc, koncentruj¹c siê wokó³ miejsco-
woœci KoŸliki, Pó³dro¿e i Pieczyszcze. Przy oddziale znajdowa³ siê znacz-
ny tabor za³adowany amunicj¹ i prowiantem oraz ambulans z lekarzami
i polow¹ aptek¹. Cofaj¹c siê przed atakuj¹cym nieprzyjacielem z ostat-
niego biwaku, nie zabrano byd³a. Kwatermistrz kapitan Ludek – Ludwik
Wierszy³³owski otrzyma³ rozkaz powrotu na to miejsce, by zabraæ przy-
najmniej czêœæ pozostawionych tam krów. Do dyspozycji otrzyma³ pó³
trzeciej kompanii. Okaza³o siê, ¿e Niemcy nie zd¹¿yli jeszcze zauwa¿yæ
czy te¿ zainteresowaæ siê byd³em i dlatego wszystkie krowy uda³o siê
szczêœliwie doprowadziæ do taborów.

Trakt, po którym posuwa³y siê, z ma³ymi przerwami, niemieckie
kolumny pancerne i zmotoryzowane oddzia³y piechoty, broniony by³
przez pierwsz¹ kompaniê podporucznika Olgierda Woyno, która pod
ogniem nieprzyjaciela barykadowa³a przejœcie œciêtymi i powalonymi
drzewami.

Podczas postoju we wsi Budy, komendant obwodu in¿. Œwir – Alek-
sander Warakomski nikogo nie uprzedzaj¹c o zamiarze, kaza³ podaæ so-
bie konia, którego dosiad³ i ruszy³ w kierunku miejscowoœci Kleciszczu.
W kilkanaœcie minut po jego odjeŸdzie uciekaj¹cy przed Niemcami ch³opi
powiadomili, ¿e w³aœnie w Kleciszczach koncentruje siê wiêksze zgru-
powanie niemieckie. Porucznik Lewald poleci³ kapralowi podchor¹¿e-
mu Henrykowi Werakso, by dogoni³ Œwira i ostrzeg³ go przed niebezpie-
czeñstwem. Galopuj¹c z dobry kilometr, Werakso dogoni³ komendanta
obwodu przekazuj¹c mu tê wiadomoœæ. Œwir podziêkowa³ i kaza³ odpo-
wiedzieæ Lewaldowi, ¿e wkrótce wróci.

W kilka godzin póŸniej Niemcy uderzyli w³aœnie z tamtego kierun-
ku. Oddzia³ musia³ siê wycofaæ dalej, jeszcze bardziej w g³¹b puszczy.

W nocy ruch wojsk nieprzyjacielskich na trakcie usta³, w ci¹gu
nieca³ej godziny kompanie Waldana usunê³y zasieki z pni i sforsowa³y
trakt, zag³êbiaj¹c siê w las. Maszerowano ca³¹ noc do po³udnia nastêp-
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nego dnia. Partyzanci doszli bez wiêkszych strat do kana³u Szubino –
Niemenskiego. Stamt¹d ich szlak wiód³ przez bardziej niedostêpny, bez-
leœny obszar Puszczy Nalibockiej zwany przez miejscowych Ho³yje Ba-
³ota, czyli Go³e B³ota.

Ju¿ sama przeprawa przez ten kana³ okaza³a siê ciê¿ka. Most pro-
wadz¹cy przezeñ spali³y cofaj¹ce siê wczeœniej oddzia³y sowieckie. Kana³
by³ szeroki na kilkanaœcie metrów i g³êboki na ponad 2 metry. Zdecydo-
wano przeprawê wp³aw. Wiêkszoœæ taboru wtopiono, w poœpiechu wrzu-
cano do wody skrzynie ze zdobytymi w Iwieñcu papierosami i beczkami
ze spirytusem. Jak póŸniej wspominano – gdyby nie rozrywaj¹ce siê wokó³
pociski artyleryjskie, to przeprawa ta mog³aby siê kojarzyæ z biblijnymi
obrazami przechodzenia Moj¿esza przez Morze Czerwone do Ziemi
Obiecanej. Ka¿dy u³an przeprawiaj¹cy siê przez kana³ na koniu, bra³
ekwipunek od dwóch piechurów, a ci trzymaj¹c siê siode³ p³ynêli obok
koni. Natomiast kawalerzyœci przep³ywali kana³ na koñskich grzbietach
tam i z powrotem po kilka razy.

Ludzie i konie nie doznali strat, natomiast wielu krów nie uda³o siê
przemieœciæ na drugi brzeg. Tonê³y z rykiem...

Po sforsowaniu kana³u oddzia³ wyruszy³ przez Ho³yje Ba³ota u³o-
¿on¹ wczeœniej na przestrzeni ok. 3 kilometrów w¹sk¹ grobl¹ – dociera-
j¹c po kilku godzinach szczêœliwie do pasma leœnego. Uda³o siê, nie
wypatrzy³y ich oddzia³u samoloty Luftwaffe. Nie mieli takiego szczê-
œcia partyzanci z sowieckiego oddzia³u lejtnanta Bielskiego, którzy prze-
dzierali siê t¹ sama drog¹ dzieñ wczeœniej. Rozpoznany przez niemiec-
kiego pilota „otriad”’ Bielskiego zosta³ na tej grobli ostrzelany i zbom-
bardowany. Ci, którzy próbowali z niej uskoczyæ, potonêli w bagnach.
Tych zaœ, którzy dobrnêli do zbawczego wydawa³o siê pasma lasu zaata-
kowa³a stamt¹d niemiecka piechota – wybijaj¹c ich niemal doszczêtnie.
Niedobitków polski oddzia³ napotka³ w lesie wyczerpanych do ostatnich
granic.

Niemcy uznali najprawdopodobniej, ¿e by³ to ostatni oddzia³ par-
tyzancki, który zamierza³ siê têdy przedzieraæ. Ob³awa posz³a wiêc da-
lej, dziêki czemu oddzia³ ocala³.

Kontynuuj¹c marsz kompanie piechoty i zwiad kawalerii równie¿
bez przeszkód sforsowa³y drugi kana³ – ¯ó³to – Niemeñski, docieraj¹c do
miejscowoœci KoŸliki. Dalej nikt nie by³ ju¿ w stanie iœæ o w³asnych si-
³ach. Lewald zarz¹dzi³ postój. Rozpalono ognisko susz¹c mundury i bury.
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Niemcy coraz bardziej zacieœniali jednak pierœcieñ ob³awy. Ze
wszystkich kierunków puszczy s³ychaæ by³o strza³y, wybuchy bomb
i pocisków artyleryjskich. Samoloty niemieckie zrzuca³y tysi¹ce ulotek
nawo³uj¹cych do poddania siê i z³o¿enia broni oraz wydania w rêce Niem-
ców „komunistyczno – ¿ydowskich popleczników” – Mi³aszewskiego,
Parchimowicza, Hasiuka, Weraksy i innych. Po przejœciu kana³u pod-
czas odprawy dowódców pododdzia³ów zapad³a decyzja powrotu w oko-
lice poprzedniego miejsca postoju. Powrócono równie¿ do pierwotnej
koncepcji walki na ty³ach nieprzyjaciela, wbrew decyzji Œwira, który jak
pamiêtamy opuœci³ oddzia³. W tym celu podporucznik Waldan – Walen-
ty Parchimowicz zreorganizowa³ batalion. Piechotê podzielono na grupy
licz¹ce od 20 do 25 ¿o³nierzy, przydzielaj¹c ka¿dej grupie przewodni-
ków doskonale znaj¹cych ostêpy puszczy. Ka¿da z tych grup otrzyma³a
rozkaz przedzierania siê przez blokadê na w³asn¹ rêkê.

W grupie podporucznika Lecha – Olgierda Woyno znalaz³ siê jego
zastêpca sier¿ant Opoñcza – Walerian Zuchowicz. W czasie marszu do-
³¹czy³o do nich dwóch partyzantów sowieckich, rozbitków z oddzia³u
Bielskiego. Przed wieczorem trafili na Niemców. Zdo³ali siê przedrzeæ
przez ich kordon, lecz podczas walki zgina³ dowódca kompanii podpo-
rucznik Lech i owi dwaj rosyjscy partyzanci. Pod os³on¹ nocy œci¹gniêto
ich cia³a i pochowano we wspólnej mogile.

Nazajutrz na bagnach reszta grupy napotka³a przedzieraj¹cych siê
– jak siê okaza³o ta sam¹, co i oni drog¹ – kilku ¿o³nierzy z kompanii:
plutonowego Boles³awa Nowakowskiego, dowódcê plutonu sier¿anta
Stanis³awa Pilarskiego jego brata Boles³awa, Paw³a Ilnera, Stefana £uka-
szewicza i Wies³awa Kliszko, szwagra Boles³awa Nowakowskiego.

Poniewa¿ wszystkie mo¿liwe przejœcia z Ho³ych Ba³ot dostêpne
dla ludzkiej nogi by³y czujnie strze¿one przez Niemców, postanowiono
na jednej z wysepek wœród bagien wykopaæ jamê i w niej przeczekaæ
najgorsze dni. Tylko trzech ¿o³nierzy zdecydowa³o siê na dalszy samot-
ny marsz.

Wykopan¹ jamê przykryto ga³êziami, na nich zaœ u³o¿ono darñ. Po
kilku dniach przebywania w tym ukryciu us³yszeli nad sob¹ wœciek³e
warczenie psa i gniewne okrzyki. Niemal jednoczeœnie wybuch³ wrzu-
cony do œrodka poprzez niewielki otwór granat z gazem. Stanis³aw Pilar-
ski dusz¹c siê i krztusz¹c zerwa³ nagie przykrywaj¹ce ziemiankê ga³êzie
i rzuci³ siê do ucieczki, strzelaj¹c na oœlep z pepeszy. Za nim skoczyli
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pozostali, lecz chwilowo zaskoczeni Niemcy och³onêli ju¿, otwieraj¹c
do nich ogieñ.

Zginêli wówczas na miejscu: plutonowy Boles³aw Nowakowski,
Boles³aw Pilarski, Pawe³ Ilner i Wies³aw Kliszko. Sier¿ant Opoñcza —
Walerian ¯uchowicz ciê¿ko ranny w obie d³onie i prawe udo, czo³gaj¹c
siê przez bagna dotar³ do lasu, gdzie przele¿a³ bez przytomnoœci ca³¹
dobê, po czym s³aniajcie siê z wyczerpania ruszy³ w kierunku wsi Ug³y.
Tam pierwszej pomocy udzieli³ mu i nakarmi³ go kapral Zaremba – Alek-
sander Bobik z pierwszej kompanii, a gdy jako tako doszed³ do siebie –
w nocy wzi¹³ go na plecy i przeniós³ do puszczy w niedostêpne miejsce.
Po czterech dniach wa³ki ze œmierci¹ przysz³a po sier¿anta Opoñczê jego
¿ona przynosz¹c banda¿e i leki. Wêdruj¹c nocami we wsi Nowinki do-
tarli do siostry ¿ony, pani Ostapowiczowej, która ukry³a oboje w stodole.

Jedynie Stanis³aw Pilarski, który pierwszy wyskoczy³ z ziemianki
i zacz¹³ uciekaæ, nie dozna³ szwanku. Skacz¹c wœród trzêsawisk z kêpy
na kêpê zapad³ siê nagle w bagnist¹ otch³añ po sam¹ szyjê. To go urato-
wa³o. Niemcy strzelaj¹c na wszystkie strony przeszli nie opodal w prze-
konaniu, ¿e uton¹³. Gdy siê oddalili – powróci³ na wysepkê z ziemiank¹.
Odnalaz³ cia³a zabitych.

Inna grupa, z dowódc¹ drugiej kompanii porucznikiem Jarem –
Jaros³awem G¹siewskim, przy którym znalaz³ siê równie¿ porucznik
DŸwig – uniknê³a kontaktu z nieprzyjacielem i dotar³a w okolice Bielicy
bez strat. Równie¿ grupa, w której znajdowali siê Lewald, Waldan i Hen-
ryk Werakso po kilku dniach wydosta³a siê z blokady bez ¿adnego
uszczerbku, zatrzymuj¹c siê na krótki postój w Bryniczewie, by stamt¹d
udaæ siê do Drywiezny. Do³¹czy³a tam wkrótce grupa u³anów ze zwiadu
kawaleryjskiego.

Po tamtej stronie kana³u pozosta³a jedynie sekcja kawalerii z do-
wódc¹ zwiadu, chor¹¿ym Zdzis³awom Nurkiewiczem, ostrzelana przez
Niemców podczas próby przeprawy. Nastêpnej nocy u³ani ponowili próbê
forsowania kana³u, ale i tym razem bez powodzenia. Kiedy byli w po³owie
kana³u – zostali ostrzelani z kilkunastu karabinów maszynowych. Ci, któ-
rzy prze¿yli, musieli zawróciæ. Kilku kawalerzystów, a wœród nich sanita-
riuszkê Drucko – Podhereck¹ uda³o siê Niemcom schwytaæ. U³anów roz-
strzelano a sanitariuszkê – poniewa¿ nie by³a w mundurze – powieszono.
Umar³a z okrzykiem „Jeszcze Polska nie zginê³a”... Schwytany te¿ zo-
sta³ 14-letni, najm³odszy u³an Rysiek Sudnik – Hrynkiewicz. Pytany przez
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Niemców jak znalaz³ siê w oddziale opowiedzia³, ¿e jest pastuchem, ale
zdradzi³y go przymocowane do butów ostrogi. Rysiek i na ten zarzut zna-
laz³ rezolutn¹ odpowiedŸ. Wyjaœni³, ¿e zdj¹³ je z nóg zabitego partyzanta
i za³o¿y³ na swoje, bo mu siê podoba³o, ¿e dzwoni¹. Darowano mu ¿ycie,
wywieziono go jednak do Niemiec, do niewolniczej pracy.

W g³uchej puszczy znalaz³ siê dowódca zwiadu chor¹¿y Noc sam,
bez konia, który pod nim pad³. Gdy umilk³y strza³y – przep³yn¹³ kana³
w innym, oddalonym od Niemców miejscu. Przemoczony do nitki prze-
dosta³ siê na drugi brzeg ledwo ¿ywy i zaraz zapad³ siê po pas w bagnie.
Z trudem wygramoli³ siê na najbli¿sz¹ kêpê, z niej przeszed³ na druga, na
trzeci¹. Ca³kowicie wyczerpany straci³ przytomnoœæ. Kiedy j¹ odzyska³
– ze zdziwieniem i ulg¹ stwierdzi³, ¿e „jest w rêkach” swoich u³anów.
Grupa ich, wycofuj¹c siê przed kolejnym atakiem niemieckim, natknê³a
siê na niego wœród mokrade³. Wzajemnie sobie pomagaj¹c zdo³ali do-
trzeæ do najbli¿szego lasu, lecz Niemcy wci¹¿ deptali im po piêtach, przez
ca³¹ nastêpn¹ noc ostrzeliwuj¹c bagna z karabinów maszynowych.

Nazajutrz chor¹¿y pozostawiaj¹c u³anów samotnie uda³ siê na zwiad.
Z butów pozosta³y mu same cholewy, reszta zbutwia³a wraz z onucami.
Szed³ wiêc boso. Natrafi³ na czêœciowo spalon¹, opustosza³¹ chatê. Na
podwórzu kura z kurczêtami wyjada³a rozsypany, zeschniêty twaróg. Kura
by siê przyda³a, ale kurczêta za ma³e... Penetruj¹c pogorzelisko znalaz³
woreczek z m¹k¹, nieco soli, ubrudzona miskê i kawa³ blachy. Przy drodze
zauwa¿y³ stos ³usek. Widocznie st¹d w³aœnie Niemcy ostrzeliwali ich noc¹.

Miska po wyszorowaniu przyda³a siê do rozrabiania ciasta, zaœ bla-
cha do pieczenia podp³omyków. Ugotowali wodê na herbatê z pêdów
malin. Po posi³ku ruszyli dalej. Na skraju puszczy wpadli w zasadzkê.
Chor¹¿y kaza³ przedzieraæ siê ka¿demu na W³asn¹ rêkê. Znowu pozosta³
sam wœród chmar dokuczliwych komarów. Nad ranem powróci³ na skraj
puszczy kilkanaœcie kilometrów dalej. Na polu zauwa¿y³ ch³opa kosz¹-
cego ¿yto. Obok niego kobieta uk³ada³a dziecko w ko³ysce na trójnogu,
okrywaj¹c je p³acht¹ przed komarami. Chor¹¿y zawo³a³, aby mê¿czyzna
podszed³ do niego. Ale on wystraszy³ siê i krzykn¹³ coœ po bia³orusku do
¿ony. Ta pospiesznie zdjêta z trójnogu ko³yskê z dzieckiem i uciek³a. Za
ni¹ pod¹¿y³ m¹¿.

Kolejny dzieñ chor¹¿y Noc przesiedzia³ samotnie w puszczy, a przez
noc posuwa³ siê ostro¿nie jej skrajem, by dojœæ w koñcu do jakichœ ludz-
kich zabudowañ. Rozpozna³, ¿e by³a to wieœ Kamieñ. Zapuka³ do okna
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pierwszej chaty. Zza firanki ukaza³a siê kobieta, która na jego widok
krzyknê³a;  – Niech pan ucieka, tu pe³no Niemców!

Oddali³ siê wiêc w kierunku wsi Malinnik odleg³ej o ok. 5 kilome-
trów. Ale i tam byli Niemcy i nie dane mu by³o zaznaæ odpoczynku. Po
przebyciu kolejnych paru kilometrów ujrza³ niewielk¹ osadê. Pierwsze
kroki skierowa³ do studni z ¿urawiem, przy której sta³a kobieta, i popro-
si³ j¹ o wodê. Ona zaproponowa³a mleko, które ch³odzi³o siê akurat
w studni. Gdy wyci¹gn¹³ konewkê kobieta zawo³a³a nagle:

– Jakiœ pan do ciebie biegnie!
Tym „panem” byt niemiecki ¿andarm. W g³êbi osady by³o ich jesz-

cze wielu. Chor¹¿y opuœci³ konewkê z mlekiem i uskoczy³ za chatê
w w¹ski zagon ¿yta. Dalej ros³a seradela, która nie mog³a daæ mu ¿adne-
go schronienia. A do lasu by³o ponad 300 metrów. ¯andarm strzela³ do
chor¹¿ego z automatu wo³aj¹c „rêce do góry”. Chor¹¿y œci¹gn¹³ prze-
wieszon¹ przez plecy pepeszê, lecz widaæ w zdenerwowaniu nie przesta-
wi³ bezpiecznika na ogieñ ci¹g³y. Nacisn¹³ spust, pad³ strza³, lecz chy-
biony. Poprawi³ bezpiecznik, znów poci¹gn¹³ za spust i oddal trzy krót-
kie serie. ¯andarm przesta³ strzelaæ, po chwili upad³. Niemcy, których
poderwa³y na nogi te strza³y, byli jeszcze daleko. Chor¹¿y dopad³ do
zabitego, by œci¹gn¹æ mu... przede wszystkim buty. Zd¹¿y³ te¿ zabraæ
pistolet maszynowy i pas z magazynkami, po czym pogna³ w stronê losu.
Dopiero tam obu³ bose dot¹d nogi.

Choæ trochê uwiera³y go te buty, to przecie¿ od razu zasn¹³ twar-
dym snem. Nad ranem obudzi³a go kobieta, jak siê zaraz okaza³o ¿ona
znajomego, Witolda Mironowicza z Olszanki. Nareszcie by³ znów wœród
swoich. Od nich dowiedzia³ siê, ¿e pod Rubie¿ewiczami kwateruje wach-
mistrz D¹b – Jan Jakubowski z resztkami ocala³ego zwiadu. Do³¹czy³ do
niego nazajutrz. Zwiad liczy³ zaledwie 10 u³anów z koñmi. Trzeba pilnie
by³o rozes³aæ wiadomoœæ by ci, którzy ocaleli i s¹ rozproszeni w pusz-
czy, powrócili do oddzia³u.

Blokada Puszczy Nalibockiej trwa³a od 13 lipca do 18 sierpnia 1943 r.
i nie przynios³a Niemcom oczekiwanych rezultatów. Pierwsza i druga
kompania uleg³y wprawdzie rozproszeniu, lecz nie zosta³y rozbite. Znacz-
na czêœæ ¿o³nierzy z 3 kompani, po przebraniu siê w cywilne ubrania,
powróci³a do domów. W rezultacie straty tej kompanii by³y najwiêksze.

Partyzanci sowieccy, wykorzystuj¹c walkê podjêt¹ przez Polaków,
zgodnie z uprzednio ustalonym planem obrony puszczy, przebili siê
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w wiêkszoœci na wschód w okolice Miñska. Nie uda³o siê te¿ Niemcom
rozbiæ polskiego oddzia³u, który w tej sytuacji przej¹³ na siebie g³ówny
ciê¿ar walki. Bior¹c pod uwagê liczebnoœæ si³ nieprzyjaciela – ok. 60
tysiêcy ¿o³nierzy, a tak¿e u¿ycie w akcji „Herman” samolotów Luft-
waffe, artylerii i broni pancernej – straty w ludziach wœród partyzan-
tów dowodzonych przez porucznika Lewalda – Kaspra Mi³aszewskie-
go by³y niewielkie: 25 poleg³ych 50 rannych i ok. 100 zaginionych.
Najbardziej odczuwalna by³a utrata ciê¿kiego sprzêtu – moŸdzierzy ce-
kaemów, taboru oraz wiêkszoœci koni ze zwiadu kawaleryjskiego. Po-
ch³onê³y je bagna.

Wœród zaginionych znaleŸli siê przewa¿nie ¿o³nierze, którzy
przedarli siê na w³asn¹ rêkê do swoich domów i tam zostali schwytani
przez Niemców. Wywieziono ich do Niemiec. Tych zaœ, których z ca³¹
pewnoœci¹ rozpoznano jako partyzantów, stracono na szubienicach po-
stawionych w miejscowoœci Terebejna lub rozstrzelano w Sto³pcach. Tak
zginêli m. im. in¿. architekt Raczkiewicz (brat prezydenta RP na emigra-
cji w Londynie W³adys³awa Raczkiewicza), starszy sier¿ant Stefan Po-
znañski, oficer ¿ywnoœciowy Herman Downar – Zapolski, plutonowy
Jan Grygorcewicz, strzelec Aleksander Downar – Zapolski i nauczyciel
z zawodu, kapral Lisowski.

Najbardziej ucierpia³a ludnoœæ cywilna zamieszka³a w Puszczy
Nalibockiej i na jej obrze¿ach. To by³a prawdziwa gehenna. Niemcy
z prusk¹ pedanteri¹ od pierwszych dni po wejœciu na teren puszczy prze-
prowadzali systematyczn¹ pacyfikacjê. Po oponowaniu danej miejsco-
woœci przed urz¹d gminny b¹dŸ przed dom so³tysa zwo³ywano wszyst-
kich mieszkañców. Spoœród nich wywo³ywano mê¿czyzn wed³ug wcze-
œniej sporz¹dzonego wykazu. Wiêkszoœæ w ten sposób „wybranych” roz-
strzeliwano na miejscu, na oczach pozosta³ych. Tak zginê³a rodzina
¯uczka – Jana Hasiuka, W ostatniej chwili zdo³a³ zbiec przed rozstrzela-
niem brat Lewalda – Zenon Mi³aszewski. Wszystkich pozosta³ych wy-
wo¿ono do prac fortyfikacyjnych na froncie wschodnim. Nikt z nich nie
powróci³ ju¿ do rodzinnych stron. Starców, kobiety i dzieci przesiedlono
za obszar blokady, a zdolnych do pracy, g³ównie m³odzie¿, wywo¿ono
do Niemiec. Wielu mieszkañców okrutnie wymordowano pal¹c ich
w koœcio³ach, cerkwiach, stodo³ach. Z Puszczy Nalibockiej i okolic wy-
s³ano do przymusowych robót w Niemczech ok. 25 tysiêcy ludzi. Ojca
kaprala podchor¹¿ego Henryka Weraksy – Piotra – osadzono w wiêzie-
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niu w Sto³pcach. Jego matkê, niemal zagryzion¹ przez wilczury, pozo-
stawiono w domu w przekonaniu, ¿e i tak nie prze¿yje.

W promieniu 10 kilometrów spalono wszystkie wsie i osiedla –
odgradzaj¹c w ten sposób puszczê od pozosta³ych terenów pasem spalo-
nej ziemi. Specjalne oddzia³y wychwytywa³y byd³o, konie, trzodê chlewn¹
i nawet drób wywo¿¹c zdobycz wraz z innym rabowanym dobrem do
Reichu.

Gdy Niemcy odeszli, na pogorzeliskach zaczêli zbieraæ siê ci, któ-
rzy ocaleli z pogromu, usi³uj¹c odnaleŸæ swych najbli¿szych i dobytek.
Kto mia³ w okolicy znajomych b¹dŸ rodzinê – ten znajdowa³ schronie-
nie. Inni koczowali po polach i lasach do póŸnej jesieni. Przed zim¹
wykopywali w g³êbi puszczy ziemianki, klecili sza³asy – maj¹c nadziejê
przetrwaæ do wiosny.

NOWY KOMENDANT
PODPORUCZNIK GÓRA

Ciê¿kie czasy nasta³y dla ¿o³nierzy Polskiego Oddzia³u Partyzanc-
kiego w wyniku akcji zbrojnej i blokady niemieckiej. Oddzia³ by³ w op³a-
kanym stanie. Brakowa³o ludzi, broni, ¿ywnoœci, umundurowania, koni
i sprzêtu. Batalion utraci³ uzbrojenie, co najmniej w 60 procentach,
w tym niemal wszystkie ciê¿kie karabiny maszynowe i moŸdzierze. Po-
zosta³e ukryto w ró¿nych zak¹tkach puszczy. Ludzie chodzili w strzê-
pach mundurów, nawet w samej bieliŸnie, maj¹c na nogach czêsto tylko
cholewy, gdy¿ spody butów ca³kiem siê rozlecia³y. Tabory ugrzêz³y
w kanale, wiêkszoœæ koni potopi³a siê w bagnach.

Obiecane przez komendê Okrêgu Nowogródzkiego zrzuty broni,
amunicji i sprzêtu nie nast¹pi³y, choæ na terenie puszczy przygotowano
odpowiednie miejsca do zrzutów, powierzaj¹c to zadanie podporuczni-
kowi DŸwigowi – Witoldowi Pe³czyñskiemu. W tym czasie by³a to kwe-
stia ¿ycia lub œmierci. Na dodatek mocno szwankowa³a ³¹cznoœæ
z okrêgiem. Do najbli¿szej stacji kolejowej w Sto³pcach – siedziby ko-
mendy obwodu – by³o ze 30 kilometrów, a stamt¹d jeszcze znacznie da-
lej do Lidy, gdzie kwaterowa³o dowództwo okrêgu. Nie przekazano ,,le-
gionistom” nawet obiecanej nadawczo – odbiorczej stacji radiowej, choæ
w oddziale byli ludzie specjalnie przeszkoleni do jej obs³ugi. Jeszcze
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trudniej by³o z zaopatrzeniem w ¿ywnoœæ. Po spaleniu przez Niemców
wszystkich okolicznych wsi – a spalono ich 55 – do najbli¿szych ludz-
kich osiedli od skraju puszczy dzieli³a odleg³oœæ 15–20 kilometrów. Drogi
prowadz¹ce do nich by³y w stanie bardzo z³ym, a kiedy spad³y deszcze –
trudno by³o nimi jeŸdziæ nawet pust¹ furmank¹.

Wszystkie to okolicznoœci wydatnie os³abi³y bojowego ducha ¿o³-
nierzy. Zdarza³y siê przypadki dezercji. W okolice Drywiezny œci¹ga³y
jednak coraz to nowe grupy ludzi, z których czêœæ do³¹cza³a do party-
zantów.

Jeszcze w czasie trwania blokady odnalaz³ siê komendant obwodu
in¿. Œwir – Aleksander Warakomski spotykaj¹c siê w Bryniczewie z pod-
porucznikiem Lewaldem – Kasprem Mi³aszewskim. Œwir zobowi¹za³ siê
przekazaæ do okrêgu szczegó³owy meldunek o sytuacji w Polskim Od-
dziale Partyzanckim im. Tadeusza Koœciuszki. Zaraz po tym spotkaniu
komendant uda³ siêdo siedziby dowództwo Okrêgu „Nów” w Lidzie, gdzie
zdecydowano kontynuowaæ dzia³alnoœæ batalionu sto³peckiego. Obieca-
no przys³aæ do niego grupê oficerów – zrzutków spadochronowych
z Anglii, zwanych „cichociemnymi”. Ta obietnica zosta³a dotrzymana.
Pod koniec sierpnia 1943 r. do oddzia³u do³¹czy³ porucznik Grom – Lech
Rydzewski, a 6 wrzeœnia 1943 r. podporucznik Góra – Adolf Pilch wraz
z porucznikiem Ikw¹ – Ezechielem £osiem.

Wczeœniej miêdzy komendantem obwodu w Sto³pcach a podpo-
rucznikiem Gór¹ dosz³o do rozmowy, podczas której podporucznik Œwir
zaproponowa³ mu przejêcie dowództwa oddzia³u. Góra stanowczo od-
mówi³. Nie chcia³ zgodziæ siê na objêcie tak odpowiedzialnej funkcji –
uwa¿a³ bowiem, ¿e nie ma dostatecznych kwalifikacji i doœwiadczenia
w dowodzeniu samodzielnym oddzia³em partyzanckim. Dotychczas naj-
wy¿szym szczeblem dowodzenia by³ dla niego pluton. Nawet podczas
æwiczeñ nie dowodzi³ kompani¹. Nie zna³ te¿ miejscowych warunków,
a przede wszystkim nie zna³ jêzyków – rosyjskiego i bia³oruskiego – bez
znajomoœci których ka¿dy nowy cz³owiek na tym terenie musia³ czuæ siê
nieco „u³omnym”. Wyrazi³ jednak ¿yczenie przyjêcia funkcji zastêpcy
dotychczasowego dowódcy oddzia³u.

Jego argumentacja na nic siê jednak nie zda³a. Œwir wys³ucha³ jej
ze spokojem, po czym odrzek³: – Skoro tak, to muszê zdecydowaæ za
pana porucznika. Na mocy posiadanych pe³nomocnictw z okrêgu wyda-
jê panu rozkaz objêcia dowództwa nad tym oddzia³em.
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Podporucznik Adolf Pilch móg³ w tej sytuacji odpowiedzieæ jedy-
nie „tak jest!” i odmeldowaæ siê w celu przejêcia powierzonych obo-
wi¹zków. Zanim to nast¹pi³o poprosi³, aby komendant obwodu wydany
rozkaz uzna³ za przejœciowy i aby za¿¹da³ z Komendy Okrêgu jak najry-
chlejszego przys³ania do Puszczy Nalibockiej oficera z odpowiednimi
kwalifikacjami na stanowisko dowódcy oddzia³u.

Czas pokaza³, ¿e mimo zastrze¿eñ ze strony nowego dowódcy –
Œwir dokona³ w tym momencie wyj¹tkowo trafnego wyboru.

Adolf Pilch urodzi³ siê 22 maja 1914 r. w Wiœle jako ósme dziecko
w rodzinie beskidzkich górali. M³odsza od niego by³a tylko jedna z dwóch
sióstr. Ojciec pracowa³ jako robotnik budowlany, matka zajmowa³a siê
gospodarstwem i rodzin¹. Nie by³o to ³atwe, liche zarobki mê¿a nie za-
wsze wystarcza³y na utrzymanie licznej dziatwy. Najtrudniejszy dla nich
wszystkich by³ okres I wojny œwiatowej, kiedy to ojca zmobilizowano
do armii austriackiej, a Austriacy zarekwirowali ich dobytek. Matka zdo-
³a³a w ostatniej chwili ukryæ w lesie kilka kur i krowê, która przez d³ugi
czas by³a ich jedyn¹ ¿ywicielk¹. Du¿e stado owiec przepad³o jednak na
rzecz austriackiego wojska.

Najstarszy brat Adka – Janek – na kilka lat przed jego urodzeniem
wyemigrowa³ za chlebem do Ameryki i tam w Wyoming pracowa³ jako
górnik w kopalni.

Adek rozpocz¹³ naukê w szkole maj¹c 5 lat, a to dlatego, ¿e w³a-
œnie w szkole dostawa³o siê jeden posi³ek dziennie za darmo, pochodz¹-
cy z amerykañskich darów. Nauczyciel uzna³ go za ucznia zdolnego
i wytypowa³ do nauki w gimnazjum. Najbli¿sze znajdowa³o siê w Cieszy-
nie. Podjêcie nauki sta³o siê mo¿liwe kiedy starszy bra³ Pawe³, wtedy ju¿
mierniczy w £om¿y, zobowi¹za³ siê pomóc materialnie w jego edukacji.

Zamieszka³ w bursie Macierzy Szkolnej. Po ukoñczeniu gimnazjum
dosta³ siê na studia politechniczne w Warszawie.

Matka zmar³a w 1930 r., kiedy Adek ukoñczy³ 16 lat. I odt¹d nie
mia³ ju¿ w³aœciwie swego domu. Po ukoñczeniu studiów w 1935 r. po-
wo³any zosta³ do wojska z przydzia³em na Dywizyjny Kurs Podchor¹-
¿ych Rezerwy 26 DP w Skierniewicach, otrzymuj¹c skierowanie do
37 Pu³ku Piechoty Ziemi £êczyckiej w Kutnie.

Wybuch wojny zasta³ podchor¹¿ego rezerwy Adolfa Pilcha w War-
szawie, gdzie pracowa³ w ma³ym zak³adzie budowlanym. Kilka dni wcze-
œniej otrzyma³ kartê mobilizacyjna „na specjalne wezwanie”.
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6 wrzeœnia, na radiowy sygna³ pu³kownika Umiastowskiego, uda³
siê z kolegami na wschód, w kierunku Brzeœcia. Nie dotar³ jednak do
miejsca przeznaczenia. Po kapitulacji Warszawy, za ostatnie z³otówki
ko³o Siedlec kupi³ rower i po ró¿nych perypetiach dotar³ do rodzinnych
stron w Beskidach. Stamt¹d z paroma znajomymi zdecydowa³ siê prze-
dostaæ na Wêgry. Przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, 22 grudnia 1939 r.
zosta³ aresztowany w miejscowoœci Leva i przez S³owacjê deportowany
do Polski. Uda³o mu siê jednak zbiec i dotrzeæ do Budapesztu. PóŸniej
by³ obóz cywilny w Somogyszentimre na po³udniu Wêgier, ale stamt¹d
równie¿ wydosta³ siê. Dalej jego trasa wiod³a przez granicê jugos³o-
wiañsk¹ do Zagrzebia, a nastêpnie do Splitu, gdzie w porcie dosta³ siê na
statek p³yn¹cy do Francji. 12 marca 1940 r. przyby³ do Marsylii – po
weryfikacji otrzymuj¹c przydzia³ do 3 dywizji 9 pu³ku piechoty, a po
jego rozwi¹zaniu do 8 pu³ku piechoty. Po ewakuacji do Anglii ostatecz-
nie otrzyma³ skierowanie do 10 Brygady Kawalerii Pancernej 24 Pu³ku
U³anów. Zakwaterowa³ w Douglas – posiad³oœci lorda Hume. W rok póŸ-
niej zg³osi³ siê na ochotnika i w okresie od 1 wrzeœnia 1941 r. do 1 wrze-
œnia 1942 r. ukoñczy³ kurs przygotowuj¹cy do podziemnej s³u¿by dy-
wersyjnej – w miejscowoœci Inverlochy Castle ko³o fortu William. Ukoñ-
czy³ tak¿e kurs spadochronowy w Briggens ko³o Londynu i kurs odpra-
wowy w Audley End.

Kandydatowi na skok do Polski nie sprzyja³o szczêœcie. Podczas
æwiczeñ mia³ dwa wypadki przy skokach na spadochronie. Pierwszy lot
do kraju 16 stycznia 1943 roku byt równie¿ nieudany. Samolot zawróci³
z nad Ko³obrzegu. Dopiero miesi¹c póŸniej, 17 lutego 1943 roku wyl¹-
dowa³ w wid³ach rzek Pilicy i Czarnej. Po tym skoku podchor¹¿y Adolf
Pilch awansowa³ do stopnia podporucznika, a po okresie tak zwanej ,,akli-
matyzacji” w lipcu 1943 roku otrzyma³ przydzia³ do Komendy Okrêgu
Nowogródek AK, Obwód Sto³pce wraz z innymi skoczkami – poruczni-
kiem Gromem. – Lechem Rydzewskim i porucznikiem Ikw¹ – Ezechie-
lem – £osiem.

Tak oto beskidzki góral – dlatego zapewne obra³ sobie pseudonim
Góra (w korespondencji z Komend¹ Okrêgu – Pistolet) – wielce zagma-
twanymi drogami trafi³ znad Ÿróde³ Wis³y do uroczyska nad jeziorem
Kromañ, gdzie wbrew jego woli powierzono mu dowodzenie ludŸmi,
z którymi mia³ zetkn¹æ siê po raz pierwszy, których nie zna³ i nie wie-
dzia³ czy zechc¹ go przyj¹æ z otwartym sercem.
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Obawy jak przyjm¹ tê nominacjê tamtejsi partyzanci rozwia³y siê
gdy tylko pojawi³ siê w polskim obozie partyzanckim w pobli¿u jeziora
Kromañ.

– Pan porucznik z nieba nam prosto zleciawszy – zawo³a³ radoœnie na
jego widok sier¿ant Opoñcza – Walerian ¯uchowicz, który po œmierci sier-
¿anta Stefana Poznañskiego dowodzi³ krótko resztkami jego kompanii.

Dowódca zwiadu kawaleryjskiego chor¹¿y Noc — Zdzis³aw Nur-
kiewicz, który tylko siebie uznawa³ za najlepszego partyzanckiego ko-
mandira ucieszy³ siê, ¿e nowy dowódca te¿ jest kawalerzyst¹ — chocia¿
poœledniejszym, bo w pancernej, a nie normalnej kawalerii s³u¿y³ i czo³-
gu zamiast koby³y dosiada³. Tote¿ na powitanie nie omieszka³ do tego
nawi¹zaæ:

– A toæ 24 Pu³k U³anów w Kraœniku stacjonowa³. Chwackie to by³y
wojaki. Tak w dwudziestym, jak i w trzydziestym dziewi¹tym roku dziel-
nie na polu stawali chocia¿ my ich w ¿arcikach przeœmiewali. Zna pan
komendant (partyzanci z batalionu sto³peckiego nawi¹zuj¹c do tradycji
legionowych swego dowódcê nazywali komendantem) s³owa ichnich
¿urawiejek? I nie czekaj¹c na odpowiedŸ zaœpiewa³ pe³nym g³osem:

Lance gubi
ma³o warty
To jest pu³k
Dwudziesty czwarty
Porucznik Lewald – Kasper Mi³aszewski z niek³aman¹ ulg¹ zda-

wa³ dowództwo nowemu komendantowi. Dotychczasowe prze¿ycia wy-
czerpa³y dowódcê oddzia³u do ostatnich granic i na dobr¹ sprawê – gdy-
by warunki by³y normalne – powinien by³ udaæ siê na urlop zdrowotny.

Przybycie „skoczków” – tak w oddziale nazwano nowych ofice-
rów, którzy w Anglii mieli okazjê m. in. do osobistego kontaktu z uwiel-
bionym przez wszystkich Naczelnym Wodzem, W³adys³awem Sikorskim
– podnios³o wszystkich na duchu, zarówno szeregowych partyzantów,
jak i dowódców, co bardzo rzuca³o siê w oczy. Oznacza³o to, ¿e Centrala
o nich nie zapomnia³a, ¿e nie byli osamotnieni w tym zdawa³oby siê
zapomnianym zak¹tku na wschodnich kresach Polski.

Nowy dowódca zreorganizowa³ oddzia³ tworz¹c z dotychczasowych
trzech tylko dwie kompanie – za to o pe³nych etatach wed³ug stanu przed-
wojennego. Rozszerzy³ natomiast dowództwo maj¹c na uwadze przysz³¹
rozbudowê oddzia³u. Doceniaj¹c koniecznoœæ utrzymania poprawnych
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stosunków z partyzantk¹ sowieck¹ funkcjê adiutanta, a faktycznie z–cy
dowódcy oddzia³u i oficera do kontaktów i dowództwem sowieckim pod-
porucznik Góra powierzy³ wypróbowanemu w tych kontaktach podpo-
rucznikowi Lewaldowi.

Wkrótce oddzia³, który zaraz po blokadzie liczy³ nie wiêcej, ni¿
200 ludzi rozrós³ siê do oko³o szeœciuset piêædziesiêciu. Miejscowa lud-
noœæ w dalszym ci¹gu nazywa³a oddzia³ „legionami”, a partyzantów „le-
gionistami’’. Oni sami nie mieli nic przeciwko tym nazwom, przeciwnie,
by³y im mile. Nawi¹zywa³y przecie¿ do tradycji tak podziwianych przez
nich w szkolnych czasach bohaterów z l wojny œwiatowej, którzy pod
komend¹ ówczesnego brygadiera Józefa Pi³sudskiego orê¿em wywal-
czyli Polsce niepodleg³oœæ.

MO£ODECZAÑSKI ODDZIA£ MA£EGO

Wkrótce po zakoñczeniu operacji „Herman” do legionów do³¹czy³
trzydziestoosobowy oddzia³ z obwodu mo³odeczañskiego, podporz¹d-
kowany organizacyjnie inspektorowi inspektoratu oszmiañskiego „F” –
majorowi in¿ynierowi Jaremie Czes³awowi Dêbickiemu. Inspektorat
wchodzi³ w sk³ad przyleg³ego Okrêgu Wileñskiego AK „Wiano”. Od-
dzia³ ten pod dowództwem podchor¹¿ego Œwita –Tadeusza Borowiñskie-
go zosta³ powo³any do ¿ycia w czwart¹ rocznicê napaœci Niemców na
Polskê – 1 wrzeœnia 1943 r. w miejscowoœci Balcery. By³ bardzo ruchli-
wy i od razu da³ siê Niemcom we znaki rozwijaj¹c akcjê dezorganizowa-
nia administracji litewskiej w ca³ym powiecie mo³odeczañskim. W ci¹-
gu kilku dni rozbito okupacyjne punkty kontyngentowe, mleczarnie, urzê-
dy i maj¹tki pod administracj¹ niemieck¹, dziêki czemu oddzia³ zaopa-
trzy³ siê w konie i furmanki.

24 wrzeœnia 1943 r. po przeprawieniu siê przez rzekê Oszmianê
podchor¹¿y Œwit rozbi³ ostatni¹ z mleczarni i punkt kontyngentowy za-
opatruj¹cy wojska niemieckie i administracjê okupacyjn¹ regionu
oszmiañsko – smorgoñskiego we wsi Podbrzozy nad jeziorem Ry¿e.
I tym razem akcje przeprowadzono sprawnie, bez strat w³asnych. Zdo-
bycz¹ za³adowano kilka furmanek, resztê rozdano miejscowej ludnoœci,
Polakom i Bia³orusinom. W ci¹gu nocy oddzia³ skierowa³ siê na zachód
przekraczane ponownie rzekê Oszmianê, a nastêpnie Losze. Nad ranem
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25 wrzeœnia 1943 r. Œwit zarz¹dzi³ postój i odpoczynek w kolonii Ma³e.
Pozostawiaj¹c na ubezpieczeniu strzelca ¯bika – Czes³awa £aszkiewi-
cza, partyzanci zmordowani d³ugim nocnym marszem zasnêli na s³omie
w stodole.

W tym czasie ktoœ doniós³ Niemcom kwateruj¹cym w Ostrowcu o
miejscu odpoczynku oddzia³u. Wys³ali oni przeciw partyzantom dwie
ekspedycje w sile oko³o 50 ¿o³nierzy. Ubezpieczaj¹cy ¯bik spostrzeg³
ich w ostatniej chwili i wszcz¹³ alarm. Dochodzi³a godzina dziewi¹ta.
Niemcy z marszu zajêli stanowiska i otworzyli krzy¿owy ogieñ karabi-
nów maszynowych no budynki mieszkalne. Stodo³ê zdo³ali opuœciæ tyl-
ko podchor¹¿y Szary – Marian Turek, podchor¹¿owie Zawziêty – Zbi-
gniew Choci³owski i Czarny – Boles³aw Oduchowski, zajmuj¹c stano-
wisko za wêg³em ³aŸni. Dowódca oddzia³u podchor¹¿y Œwit – Tadeusz
Borowiñski próbuj¹c wyjœæ ze stodo³y otrzyma³ seriê z erkaemu. Zrani³a
go ona w brzuch. Ranni zostali te¿ Halwit – Witold Sienkiewicz, Ryœ –
Adam Radkiewicz i ¯bik – Czes³aw £aszkiewicz. Dowództwo oddzia³u
obj¹³ zastêpca Œwita, podchor¹¿y Ma³y – Andrzej Kutzner.

Rozkaza³ on wdrapaæ siê na stertê snopów s³omy i rozgarn¹æ strze-
chê. St¹d jego ludzie mieli doskona³e pole ostrza³u. Pod ich ogniem
Niemcy przegrupowali siê do ostatniego uderzenia. Wykorzystali ten
moment Mruk – Zbigniew Radzkowski, £azik – W³adys³aw Sa³ato,
Kêdzierzawy – Zbigniew Radzikowski i Stefan Paprocki. Wybiegli ze
stodo³y i zanim napastnicy skierowali do nich ogieñ, dopadli lasu ostrze-
liwuj¹c Niemców z flanki. Ci, przekonani widaæ, ¿e partyzanci otrzy-
mali posi³ki, przenieœli ogieñ na œcianê losu. Z kolei wykorzystali to
pozostali partyzanci przebywaj¹cy nadal w stodole. Za³adowali na wóz
ciê¿ko rannych – kieruj¹c siê b³yskawicznie w kierunku lasu po³o¿onego
po drugiej stronie zabudowañ. Podczas tego odskoku ranni zostali Hal-
wit – Witold Stankiewicz, Ryœ – Adam Radkiewicz i ponownie ¯bik –
Czes³aw Laszkiewicz. Walka trwa³a ju¿ prawie piêæ godzin. Nowy ko-
mendant grupy D¹b obawia³ siê, ¿e Niemcy mog¹ otrzymaæ wsparcie
i zdo³aj¹ ich okr¹¿yæ. Obawy te by³y uzasadnione, gdy¿ od wsi Ma³e
rozci¹gnê³a siê ju¿ tyraliera litewskiej policji, któr¹ postawi³a na nogi
ostra strzelanina przy stodole.

Oddzia³ wycofa³ siê w g³¹b lasu, do gajówki Filipany. W drodze
zmarli dotychczasowy komendant grupy D¹b – podchor¹¿y Œwit – Tade-
usz Borowiñski i Czarny – Boles³aw Oduchowski. Ju¿ w gajówce zmar³
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Szary – Marian Turek. Ci, którzy prze¿yli, dowiedzieli siê póŸniej, ¿e
ciê¿ko ranny zosta³ tak¿e podchor¹¿y Zawziêty – Zbigniew Chociltew-
ski. Z trudem dowlók³ siê on do piwnicy z ziemniakami, ukry³ siê tam,
lecz zmar³ z up³ywu krwi.

Po uzupe³nieniu braków kadrowych 13 paŸdziernika grupa ,,D¹b’’
dowodzona przez podchor¹¿ego Ma³ego – Andrzeja Kutznera, w której
znajdowali siê tak¿e komendant obwodu mo³odeczañskiego „Mleko”
porucznik Gajewski – W³adys³aw Burak, jego zastêpca, inspektor szko-
lenia wojskowego porucznik Sêp – Adam Wilczak i oficer broni obwo-
du, plutonowy Ludnik – Ludwik Dolniak – dotar³a do „legionowego”
obozowiska rozbitego na uroczysku Drywiezna.

Porucznik Góra z w³aœciw¹ sobie serdecznoœci¹ powita³ przyby-
³ych, a po przegl¹dzie oddzia³u kwatermistrz kapitan Ludek – Ludwik
Wierszy³³owski rozkwaterowa³ partyzantów Ma³ego po sza³asach „le-
gionistów”. Jednoczeœnie wydzielono im miejsce na urz¹dzenie w³asne-
go obozowiska. By³o to niewielkie, piaszczyste wzniesienie poros³e m³o-
dym piêtnasto – dwudziestoletnim lasem sosnowym, wysuniête o kilo-
metr na po³udnie od g³ównego obozowiska „Górali” (ta nazwa wziê³a
siê od pseudonimu nowego dowódcy), oddzielone od niego w¹ziutk¹
rzeczu³k¹ bez nazwy, za to o krystalicznie przejrzystej wodzie.

UROCZYSKO NAD JEZIOREM KROMAÑ

Nadchodzi³a zima, która na tych terenach bywa³a zwykle bardzo
surowa. Nowy komendant uzna³, ¿e uroczysko Drywiezna nad jeziorem
Kromañ nadaje siê równie¿ na partyzanckie zimowisko.

Miejsce postoju oddzia³u Góry znajdowa³o siê na rubie¿y Puszczy
Nalibockiej, na zachód od traktu Sto³pce – Opieczki – Derewno – Nali-
boki, w dorzeczu rzeki Is³oczy – dop³ywu Niemna, w pobli¿u uroczyska
Drywiezno. Od traktu oddziela³y obóz szerokie – do 7 kilometrów – ba-
gna Is³oczy ci¹gn¹ce siê z pó³nocy od Rudni Nalibockiej, przez dorzecze
Usy, przechodz¹c poni¿ej Derewna w dorzecze Su³y i hen dalej, a¿ po
Miñsk Litewski.

Z miasteczka Derewna do partyzanckiego obozu wiod³a grobla –
jedyne suche przejœcie z puszczy na pó³noc. Obóz rozpoœciera³ siê
u wylotu grobli wœród wysokopiennego lasu. Od pó³nocy chroni³y go
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g³êbokie bagna, wœród których z zachodu na wschód p³ynê³a leniwa rze-
czu³ka skrêcaj¹c gwa³townie wedle grobli na po³udnie i otaczaj¹c obóz
szerokim zakolem. Tam wpada³a w g³êboki jar, stanowi¹c jakby natu-
raln¹ wschodni¹ granicê obozowiska. Po³udniow¹ zaœ granic¹ by³a pola-
na, któr¹ ta rzeczka przecina³a wpadaj¹c dalej do jeziora Kromañ. Wzd³u¿
wschodniej granicy obozu, po zewnêtrznej stronie jaru, bieg³a droga polna
od grobli do polany i dalej przez ni¹, na po³udniowy zachód od jeziora.

Do obozu mo¿na siê by³o dostaæ jedynie przez bród przy grobli od
strony polany. Od wschodu przez jar przerzucona by³a k³adka, któr¹
w ka¿dej chwili da³o siê ³atwo likwidowaæ.

I w takim w³aœnie miejscu ju¿ w po³owie wrzeœnia partyzanci przy-
st¹pili do budowy solidnych ziemianek, gdy¿ te letnie nie gwarantowa³y
dobrego zabezpieczenia przed zim¹. W tym czasie, kiedy jedni æwiczyli
ostre strzelanie pozostali œcinali drzewa, ociosywali okr¹glaki z kory,
kopali do³y. Ka¿da ziemianka obliczona by³a na pomieszczenie jednej
dru¿yny. Piêtrowe prycze zajmowa³y po³owê powierzchni takiego
„domu”, na zewn¹trz wystawa³y starannie zamaskowane, niewielkie
okienka. Ka¿da kompania budowa³a te¿ dodatkow¹, znacznie wiêksz¹ od
pozosta³ych ziemiankê, w której mia³a siê znajdowaæ kuchnia i jadalnia.

Tylko u³ani ze zwiadu konnego chor¹¿ego Nocy nie stawiali jesz-
cze zimowych schronów dla siebie i dla koni. Ci zawadiacy, nieustannie
byli w terenie, pokonuj¹c po kilkadziesi¹t kilometrów dziennie – by „za-
siêgn¹æ jêzyka” i zdobyæ zaopatrzenie dla swych kolegów z piechoty,
tych poczciwych „zaj¹ców”, co to niczym niedŸwiedzie szykowali siê
do zimowego snu. A zaopatrzyæ trzeba by³o wszystkich w prowiant, przy-
datna te¿ by³a ka¿da iloœæ amunicji i broni.

Na swoje dawne obozowiska œci¹ga³ te¿ wspó³towarzysze party-
zanckiej niedoli z sowieckich „otriadów”, których blokada odrzuci³a a¿
pod Miñsk. Komendant Góra ponagla³, by jak najspieszniej wznowiæ
przerwany kontakt z ich dowództwem, chocia¿ porucznik Jar – Jaros³aw
G¹siewski, a przede wszystkim porucznik Jastrz¹b – Aleksander Wolski
– byli temu przeciwni. Nie mogli zapomnieæ, ¿e w czasie blokady ich
„sojuznicy” zwinêli swe stanowiska nie powiadamiaj¹c o tym komendy
polskiego oddzia³u, w wyniku czego zosta³ on okr¹¿ony. Nie zgadza³ siê
z nimi dowódca kawalerii, który choæ sam tylko w randze chor¹¿ego –
by³ z rosyjskimi oficerami za pan brat i kiedy ich oddzia³y powróci³y na
stare legowiska, znów siê z nimi skuma³ i wspó³zawodniczy³ nie tylko
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w tym, kto wiêcej Niemców ut³uk³ i ut³ucze, ale i kto pe³niejszy „stakañ-
czyk” czystego „spirtu” wypije jednym tchem nie odrywaj¹c szklanki od
ust. Ledwo blokada skoñczy³a siê, a on ju¿ dokonywa³ wypadów na Niem-
ców wspólnie z konnic¹ takiego samego, jak i on „oczajduszy”, sowiec-
kiego lejtnanta zwanego Misz¹.

– Zwa¿ywszy nawet – perswadowa³ komendantowi Górze – ¿e jakiœ
ichni jeden czy drugi komandir okaza³ siê wobec nas wtedy niehonorny,
nie ma co siê obra¿aæ na wszystkich Rusków. Chor¹¿añskim s³owem
zaœwiadczyæ ja mogê, ¿e z nimi wspó³¿yæ mo¿na i nale¿y. S³owiañskie to
przecie¿ dusze, tako¿ samo jako nasze, choæ w Boga naszego chrzeœci-
jañskiego nie wierz¹...

Z polecenia komendanta Góry podporucznik Lewald odnalaz³ do-
wódcê iwienieckiego „sojedinienia partizanow” pu³kownika Dubowa –
Sidoruka, z którym w paŸdzierniku 1943 r. zawarto nowe porozumienie.
Zgodnie z nim w strefie przyleœnej i w pasie o szerokoœci do 20 kilome-
trów kategorycznie zabroniono polskim i sowieckim partyzantom doko-
nywania jakichkolwiek, nawet tylko czêœciowych, rekwizycji na szkodê
ludnoœci cywilnej. Zaopatrywaæ mo¿na siê by³o jedynie poza t¹ stref¹,
na terenach znajduj¹cych siê pod faktycznym w³adaniem i zarz¹dem
administracji niemieckiej. Pas przyleœny mia³ stanowiæ bazê zaopatrze-
niow¹ tylko w wypadku ponownego zablokowania puszczy. Gdyby ktoœ
ten uk³ad œmia³ naruszyæ, to bez wzglêdu na to, kto kogo pochwyci³by na
gor¹cym uczynku, obowi¹zany by³ takich rabusiów rozbroiæ i przekazaæ
w³aœciwemu dowództwu, które mia³o przyk³adnie ich ukaraæ.

Oddzia³ polski skrupulatnie przestrzega³ warunków tego porozu-
mienia. W ¿ywnoœæ zaopatrywano siê wy³¹cznie poza zastrze¿onym
terenem.

Po blokadzie z zaopatrzeniem nie by³o specjalnych trudnoœci. M³y-
ny w Derewnie, Ruhajcu, Nowopolu, Pilnicy i Cholewie regularnie przy-
gotowywa³y do odbioru znaczne iloœci m¹ki, kaszy, sucharów. Aby w³a-
dze niemieckie nie podejrzewa³y tego procederu i nie mœci³y siê na przy-
chylnych Polakom m³ynarzach, pozorowano niejednokrotnie zbrojn¹
napaœæ, a je¿eli – co te¿ siê zdarza³o – dany m³yn zosta³ przekazany pod
ochronê bia³oruskich policjantów lub niemieckich ¿andarmów, ich po-
sterunek likwidowano. Byd³o i nierogaciznê odbijano z obowi¹zkowych
dostaw dla Niemców, zaœ poboru koni dokonywano samodzielnie, nie-
mal tak samo, jak przed wojn¹. Na rozkaz komendanta oddzia³u wójto-
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wie i so³tysi og³aszali zawczasu spêd koni, na którym wytypowane przez
sekcjê weterynaryjn¹ najlepsze rumaki „rekwirowano”. W³aœciciele ta-
kich koni otrzymywali za nie solidn¹ zap³atê. Nie zawsze trzeba by³o
p³aciæ. Kilkanaœcie wierzchowców kawaleryjskich u³ani chor¹¿ego Nocy
zabrali Niemcom z maj¹tku Zajamno nie opodal Sto³pców, odleg³ego od
obozowiska o 60 kilometrów. Jeszcze bardziej udany by³ wypad po ko-
nie ze stajni maj¹tkowych w silnie obstawionym przez Niemców mia-
steczku Mirze.

Wszystko to zdawa³o siê potwierdzaæ, ¿e chor¹¿y Noc – Zdzis³aw
Nurkiewicz mia³ racjê twierdz¹c, ¿e z Rosjanami mo¿na zgodnie wspó³-
¿yæ. Chyba nigdy dot¹d nie by³o tak dobrych stosunków miêdzy polski-
mi i sowieckimi oddzia³ami, operuj¹cymi obok siebie w Puszczy Nali-
bockiej – ni¿ bezpoœrednio po blokadzie, kiedy komendê nad sto³peckim
batalionem przej¹³ skoczek spadochronowy podporucznik Góra. Jeszcze
raz potwierdzi³a siê stara prawda, ¿e nic tak ludzi nie zbli¿a, jak wspólna
niedola i jednako tragiczne prze¿ycia.

Zarówno polscy, jak i sowieccy partyzanci podczas upiornej opera-
cji ,,Herman” prze¿ywali podobne losy. Tak jedni, jak i drudzy ostat-
kiem si³ pokonywali ci¹gn¹ce siê kriometrami grzêzawiska, tygodniami
ukrywali siê w niedostêpnych – zdawa³o siê – uroczyskach. Skrajnie
wyczerpani, g³odni, ¿ywili siê korzeniami i owocami tych samych ro-
œlin. Ani dla Polaka, ani dla Rosjanina nie by³o ratunku .— jeœli nie daj
Bo¿e dostaliby siê w rêce niemieckie. Ta sama œmieræ zagl¹da³a im
w oczy. Nic dziwnego wiêc, ¿e kiedy w sytuacji bez wyjœcia znalaz³ siê
Rosjanin, Polak nie pozostawi³ go na pastwê losu, nawet jeœli ryzykowa³
w³asnym ¿yciem. Podobnie i Rosjanin.

Kapral Jan Bryczkowski, który w legionach by³ od samego pocz¹t-
ku, opowiada³ wszystkim jak to swego czasu starszyna Wo³odia z bryga-
dy majora Seweryna Kluczko uratowa³ go od niechybnej œmierci:

– A by³o to tak – zaczyna³ zawsze tymi s³owami sw¹ relacjê. –
Wo³odia by³ dla mnie znajomym ju¿ rañsze wczeœniej. Niejedno szklo-
neczku samohonu ja z nim by³ wypi³, nie raz i nie dwa na sukinsyna
germañca my z nim wychodziwszy. Tak i przysz³o siê nam samiuteñkim
na Ho³ych Bo³otach ostaæ. Pode mn¹ konia ubito i odsta³ ja od swoich,
tak mnie oni za zabitego ju¿ uznali. A on te¿ w balotach zab³¹dzi³ i na
mnie siê wzi¹³ i napatoczy³. Tak my we dwóch przedzieralim siê przez te
przepastne ba³ota, a¿ doszlim na twardy grunt. A tam Niemce na nas
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czekali. Puœcili po nas pierwiej jedna seria, druga seria, a póŸniej to ju¿
ja i nie liczy³, bo mnie coœ szarpnê³o miêdzy ¿ebra i ciep³o takie przy-
jemno pod mundurem ja poczu³. No tak i koniec, pomyœla³. A Wo³odia
zabiera siê mnie ratowaæ. Udiraj! Wo³am ja do niego, a to sam pohyb-
niesz. No on nie taki. Zakl¹³ po matuszkie i mówi³, ¿e ja sumasszedszij.
Wygarn¹³ przed siebie seriê z pepeszy, po czym i wzi¹³ mnie, jak barana,
na plecy i z powrotem w ba³ota mnie wlecze. Przeklina³ ja jego i jego
matku, prosi³ oby mnie ostawi³, bo z tego bólu i ¿ycie ju¿ mnie sta³o
niemi³e. No on zawziêty by³, bestia taka¿. Co jakiœ czas stawa³, rzuca³
mnie na trzêsawisko, bi³ z automatu w Niemców przeklêtych i znów obo-
la³ego brat mnie na plecy. Jak my siê ju¿ od nich odstali, to swoj¹ koszu-
lu zapocon¹ wzi¹³ porwa³ i mnie opatrunek by³ za³o¿y³. I tak to ja ¿yw
dziêki niemu siê osta³. Taki to by³ ten Wo³odia.

Wkrótce po zawarciu porozumienia o wspó³pracy „legioniœci”
wspólnie z sowieckim ,,otriadem” nr 260 im. Suworowa dowodzonym
przez Miko³aja Kurbanowa przygotowali siê do uderzenia na niemieckie
Schützpunkty w Starzynie i Zasulu celem zdobycia broni, amunicji i pro-
wiantu. Niestety do akcji tej nie dosz³o.

Za poœrednictwem swego adiutanta i oficera ³¹cznikowego podpo-
rucznika Lewalda komendant Góra planowa³ wspólne uderzenie polsko
– sowieckie na odleg³y o ok. 60 kilometrów od obozowiska garnizon
niemiecki w mieœcie Mir. Przez uroczysko Drywiezna zajmowane przez
polskich partyzantów przechodzi³y o ró¿nych porach dniach i nocy ca³e
oddzia³y sowieckich sprzymierzeñców, zatrzymuj¹c siê nieraz w polskim
obozie na kilka godzin. Witano ich z polsk¹ goœcinnoœci¹ czêsto podej-
muj¹c posi³kiem i samogonem.

O tym, ¿e zawarte porozumienie nie by³o czcz¹ formalnoœci¹ – mo¿e
przekonaæ zdarzenie, jakie mia³o miejsce w pierwszej po³owie paŸdzier-
nika, wkrótce po wspólnym wypadzie do Starzyny i Zasula, we wsi Kru-
gowiny niedaleko miasteczka Derewna.

W miasteczku tym przebywa³ komendant sto³peckiego obwodu in¿.
Œwir – Andrzej Warakomski, podporucznik Lewald – Kasper Mi³aszew-
ski, kapitan Ludek – Ludwik Wierszy³³owski, lekarz Pol – Strzeszewski
i ich luzacy. W pewnej chwili otrzymali wiadomoœæ, ¿e w Krugowinie
grupa sowieckich partyzantów grabi wieœ z dobytku. Oficerowie dosie-
dli koni i wraz z luzakami pocwa³owali w kierunku Krugowiny. W lesie
istotnie napotkali oddzia³ powracaj¹cy po dokonanej „akcji”. Poproszo-
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no sowieckich oficerów, by razem z nimi udali siê do opuszczonej wio-
ski – pozostawiaj¹c swoich ludzi w lesie. Po dokonaniu wizji lokalnej
w Krugowinie ustalono ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, ¿e na jej mieszkañ-
cach dokonano rozboju. W zwi¹zku z tym oficerów sowieckich – a by³o
ich siedmiu – aresztowano, a nastêpnie przekazano sowieckiemu dowódz-
twu. Strona polska otrzyma³a solenne przyrzeczenie, ¿e winni zostan¹
przyk³adnie ukarani, a tego rodzaju wypadki wiêcej siê nie powtórz¹.

A jednak pod koniec paŸdziernika 1943 r. w przyk³adnym, zdawa³o
siê, wspó³dzia³aniu Polaków i Rosjan zaczê³o siê coœ psuæ. W³aœnie wte-
dy, przy wspó³dzia³aniu z komend¹ obwodu AK w Sto³pcach, zdezerte-
rowa³a z armii niemieckiej grupa Czechów w sile jednej kompanii, sta-
cjonuj¹cej dot¹d w Miñsku Bia³oruskim. Zgodnie z wczeœniejszymi usta-
leniami Czesi do³¹czyæ mieli do oddzia³u Góry. Nie do³¹czyli. Zostali prze-
jêci przez jeden z ,,otriadów” sowieckich i w³¹czeni do kilku ich brygad.
Sztab pu³kownika Dubowa wyjaœni³, ¿e podobno taka by³a ich wola...

W tym samym mniej wiêcej czasie, kiedy Rosjanie ,,przejêli” de-
zerterów czeskich z armii niemieckiej, którzy mieli zasiliæ oddzia³ pol-
ski – „legioniœci” porozumieli siê z grup¹ Francuzów Alzatczyków sta-
cjonuj¹cych w Ko³osowie. Ochraniali oni, pod niemieckim dowództwem,
tory kolejowe na linii Brzeœæ – Miñsk. Alzatczycy w sile ok. dwóch kom-
panii równie¿ zdecydowali siê na dezercjê, poprosili jednak polskie do-
wództwo o bardziej skuteczn¹ pomoc. Komendant Góra wys³a³ w tym
celu pod dowództwem porucznika Ikwy – Ezechiela £osia jego kompa-
niê wraz z plutonem kawalerii, oby upozorowaæ sabota¿ na torach kole-
jowych i przy tej okazji umo¿liwiæ Francuzom ucieczkê od Niemców.

Oddzia³ po przeprawie przez Niemen w miejscowoœci Jeremicze
okrê¿n¹ drog¹ przez Turzec, Atalez, Opieczki i S³obodê podszed³ do Ko-
³osowa. Trafi³ tam jednak na niemieck¹ zasadzkê i ostrzelany krzy¿o-
wym ogniem karabinów maszynowych zd¹¿y³ wycofaæ siê w porê bez
wiêkszych strat – dziêki przytomnoœci porucznika Ikwy, który natych-
miast trafnie oceni³ zagro¿enie i poleci³ szybkie oderwanie siê od nie-
przyjaciela. Niemców ktoœ najwyraŸniej uprzedzi³ o zamiarach Francu-
zów. Zdjêli wiêc ich z tego odcinka, obsadzaj¹c go swoimi ludŸmi.

Jak ustali³ póŸniej „legionowy” wywiad – kilka dni wczeœniej
³¹cznik wys³any z Ko³osowa przez Francuzów do dowództwa polskiego
zosta³ zatrzymany przez sowiecki oddzia³ partyzancki i przes³uchany przez
do tego niepowo³anych ludzi. £¹cznik w dobrej wierze poinformowa³
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sprzymierzeñców o zamiarach Francuzów. Po dwóch dniach ³¹cznik zo-
sta³ zwolniony i do³¹czy³ z meldunkiem do polskiego oddzia³u. Jednak
w wyniku niedyskrecji partyzantów sowieckich, którzy go przes³uchi-
wali, wiadomoœæ o czasie i miejscu interwencji polskiego oddzia³u do-
tar³a do Niemców.

Oficer informacji sier¿ant ̄ uczek – Antoni Hasiuk zameldowa³ te¿
porucznikowi Górze, ¿e wœród miejscowej ludnoœci, jak równie¿ wœród
oddzia³ów sowieckich zbyt swobodnie rozpowszechnione s¹ wiadomo-
œci o niedawnym przybyciu do oddzia³u nowych oficerów – Góry, Gro-
ma i Ikwy, zrzuconych na spadochronach rzekomo pod Wilnem, sk¹d
dotarli do Puszczy Nalibockiej z zadaniem sformowania na tych tere-
nach regularnych oddzia³ów Armii Krajowej. Wg tych wiadomoœci Góra
mia³ jakoby nawi¹zywaæ kontakt z reakcyjnie nastawionymi oficerami
w celu odsuniêcia podporucznika Lewalda – Kaspra Mi³oszewskiego,
zwolennika przyjacielskich kontaktów z Sowietami. Z chwil¹ przybycia
skoczków spadochronowych – jak g³osi³a okoliczna plotka – popsu³y siê
dobros¹siedzkie dotychczas stosunki miêdzy batalionem sto³peckim, a
„otriadami” sowieckimi. Rzekomo rozpoczêli oni wobec nich prowoka-
cyjne incydenty. Mówiono, ¿e ci emisariusze rz¹du londyñskiego, bêd¹c
jednoczeœnie agentami brytyjskiego wywiadu po specjalnym antysowiec-
kim przeszkoleniu w Anglii – po przybyciu na ten teren rych³o uznali sytu-
acjê za nie nadaj¹c¹ siê do jakiejkolwiek normalizacji. Skutkiem tego nie
zabiegali ju¿ o spotkania i rozmowy z rosyjskimi „komandirami”, zamie-
rzali natomiast rozpocz¹æ oczyszczalnie terenu z partyzantki sowieckiej.

Absurdalnoœæ tych zarzutów, uporczywie jednak szerzonych, by³a
tak oczywista, ¿e komendant Góra nie potraktowa³ ich powa¿nie i nie
przywi¹zywa³ do nich wiêkszej wagi. Wydaje siê, ¿e by³ to b³¹d.

W okolicach Wilna, podobnie jak i Nowogródka, alianci w ogóle
nie dokonywali zrzutów skoczków spadochronowych. L¹dowali oni
z regu³y w centrum Polski, w wid³ach Pilicy i Czarnej. Nie mogli te¿
dopiero w tym czasie otrzymaæ polecenia organizowania formacji Armii
Krajowej, gdy¿ formacje te na WileñszczyŸnie i NowogródczyŸnie ist-
nia³y ju¿ od 1941 r., a ich zal¹¿ki nawet jeszcze wczeœniej.

Jawnym oszczerstwem by³ te¿ zarzut, ¿e nowy komendant zamie-
rza³ usun¹æ podporucznika Lewalda. Przeciwnie, nowo mianowany,
zreszt¹ wbrew swej woli komendant – ceni³ Lewalda jako bardzo zdol-
nego i doœwiadczonego oficera, wyœmienicie znaj¹cego miejscowe re-
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alia i stosunki. W³aœnie dlatego mianowa³ go swoim adiutantem i ofice-
rem ³¹cznikowym z dowództwem partyzantów sowieckich. Bez jego zna-
jomoœci terenu nie mia³by szans na odtworzenie oddzia³u po blokadzie
puszczy. Bezpodstawne by³y równie¿ twierdzenia, ¿e z chwil¹ przybycia
do puszczy „zrzutków” popsuty siê stosunki pomiêdzy polsk¹ a sowiec-
ka partyzantk¹. Jak równie¿, ¿e w mniejszym stopniu „spadochroniarze”
zabiegali o spotkania i rozmowy z „komandirami”, ¿e prowokowali in-
cydenty, ¿e d¹¿yli do oczyszczenia puszczy z partyzantki sowieckiej.

Chocia¿ po ujawnieniu zag³ady polskich oficerów w Katyniu Stalin
zerwa³ uk³ady z polskim rz¹dem gen. Sikorskiego i na kresach wschod-
nich wyczuwa³o siê ju¿ antypolskie nastroje w partyzantce sowieckiej,
to w Puszczy Nalibockiej w okresie wrzeœnia i paŸdziernika 1943 r.,
a wiêc wówczas, kiedy Góra rozpocz¹³ dowodzenie oddzia³em naliboc-
kim – spotkañ i rozmów by³o znacznie wiêcej, ni¿ na pocz¹tku dzia³ania
,,legionu”. W tym czasie sowieccy oficerowie i nie tylko oficerowie byli
w polskim obozie niemal codziennymi goœæmi. Powstaj¹ce drobne ogni-
ska zapalne w wyniku sporadycznych incydentów – by³y natychmiast
wygaszane. Tylko cz³owiek zupe³nie naiwny i nie znaj¹cy taktyki i stra-
tegii walki móg³ myœleæ o oczyszczeniu terenu z wielotysiêcznej ,,armii”
partyzantów sowieckich przez niewielki oddzia³, jakim byt batalion
nalibocki.

¯aden z ,,cichociemnych” nie zajmowa³ siê polityk¹, nie móg³ wiêc
wype³niaæ politycznej roli emisariusza rz¹du polskiego w Londynie. Nikt
z nich nie by³ te¿ agentem wywiadu brytyjskiego – ani nawet polskiego.
Có¿ to za agentów przysy³aliby Anglicy do okupowanego kraju bez choæ-
by jednego nadajnika radiowego? Wszyscy nowo przys³ani oficerowie
przeszli przeszkolenie, ale jedynie w zakresie antyniemieckich dzia³añ
dywersyjnych. A ponadto przybyli przecie¿ z terytorium pañstwa, które
ze Zwi¹zkiem Sowieckim nale¿a³o do tej samej koalicji antyhitlerow-
skiej, zaœ dok³adnie w tym samym czasie rz¹d Jego Królewskiej Moœci
czyni³ co móg³, oby naprawiæ zerwane stosunki pomiêdzy rz¹dem Rze-
czypospolitej a Kremlem. Wówczas, gdy skoczkowie odbywali szkole-
nie dla „cichociemnych” szefem rz¹du RP i naczelnym wodzem Wojska
Polskiego by³ jeszcze gen, Sikorski, który jak wiadomo zdecydowanie
opowiada³ siê za ustanowieniem dobros¹siedzkich stosunków pañstwo-
wych pomiêdzy Polsk¹ a ZSRR. Tam, w Anglii nikt z nich nie wiedzia³ do
jakiej czêœci okupowanego kraju i do jakiej jednostki trafi¹ po zrzucie.
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Nikt z polskich oficerów nie mia³ osobistych powodów, oby wystê-
powaæ przeciwko partyzantce sowieckiej. Porucznik Góra, jak pamiêta-
my, sam pochodzi³ z rodziny robotniczej i w przedwojennej Polsce po-
zna³ na w³asnej skórze co to bieda. Wszyscy polscy oficerowie byli na
ogó³ zgodni, ¿e pog³oski oczerniaj¹ce skoczków spadochronowych mog¹
byæ rozsiewane przez agentów niemieckich, bowiem tylko Niemcom –
tak myœleli Polacy – mog³o zale¿eæ na zwaœnieniu ich z Rosjanami
w celu os³abienia si³y, jak¹ stanowi³y wspó³pracuj¹ce ze sob¹ oddzia³y
polskie i sowieckie.

MAJOR WAC£AW OBEJMUJE DOWÓDZTWO

6 listopada 1943 r. po po³udniu na teren obozowiska batalionu na-
libockiego przybyli oficerowie: major Wac³aw – Wac³aw Pe³ka, podpo-
rucznik, prawnik Klin – Juliusz Bobrownicki i porucznik Zator – Maciej
Rzewuski oraz podchor¹¿y Junosza – Józef Borkowski. Zostali oni od-
delegowani przez Komendê G³ówn¹ AK do Okrêgu „Nów” w Nowo-
gródku, a stamt¹d na uroczysko Drywiezna nad jeziorem Kromañ. Ofi-
cerowie przywieŸli ze sob¹ ok. 50000 marek. Zasili³o to w pewnym stop-
niu kasê „legionistów”, choæ nadal by³a to kropla w morzu potrzeb. £¹czna
kwota, jak¹ oddzia³ otrzyma³ od chwili powstania tj. od 3 czerwca 1943 r.
wynosi³a wraz z poprzednio otrzymanymi – 70000 marek. Nie nadesz³a
¿adna inna pomoc. Brak by³o radiostacji nadawczo–odbiorczej.

Major Wac³aw urodzi³ siê w Warszawie 15.X.1894 r., s³u¿y³ w Woj-
sku Polskim od 1916 do 1930 r., ostatnio w stopniu majora. Ponownie
zmobilizowany w 1939 r. w kompanii wrzeœniowej dowodzi³ batalio-
nem Obrony Narodowej w D¹browie Górniczej. I w³aœnie major Wa-
c³aw otrzyma³ rozkaz przejêcia dowództwa oddzia³u nalibockiego, zaœ
towarzysz¹cy mu oficerowie mieli uzupe³niæ nieliczn¹ dowódcz¹ ka-
drê w pododdzia³ach.

Porucznik Góra powita³ tê nominacjê z radoœci¹ – w przeciwieñ-
stwie do jego podw³adnych, u których w ci¹gu tych krótkich dwu miesiêcy
zdoby³ pe³ne zaufanie i którzy gotowi byli iœæ z nim choæby do piek³a.

Nowy dowódca zreorganizowa³ oddzia³ tworz¹c batalion piechoty
w sk³adzie trzech kompanii. Wspomaga³ go szwadron kawalerii i szwa-
dron cekaemów. Dowódc¹ batalionu piechoty zosta³ porucznik Góra –
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Adolf Pilch, zaœ poszczególnymi kompaniami dowodzili porucznik Ikwa
– Ezechiel £oœ, porucznik Grom – Lech Rydzewski i porucznik DŸwig –
Witold Pe³czyñski. Komendê nad zwiadem konnym zachowa³ chor¹¿y
Noc – Zdzis³aw Nurkiewicz.

Te zmiany „legioniœci” przyjêli bez entuzjazmu. Nowy komendant,
oficer zapewne zas³u¿ony w s³u¿bie czynnej jako sztabowiec, nie wi-
dzia³ zasadniczej ró¿nicy pomiêdzy wojskiem regularnym, a partyzantk¹.
Chc¹c utrzymaæ wszystkich i wszystko w ¿elaznych karbach regulami-
nowych rych³o wykaza³ szczególny dar zra¿ania ludzi do siebie. Nie po-
trafi³ te¿ rozmawiaæ z oficerami sowieckimi, a sprawy, które mo¿na by³o
rozstrzygaæ w sposób prosty i bez zgrzytów – komplikowa³ tak, ¿e
w efekcie nikt nie by³ zadowolony. Innym znów razem wobec oficerów
sowieckich, nawet ni¿szych od siebie rang¹, zachowywa³ siê niespodzie-
wanie nader uni¿enie, a nawet s³u¿alczo, np. podaj¹c im strzemiona przy
dosiadaniu koni.

W dniu Œwiêta Niepodleg³oœci major Wac³aw zarz¹dzi³ paradn¹
uroczystoœæ w miasteczku Derewno, zapraszaj¹c na ni¹ przedstawicieli
komendy obwodu AK w Sto³pcach, 11 listopada 1943 r. na uroczystoœæ
tê œci¹gnê³o te¿ wielu pogorzelców ukrywaj¹cych siê po blokadzie
w Puszczy Nalibockiej. Przybyli równie¿ oficerowie sowieccy. Po mszy
polowej, celebrowanej przez wikarego parafii derewnieñskiej ksiêdza
Mieczys³awa Suwa³ê – odby³ siê przegl¹d batalionu, którego w asyœcie
majora Wac³awa dokona³ komendant obwodu in¿. Œwir – Aleksander
Warakomski. On te¿ wrêczy³ Wac³awowi sztandar zgrupowania naliboc-
kiego ufundowany przez mieszkañców Warszawy. Nastêpnie komendant
Œwir wyg³osi³ przemówienie. Mówi³, ¿e te ziemie z dziada pradziada s¹
polskie i stanowi¹ niepodzieln¹ jednoœæ z reszt¹ kraju. Naród polski nie
dopuœci do jakichkolwiek targów o ca³oœæ ziem Najjaœniejszej Rzeczy-
pospolitej. Mówi³ sk³adnie, z patosem, co trafia³o do przekonania s³u-
chaj¹cych go ¿o³nierzy. Nic wiêc dziwnego, ¿e gdy zakoñczy³ wyst¹pie-
nie okrzykiem „Niech ¿yje Polska” – batalion po trzykroæ odpowiedzia³
chórem „Niech ¿yje! Niech ¿yje! Niech ¿yje!”

Wiwatom nie by³o koñca. Z szeregów wznoszono spontaniczne
okrzyki na czeœæ rz¹du polskiego w Londynie, Komendy G³ównej AK,
komendanta Okrêgu pu³kownika Prawdzica i komendanta obwodu in¿.
Œwira. Zwielokrotnione echo nios³o daleko w puszczê gromkie okrzyki.
Tylko na czeœæ sowieckich sojuszników nikt nie wzniós³ okrzyków.
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Major Wac³aw zorientowa³ siê rych³o, ¿e wyst¹pienie Œwira, prze-
kazane w dodatku w imieniu dowództwa Armii Krajowej, by³o nieco nie
na miejscu. Próbowa³ zatrzeæ przykre wra¿enie, jakie mog³o ono wy-
wrzeæ na dowódcach sowieckich – zapraszaj¹c ich serdecznie na wspól-
ny obiad i szklankê samogonu. Rosjanie jednak zaproszenia nie przyjêli
i odjechali t³umacz¹c siê pilnymi zajêciami s³u¿bowymi.

Od tego czasu kontakty miêdzy dowództwami polskim i sowiec-
kim znacznie oziêb³y, choæ oficerowie rosyjscy nadal przyje¿d¿ali na
uroczysko nad jeziorem Kromañ – sprawiaj¹c wra¿enie, ¿e nic siê nie
zmieni³o. Ale gdy porucznik Lewald ponagla³ do przeprowadzenia uzgod-
nionego wczeœniej wspólnego ataku na Starzynê – przedstawiciel do-
wództwa z oddzia³u Kurhanowa odmówi³ wspó³dzia³ania.

W tym te¿ czasie wielokrotnie stwierdzano, ¿e komisarze sowieccy
agitowali wprost niektórych dowódców i ¿o³nierzy polskich do przejœcia
na stronê sowieck¹. Chor¹¿emu Noc, dowódcy zwiadu konnego, propo-
nowali stopieñ majora, jego zastêpcy wachmistrzowi Janowi Jakubow-
skiemu oferowali szlify kapitañskie i to pod wielce perfidnym warun-
kiem – ¿e obaj przed porzuceniem polskiego oddzia³u zlikwiduj¹ jego
dowódcê.

W po³owie listopada zwiad kawalerii pod dowództwem chor¹¿ego
Noc wraca³ z dalekiego rozpoznania na lewym brzegu Niemna, przepro-
wadzonego wspólnie z konnym oddzia³em sowieckim dowodzonym przez
lejtnanta Misze. Po wykonaniu zadania oba oddzia³y rozdzieli³y siê.
W odleg³oœci ok. pó³ kilometra od obozowiska polscy u³ani spotkali dwóch
sowieckich lejtnantów, jak siê okaza³o – oficerów politycznych ze szta-
bu pu³kownika Dubowa. O spotkaniu tym tak wspomina chor¹¿y Noc –
Zdzis³aw Nurkiewicz:

– Zagadnêli mnie po rosyjsku: imiejetie kakuju nibud czaroczku,
my imiejem wodku, no niet cziem popit... Czy macie jak¹œ czarkê. My
mamy wódkê, ale nie ma w czym wypiæ. Odpowiedzia³em, ¿e imieju
czaroczku. By³a to zakrêtka od manierki. Wypiliœmy trochê i zaczê³a siê
rozmowa. Drugi z nich zapyta³: towariszcz Nurkiewicz, czto ty duma-
jesz o nas? Towarzyszu Nurkiewicz co ty myœlisz o nas? Odpowiedzia-
³em zgodnie z prawd¹, ¿e uwa¿am ich za dzielnych partyzantów, dobrze
walcz¹cych, jak przyk³adowo dowódca oddzia³u konnego Miszka, z któ-
rym dopiero co dokonaliœmy razem wypadu za Niemen. Teraz akurat
wracamy zmêczeni i niewyspani. Podoba mi siê te¿, powiedzia³em im,
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¿e wielu waszych s³awnych dowódców, takich jak Budionny czy Czapa-
ijew, wywodzi siê z zawodowych podoficerów. Rozmowa siê przeci¹ga-
³a. Chc¹c ich sobie zjednaæ mówi³em im, ¿e w Polsce przedwojennej syn
mój nie móg³ dostaæ siê do gimnazjum, gdy¿ nie by³em oficerem i nie
staæ mnie by³o na op³acenie jego nauki. Tymczasem kiedy w 1939 r.
Sowieci przepêdzili polskich panów, syn ukoñczy³ œredni¹ szko³ê w Nie-
œwie¿u. W dalszej rozmowie w podobnym tonie, gdy manierka ju¿ siê
opró¿ni³a, znów us³ysza³em: to, wy towariszcz Nurkiewicz nie bie³yj, no
krasnyj. Tak, odpowiedzia³em, ja krasnyj. To wy towarzyszu Nurkiewicz
jesteœcie nie bia³ym lecz czerwonym? Da, tak Po wódce bowiem poczer-
wienia³em nieco na twarzy, wiêc nie sk³ama³em. Wtedy on w przyp³ywie
szczeroœci wyzna³: towariszcz Nurkiewicz, wasz etot ³agier niedo³go
w wierch pajdiot... Towarzyszu Nukiewicz ten wasz obóz niebawem zo-
stanie wysadzony w powietrze.

W nocy z 17 na 18 listopada 1943 r. oddzia³ kawalerii „towariszcza
Nurkiewicza” przebywa³ w miejscowoœci Dubniki, ubezpieczony na obu
krañcach wioski. Po pó³nocy do dowódcy kawalerii przybieg³ zdyszany
mieszkaniec s¹siedniej wsi Sobkowszczyzna Konstanty Woropaj wo³a-
j¹c, ¿e partyzanci sowieccy rabuj¹ ich mienie. Dowódca poderwa³ zwiad
na nogi, wyp³oszy³ rabusiów, po czym poleci³ mieszkañcom wsi, by ode-
brali swoje rzeczy, nastêpnie powróci³ do Dubnik. Po pewnym czasie do
jego kwatery zg³osili siê sowieccy partyzanci z brygady im. Parchomienki
dowodzonej przez majora Zorina. Dowódca grupy hardo domaga³ siê
zwrotu koni i wozów, rzekomo zagarniêtych przez Polaków we wsi Sob-
kowszczyzna. Chor¹¿y przypomnia³ mu, ¿e zgodnie z zawartym porozu-
mieniem nie wolno na tych terenach dokonywaæ rabunku mienia ludno-
œci wiejskiej, a tym bardziej zabieraæ ch³opom ostatni¹ krowê i rzeczy
osobiste. Po czym dziesiêciu partyzantów sowieckich wraz z dowódc¹
rozbrojono i zatrzymano do rana. Nazajutrz chor¹¿y rozkaza³ pod kon-
wojem odstawiæ ich do macierzystej jednostki stacjonuj¹cej w okolicy
wsi Kondratowicze.

Jak siê okaza³o zatrzymani nie dotarli do swej jednostki, zaœ po ich
odejœciu mieszkañcy Dubnik us³yszeli strzelaninê. Wed³ug póŸniejszych
ustaleñ konwojuj¹cy ich Polacy z³amali rozkaz – rozstrzeliwuj¹c Ro-
sjan. Samos¹d t³umaczyli tym, ¿e Sowieci nie zastosowali ¿adnych sankcji
wobec partyzantów poprzednio zatrzymanych przez „legionistów” po
rabunku we wsi Krugowiny.
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W kilka dni póŸniej po tym nieszczêœliwym incydencie dowódz-
two polskie powiadomione zosta³o oficjalnie o zaistnia³ym zdarzeniu,
zaœ sowieccy oficerowie za¿¹dali wydania im chor¹¿ego Nurkiewicza.

Major Wac³aw zaproponowa³ powo³anie dwustronnej komisji dla
zbadania okolicznoœci, w jakich dosz³o do krwawego konfliktu. Ze stro-
ny polskiej do komisji weszli porucznik Lewald, porucznik Ikwa i pod-
chor¹¿y Zew, zaœ ze strony sowieckiej dowódca oddzia³u im. Parcho-
mienki – Zorin, szef sztabu Anatol Werthejm i szef wydzia³u specjalne-
go Mielcer. Komisja ta natychmiast uda³a siê do wsi Dubniki i Sobkowsz-
czyzna, przeprowadzaj¹c drobiazgowe dochodzenie. Sporz¹dzono wspól-
nie podpisany protokó³.

PROTOKÓ£ KOMISJI POLSKO–SOWIECKIEJ

Dnia 21 listopada 1943 r. komisja w wy¿ej wymienionym sk³adzie
po przes³uchaniu szeregu w³oœcian wsi Dubniki i Sobkowszczyzna usta-
li³a co nastêpuje; w nocy z 17 na 18 listopada 1943 r. we wsi Dubniki
znajdowa³a siê grupa „legionistów” – u³anów w liczbie ok. 30–40 osób
pod dowództwem chor¹¿ego Nurkiewicza. W³oœcianie widzieli, ¿e
w grupie tej byli m. in. Bracia Jakubowscy z Iwieñca, Antoni ̄ danowicz
ze wsi Dziawgi, Józef Juchniewicz ze wsi Dajnowa, Rudowicz ze wsi
Gudziele. Na pocz¹tku wioski sta³a warta legionowa. Ok. godz. 2 w nocy
podjecha³a do wartowników grupa partyzantów z oddzia³u Zorina w licz-
bie 13 osób. Wartownicy zatrzymali tê grupê i zapytali w jakim celu
partyzanci wkraczaj¹ do wsi. Dowódca grupy Zorina oœwiadczy³, ¿e cho-
dzi o dokonanie operacji gospodarczych. Wartownicy polecili im odje-
chaæ, informuj¹c, ¿e we wsi znajduj¹ siê partyzanci polscy – wobec cze-
go partyzanci Zorina odjechali w kierunku wsi Sobkowszczyzna po³o¿o-
nej w odleg³oœci 0,5 kilometra od Dubnik i tam rozpoczêli przeprowa-
dzanie zamierzonej operacji.

W tym czasie w³oœcianin Konstanty Woropaj jecha³ ze wsi Sob-
kowszczyzna do Dubnik i doniós³ chor¹¿emu Nurkiewiczowi, ¿e jego
wieœ rabuj¹ ¯ydzi. Nurkiewicz natychmiast zwo³a³ swoich jeŸdŸców
i skierowa³ ich do Sobkowszczyzny. Polacy z marszu otworzyli ogieñ
z karabinów rêcznych i maszynowych w kierunku tej wsi. Grupa oddzia-
³u Zorina uciek³a pozostawiaj¹c 4 furmanki i 6 koni. Po zakoñczeniu
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strzelaniny powrócili oni do tej wsi, gdzie stwierdzili, ¿e byli w niej
polscy u³ani, ¿e zabrali konie z wozami i odjechali w kierunku Dubnik.
Dowódca grupy Zorina ze swymi strzelcami uda³ siê tam celem odebra-
nia koni i wozów. Wartownicy przepuœcili do Nurkiewicza tylko dowód-
cê grupy, pozostali zatrzymali siê przy warcie. Nurkiewicz wyjaœni³ ich
dowódcy, ¿e rabowaæ ch³opów nie wolno. Nastêpnie uda³ siê do warty,
rozbroi³ partyzantów Zorina i doprowadzi³ ich wraz z dowódc¹ do ch³op-
skiego mieszkania, w którym zatrzymani przebywali do godz. 8 rano.
O tej godzinie Nurkiewicz rozkaza³ odes³aæ ich, po czym legioniœci
z eskorty wraz z zatrzymanymi odjechali w kierunku wsi Kondratowi-
cze. Po up³ywie 10–15 minut mieszkañcy Dubnik us³yszeli strzelaninê
w lesie w odleg³oœci ok. 500 m od wioski. Wys³ani przez komisjê ch³opi
celem odszukania w lesie zabitych partyzantów sowieckich – ich zw³ok
nie ujawnili”.

Protokó³ ten podpisali wszyscy cz³onkowie mieszanej komisji. (Jego
orygina³ znajduje siê w archiwalnych aktach œledztwa w sprawie £otoc-
kiego i innych, nr 0395989 – Prokurator ZSRR Obwodu Mo³odeczañ-
skiego Bia³oruskiej SRR. Za zgodnoœæ poœwiadczy³ zastêpca prokurato-
ra obwodu – Zagorujko. Maszynopis w zbiorach autora, przeka¿emy przez
doc. dr. Tadeusza Gosztolda).

ZAPROSZENIE NA ODPRAWÊ WOJENN¥

W ostatnich dniach listopada 1943 r. zapowiedzia³ swój przyjazd
do obozu polskiego w dniu 1 grudnia dowódca Sojedinienia Brygad So-
wietskich Partizanow Zjednoczenia Brygad Partyzantów Sowieckich –
pu³kownik Dubow – Grigorij Sidoruk, by – jak zapowiedzia³ przez swe-
go ³¹cznika – porozmawiaæ z polskimi ¿o³nierzami. Wyrazi³ ¿yczenie,
aby w tym dniu wszystkie polskie oddzia³y znajdowa³y siê na terenie
obozowiska.

Major Wac³aw – Wac³aw Pe³ka postanowi³ spe³niæ to ¿yczenie, choæ
dowódca batalionu podporucznik Góra – Adolf Plich proponowa³ by na
wszelki wypadek tylko czêœæ ¿o³nierzy znajdowa³a siê w obozie. W tym
celu rozes³a³ goñców do dowódcy 1 kompanii porucznika Ikwy–Eschie-
la £osia i dowódcy szwadronu kawalerii chor¹¿ego Zdzis³awa Nurkie-
wicza, których pododdzia³y znajdowa³y siê w terenie – z rozkazem, by
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najpóŸniej o œwicie 1 grudnia przybyli ze swoimi ludŸmi na ich sta³e
miejsce postoju.

Po po³udniu w przeddzieñ zapowiedzianego spotkania przyby³ do
polskiego obozowiska szef sztabu zgrupowania brygad sowieckich par-
tyzantów w rejonie iwienieckim major Wasilewicz – oœwiadczaj¹c ma-
jorowi Wac³awowi, ¿e towarzysz Dubow wzywa dowódców wszystkich
polskich pododdzia³ów na odprawê wojenna zwo³an¹ jeszcze tego sa-
mego dnia, tj. 30 listopada 1943 r. Gdyby przybycie ich do miejsca po-
stoju pu³kownika Dubowa w tym dniu by³o niemo¿liwe, nale¿a³o siê tam
stawiæ najpóŸniej rano w dniu nastêpnym. Podczas tej odprawy, jak wy-
jaœni³ major Wasilewicz, pu³kownik Dubow mia³ podaæ do wiadomoœci
uzyskane przez sowiecki zwiad informacje o przygotowywanej przez
Niemców nowej akcji przeciw polskim i sowieckim partyzantom.

W tym czasie, kiedy w obozie polskim przebywa³ major Wasile-
wicz, komendant brygady im. Stalina pu³kownik Gulewicz jej komisarz
podpu³kownik Muranow i szef sztabu podpu³kownik Karpow podpisali
supertajny rozkaz odbity w dziesiêciu egzemplarzach. Oto jego treœæ,
wed³ug ksi¹¿ki Janusza Prawdzic – Szlaskiego pt.: „Nowogródczyzna
w walce”.

œciœle tajne!
Egzemplarz nr 7
Wczeœniejsze ujawnienie karalne
Rozkaz bojowy

Do komendantów i komisarzy oddzia³ów
partyzanckiej Brygady im. Stalina

30 listopada 1943 r. – 15.00
W wykonaniu rozkazu Naczelnika G³ównego Sztabu Ruchu Party-

zanckiego przy kwaterze Naczelnego Dowództwa Czerwonej Armii gen.
lejt. Ponomarenko i upowa¿nionego G³ównego Sztabu Ruchu Partyzanc-
kiego na kwaterze Naczelnego Dowództwa jak WKP (b) B sz. o. Bara-
nowickiego Okrêgu gen. mjr. P³atonowa.

W dniu 1 grudnia 1943 r. og³osiæ punktualnie o godz. 7–ej rano, by
we wszystkich zajêtych punktach rejonów przyst¹piæ do osobistego roz-
brojenia wszystkich polskich legionistów (partyzantów). Odebran¹ broñ
i dokumenty zarejestrowaæ, a zespó³ legionistów razem z odebran¹ bro-
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ni¹ dostarczyæ do polskiego obozu Mi³aszewskiego w rejonie wsi Nie-
œcierowice, iwienieckiego rejonu.

W razie oporu w czasie rozbrojenia ze strony legionistów (party-
zantów) rozstrzeliwaæ na miejscu.

Z chwil¹ otrzymania niniejszego rozkazu natychmiast nale¿y go
rozes³aæ œciœle poufnymi listami do wykonania w rejony operacyjne wa-
szych grup, kompanii, plutonów ze zleceniem wykonania niniejszego
rozkazu.

Rozkaz nale¿y trzymaæ w œcis³ej tajemnicy. Za ujawnienie tego
rozkazu, z jakich by nie by³o powodów bêd¹ osobiœcie odpowiadaæ do-
wódcy oddzia³ów.

Komendant Brygady im. Stalina (–) pik Gulewicz
Komisarz Brygady im. Stalina (–) pp³k Muranow
Naczelnik Sztabu Bryg. im. Stalina (–) pp³k Karpow
Rozdzielnik. Okr¹g³a pieczêæ brygady
Odbito 10 egzemplarzy

Szef sztabu pu³kownik Karpow osobiœcie odcisn¹³ na ka¿dym eg-
zemplarzu rozkazu odpowiednie piecz¹tki, w³o¿y³ je do kopert i wrêczy³
oczekuj¹cym przed ziemiank¹ dowódcy brygady ³¹cznikom – rozkazu-
j¹c im niezw³oczne dorêczenie kopert adresatom. Ci natychmiast dosie-
dli koni rozje¿d¿aj¹c siê w ro¿ne strony Puszczy Nalibockiej. Wieczo-
rem 30 listopada wszyscy dowódcy „otriadów” brygady im. Stalina po-
stawili swych partyzantów w stan gotowoœci bojowej wyjaœniaj¹c im, ¿e
przed œwitem wezm¹ udzia³ w szeroko zakrojonej akcji przeciw nieprzy-
jacielowi. W tym momencie nie poinformowano jeszcze kto jest tym
nieprzyjacielem. Partyzanci sowieccy przekonani byli, ¿e uderz¹ na Niem-
ców, nie na sojuszników z niedawnej wspólnej walki i obrony przed hi-
tlerowsk¹ akcj¹ „Harman”.

Noc by³a pogodna, bezwietrzna. Niewielki mróz – ok. 4 st. C –
zdawa³ siê byæ zapowiedzi¹ ³agodnej zimy. Alarm w sowieckich oddzia-
³ach og³oszono o godz. 4 nad ranem. Dowódcy „otriadów” odczytali roz-
kaz bojowy przed frontem gotowych do wymarszu ¿o³nierzy. Oni zaœ,
nawykli do bezwzglêdnego pos³uszeñstwa, treœæ rozkazu przyjêli
w milczeniu, bez wymaganego w takich sytuacjach entuzjazmu. Z go-
tow¹ do strza³u broni¹ ruszyli w puszczê w kierunku obozu polskich
„legionistów”. W ci¹gu niespe³na dwu godzin oskrzydlony on zosta³
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z trzech stron. Jedynie na kierunku niedostêpnych dla cz³owieka bagien
teren by³ otwarty. W tym czasie w³aœciwy front wojenny znajdowa³ siê
w odleg³oœci 800 kilometrów od Puszczy Nalibockiej.

Nie by³a to pierwsza zorganizowana zbrojna napaœæ dokonana przez
partyzantów sowieckich na oddzia³ partyzantów polskich dzia³aj¹cy na
wschodnich terenach Rzeczypospolitej. 26 sierpnia 1943 r. na zaprosze-
nie szefa sztabu sowieckiej brygady lejtnanta Markowa uda³ siê w celu
kontynuowania wczeœniejszych rozmów na temat wspó³pracy – dowód-
ca oddzia³u AK dzia³aj¹cego nad jeziorem Narocz w s¹siednim Okrêgu
Wilno (Wiano) porucznik Kmicic – Antoni Burzyñski. Markow by³ przed
wojn¹ nauczycielem w Œwiêcianach i znanym tam dzia³aczem komuni-
stycznym. Obaj dowódcy znali siê bardzo dobrze z tamtych czasów, cho-
dzili razem do seminarium nauczycielskiego w St. Œwiêcianach. W cza-
sie rozmów, gdy wszyscy pochyleni byli nad mapami, Burzyñski i towa-
rzysz¹cy mu Polacy zostali nag³e napadniêci i obezw³adnieni przez so-
wieckich partyzantów. Po po³udniu sowiecka brygada otoczy³a miejsce
postoju oddzia³u Kmicica. Oficerowie sowieccy równie¿ i tam znani byli
z czêstych wizyt, wiêc ich nadejœcie nie wywo³a³o alarmu. Kazali zrobiæ
zbiórkê polskich ¿o³nierzy bez broni. Ale ktoœ z Polaków zorientowa³ siê
co to mo¿e oznaczaæ i zawo³a³:

– Ch³opcy, do broni!
W tej samej chwili lufy pepesz sowieckich wymierzone zosta³y

w partyzantów Kmicica. Musieli skapitulowaæ. Sam Kmicic przepad³
bez wieœci. Szeptano, ¿e w sowieckiej bazie powieszono go na drzewie
za rêce zwi¹zane na plecach, po czym przypalano mu stopy i zdzierano
zeñ skórê. Podobno zmar³ w wyniku takich tortur.

Zdarzenie to nie znalaz³o jednak potwierdzenia w konspiracyjnej
prasie i ówczesnym obiegu informacji. Nie by³o te¿ mo¿liwoœci spraw-
dzenia, czy istotnie mia³o ono miejsce. Faktem pozostaje, ¿e Kmicic nie
odnalaz³ siê równie¿ i po wojnie...2

2 Oddzia³ „Kmicica” (podporucznika Antoniego Burzyñskiego) operowa³ w rejo-

nie jeziora Narocz, Okrêg Wiano – Wilno gdzie posiada³ sta³¹ bazê, która s¹siadowa³a

z najwiêksz¹ liczebnie i najsilniejsz¹ w tym rejonie baz¹ partyzantów sowieckich dowo-

dzon¹ przez pu³kownika Fiodora Markowa. Obaj dowódcy, podporucznik Antoni Bu-

rzyñski i pu³kownik Markow zawarli porozumienie o wzajemnym wspó³dzia³aniu w wal-

ce ze wspólnym (od 22 czerwca 1941 r.) wrogiem, Niemcami. Porozumienie to by³o reali-

zowane do 26 sierpnia 1943 r., kiedy to podporucznik Burzyñski i oficerowie jego sztabu
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30 listopada 1943 r. oficerowie polscy nie udali siê na zwo³an¹
przez pu³kownika Dubowa naradê, gdy¿ w grupie mo³odeczañskiej by³o
akurat dwóch Andrzejów, którym wypada³o z³o¿yæ ¿yczenia... Major
Wac³aw zarz¹dzi³ wiêc zbiórkê nazajutrz przed œwitem. 1 grudnia 1943 r.
o godz. 5.30 przed jego ziemiank¹ stawili siê wszyscy wyznaczeni do
udzia³u w tej naradzie. Przed samym wyjazdem komendant polskich „le-
gionistów” odpi¹³ zegarek oddaj¹c porucznikowi Górze z proœb¹, by
w razie czego „przetrzyma³ go do lepszych czasów”.

Punktualnie o godz. 6.00 major Wac³aw Pe³ka odjecha³ w otocze-
niu podporuczników Waldana – Walentego Parchimowicza, Klina – Ju-
liusza Bobrownickiego, Lewalda – Kaspra Mi³aszewskiego, kapitana –
lekarza Ludka – Wierszy³³owskiego, por. Ikwy – Ezechiela £osia, pod-
porucznika Zatora – Macieja Rzewuskiego, podchor¹¿ego Junoszy – Jó-
zefa Borkowskiego, podchor¹¿ego Kity (nn), wachmistrza Haworki, plu-
tonowego W³adys³awa Skrodzkiego oraz kilkunastu towarzysz¹cych im
luzaków.

Na naradê do sowieckiego obozu mia³ równie¿ jechaæ porucznik
Góra – Adolf Pilch. Uda³o mu siê jednak przekonaæ majora Wac³awa, ¿e
ktoœ z oficerów powinien pozostaæ na miejscu.

na zaproszenie pu³kownika Markowa udali siê na teren bazy sowieckiej na naradê.

W tym czasie polsk¹ bazê otoczy³y wielokrotnie liczebniejsze oddzia³y partyzantów so-

wieckich, ¿¹daj¹c od ¿o³nierzy polskich z³o¿enia broni. Zaskoczeni niespodziewanym

atakiem „sojuszników” i pozbawieni dowództwa ¿o³nierze AK zostali zmuszeni do pod-

dania siê. Rozbrojono wówczas 200 polskich ¿o³nierzy i oficerów, których poddano se-

lekcji, powierzonej oficerowi NKWD, Jonasowi Vild¿iunasowi, cz³onkowi K.P. Litwy z lat

przedwojennych i wy¿szemu funkcjonariuszowi NKWD z lat 1940–1941. W wyniku se-

lekcji 80 „legionistów” zwolniono do domów, 50 oficerów, podoficerów i ¿o³nierzy

z „Kmicicem” na czele, po formalnym œledztwie, które prowadzi³ kierownik specjalnej

grupy operacyjnej NKWD Litwy Ber ps. „Wujaszek Wania”, rozstrzelano w lesie naro-

czañskim, 70 osób przekazano do polskiego oddzia³u im. Bartosza G³owackiego, dowo-

dzonego przez porucznika „Zaporê” – Wincentego Mroczkowskiego, wchodz¹cego w sk³ad

brygady Markowa. Równolegle z likwidacj¹ oddzia³u „Kmicica” sowieccy partyzanci

rozstrzelali minimum 20 cz³onków polskiej terenowej sieci konspiracyjnej.

We wrzeœniu czêœæ ¿o³nierzy polskich, wcielonych do Oddzia³u Bartosza G³owac-

kiego, z „Zapor¹” na czele potajemnie opuœci³a bazê i odda³o siê pod dowództwo rotmi-

strza Zygmunta Szendzielarza, pseudonim £upaszka. Po tym zdarzeniu z rozkazu Mar-

kowa rozstrzelano wszystkich, pozostaj¹cych na terenie bazy polskich ¿o³nierzy. Nato-

miast „Zapora” – Wincenty Mroczkowski za wspó³pracê z sowietami zosta³ rozstrzelany

z rozkazu dowództwa Okrêgu Wiano AK.
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ZDRADZIECKA NAPAŒÆ

Nie przeczuwaj¹c nieszczêœcia cz³onkowie tej grupy wjechali do
lasu bez ¿adnego ubezpieczenia wiedz¹c, ¿e Niemcy s¹ daleko, nie by³o
wiêc ¿adnego zagro¿enia. Znajdowali siê ju¿ w odleg³oœci ponad kilo-
metra od swego obozowiska, gdy nagle w rzedniej¹cym mroku nocy
z gêstwiny leœnej wyskoczy³o w ich stronê z broni¹ gotow¹ do strza³u
kilkudziesiêciu ludzi. W pierwszej chwili nie zdali sobie sprawy z tego
kim s¹ napastnicy. Zrozumieli dopiero, gdy us³yszeli „brosit oru¿je!” –
rzuciæ broñ!

Nie by³o ¿adnej mo¿liwoœci stawienia oporu. Oko³o osiemdziesiê-
ciu sowieckich partyzantów otoczy³o Polaków zwartym krêgiem mie-
rz¹c z pepesz w ich piersi. Oficerowie polscy musieli z³o¿yæ broñ. Po-
gnano ich w g³¹b puszczy, w kierunku miejsca postoju sztabu pu³kowni-
ka Dubowa.

Równoczeœnie nast¹pi³ atak na obozowisko zgrupowania. Pierw-
sze uderzenie oddzia³ów brygady im. Stalina posz³o na opustosza³e zie-
mianki dowództwa zgrupowania sto³pecko – nalibockiego.

Kompania I porucznika Ikwy powracaj¹c z wypadu zatrzyma³a siê
we wsi Derewno bez swego dowódcy, który wchodzi³ w sk³ad polskiej
delegacji. Tak¿e w terenie pozostawa³ prawie ca³y zwiad kawalerii cho-
r¹¿ego Nurkiewicza. Kompania 2 porucznika Groma mia³a swój obóz
w odleg³oœci kilometra nie opodal mo³odeczañskiej grupy „D¹b”. Nato-
miast w samym obozie zgrupowania pozostawa³o niewielu ponad 150
¿o³nierzy, reszta – tj. ok. 250 – przebywa³o w terenie.

W pó³ godziny po odjeŸdzie z obozu grupy oficerów z majorem
Wac³awem oficer inspekcyjny podchor¹¿y Migacz zameldowa³ porucz-
nikowi Górze, ¿e kilku Rosjan przyby³o na teren obozu, prosz¹c o roz-
mowê z kimœ z dowództwa. Poniewa¿ takie wizyty nie nale¿a³y do rzad-
koœci, wiêc i ta nie wzbudzi³a wœród Polaków ¿adnych obaw. Sowieci
wpadali do swoich kolegów z oddzia³u polskiego na „pieriekurku” lub
od tak sobie „chotia by niemno¿ko pogoworit” – po to, by trochê poga-
wêdziæ, jak mawiali. Niemal codziennie sowieckie patrole odbiera³y pi-
sane na maszynie wiadomoœci radiowe z polskiego nas³uchu, które we-
d³ug ich oceny by³y bardzo dobrze redagowane.

Porucznik Góra nie mia³ ochoty rozmawiaæ tym razem z sowiecki-
mi goœæmi, poleci³ zatem oficerowi inspekcyjnemu, by ich odprawi³
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z wyjaœnieniem, ¿e z dowództwa zgrupowania nalibockiego nikogo nie
ma, gdy¿ wszyscy udali siê na naradê do pu³kownika Dubowa. Po kilku
minutach podchor¹¿y Migacz powróci³ jednak do Góry, informuj¹c, ¿e
Rosjanie uparcie domagaj¹ siê rozmowy z najstarszym rang¹ oficerem,
który pozosta³ w obozie. Góra wyszed³ wiêc z baraku, kieruj¹c siê
w stronê natrêtnych goœci i nagle stan¹³ jak wryty...

Po wielu latach w ksi¹¿ce „Drogi Cichociemnych”, wydanej przez
Ko³o Spadochroniarzy AK wespó³ z Katolickim Oœrodkiem Wydawni-
czym „Veritas” tak wspomina³ moment napadu partyzantów z brygady
im. Stalina na polski obóz Adolf Plich:

„Duktem leœnym, którym przed pó³ godzin¹ pojecha³a nasza dele-
gacja, sz³o w moj¹ stronê trzech ludzi. Nie mog³em ich jeszcze rozpo-
znaæ. Dopiero gdy us³ysza³em g³os majora Wasilewicza, zrozumia³em,
¿e to w³aœnie oni – bolszewicy.

– Nu, a teraz zrób mi zbiórkê waszego atriada.
Miêdzy Wasilewiczem, uzbrojonym w pistolet automatyczny, a ja-

kimœ drugim indywiduum, te¿ z broni¹ gotow¹ do strza³u, sta³ Lewald
w rozpiêtym ko¿uszku – bez broni i pasa. Do niego w³aœnie zwrócone
by³y s³owa Wasilewicza.

To wszystko sta³o siê nagle dla mnie jasne.
Za nimi przy g³oœnym skrzypieniu œniegu i ³ami¹cego siê lodu, zbli-

¿a³o siê kilkanaœcie gêstych szeregów – wszyscy z broni¹ automatyczn¹.
W³aœnie boczkiem przechodzi³ szef kancelarii Janek Orlina. Zd¹-

¿y³em doñ zawo³aæ cichaczem:
– Biegnij do kompanii porucznika Groma i zamelduj, ¿e delegacja

jad¹ca na naradê wojenn¹, zosta³a rozbrojona, a bolszewicy s¹ ju¿ w obozie.
Tymczasem Lewald coœ t³umaczy³ Wasilewiczowi, ale skrzyp œnie-

gu nie pozwala³ mi dos³yszeæ rozmowy.
Sta³em za krzakiem nie zauwa¿ony przez nich. Jakoœ machinalnie

pobieg³em za Jasiem do porucznika Groma. Za chwilê znaleŸliœmy siê
w obozie drugiej kompanii. Dochodzi³a godzina siódma. W ci¹gu kilku-
nastu minut wszyscy byli gotowi.

Zebra³em oficerów i przedstawi³em im sytuacjê. Poniewa¿ widzia-
³em dwa ró¿ne sposoby wyjœcia, poprosi³em o odpowiedŸ na dwa pyta-
nia: 1) czy nale¿y próbowaæ oswobodzenia naszych kolegów w zajêtym
ju¿ obozie? 2) czy te¿ skorzystaæ z tego, ¿e jesteœmy wolni i samym
szukaæ drogi wyjœcia z puszczy?



80

Wszyscy jednog³oœnie wypowiedzieli siê za marszem na obóz.
Od dwóch tygodni bawi³ u nas oddzia³ek partyzancki z Okrêgu

Wileñskiego, który zbudowa³ sobie dwie ziemianki. By³a to grupka nie-
wielka, oko³o 20 ch³opców, lecz zdecydowanych na wszystko i maj¹-
cych ju¿ dobr¹ zaprawê.

Zadecydowa³em, ¿e goœcie, którzy siê zaofiarowali iœæ z nami pójd¹
na obóz z prawej strony, a reszta 2 kompanii, oko³o 79 ch³opaków –
mówi¹c nawiasem bardzo m³odych i nie doœæ jeszcze zgranych – z lewej.
Akcja mia³a siê zacz¹æ w wyznaczonym czasie albo te¿ na has³o pierw-
szych strza³ów Sam szed³em z naszymi ch³opcami, na samym czele tyra-
liery, w grupie szperaczy. Gdy byliœmy w po³owie drogi, mieliœmy ju¿ na
swych ty³ach oddzia³y sowieckie. Nie przerywaliœmy jednak marszu.

Zbli¿yliœmy siê na tyle, ¿e poprzez drzewa mog³em ju¿ widzieæ
czêœæ obozu.

Na ma³ej polance stali w trójszeregu nasi koledzy. Byli rozbrojeni.
Przed nimi sta³ szereg sowieckich partyzantów, z broni¹ automatyczn¹
gotow¹ do strza³u, a na flankach szeregów karabiny maszynowe.

Ju¿ i nas zauwa¿ono. Ktoœ krzycza³ do nas donoœnym g³osem, ¿e
przy pierwszym naszym strzale zostanie otwarty ogieñ do stoj¹cych
w szeregu.

Wobec tej nieludzkiej groŸby, nie mog³em siê zdecydowaæ na rozpo-
czêcie akcji. Zostawiaj¹c mych towarzyszy, sam wszed³em na teren obozu.

Wkrótce znalaz³em siê przed barakiem dowództwa.
Jaki dziwny widok przedstawia³ nasz obóz! Bolszewicy pl¹drowali

baraki, szukaj¹c dokumentów, z³ota, skarbów, a przede wszystkim ze-
garków. Wyrywali bierwiona ze œcian, okienka i drzwi. Wszêdzie ich
by³o pe³no. Ka¿dy szuka³, co by zagrabiæ. Wygl¹da³o na to, jakby nie
by³o tu ¿adnego dowódcy. Porz¹dek panowa³ tylko w szeregu, który pil-
nowa³ naszych rozbrojonych ch³opaków. Sta³em z kilku naszymi ofice-
rami z boku. Zdawa³o mi siê, ¿e nie jesteœmy obserwowani. Zwróci³em
siê wiêc do komendanta Obwodu – Œwira – Andrzeja Warakomskiego,
który pechowo przyjecha³ do nas wczoraj wieczorem.

– Pan musi zwiewaæ!
– Ale jak? – zapyta³.
W tej chwili z kierunku marszu Wileñczuków pad³o z lasu parê

strza³ów. Na komendê wszystkie trzy szeregi pad³y na ziemiê, a ponad
g³owami lez¹cych bolszewicy oddali parê serii z automatów.
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Za barakami mocowa³ siê z kimœ porucznik Grom, nie chc¹c oddaæ
broni. Zosta³ jednak brutalnie obezw³adniony.

Liczbê bolszewików w obozie ocenia³em na pó³tora tysi¹ca. A to
jeszcze nie by³o wszystko. Sporo ich sta³o na ubezpieczeniach.

Wœród partyzantów sowieckich rozpozna³em wszystkich naszych
„przyjació³”, razem z ¿on¹ komandira Frunzowskiej Brygady, Marusi¹.
Przyje¿d¿ali do nas w odwiedziny jako przyjaciele, choæ spisek musieli
ju¿ knuæ od dawna. Miêdzy napastnikami krêci³o siê dwóch naszych lu-
dzi: strzelec Wañkowicz i starszy strzelec Tararaj. Obaj byli przy broni.
Od doœæ dawna by³y co do nich podejrzenia, ale nie mo¿na by³o uchwy-
ciæ oczywistych dowodów ich wspó³pracy z bolszewikami. Fortuna jed-
nak ko³em siê toczy. W parê tygodni póŸniej Tararaj wpad³ w rêce nasze-
go patrolu.

Od czasu do czasu z g³êbi lasu pada³ pojedynczy strza³. To Wileñ-
czucy dawali znaæ, ¿e ¿yj¹.

Przed le¿¹ce szeregi wyszed³ major Wasilewicz i ka¿¹c im powstaæ
zapyta³, kto pójdzie „do tych sukinsynów do lasu”, aby im wyt³umaczyæ,
¿e nie ma sensu przelewaæ krwi – niech siê poddadz¹.

Wszystkie trzy szeregi przez d³u¿sz¹ chwilê trwa³y w milczeniu.
W koñcu wyst¹pi³ starszy strzelec Przywara – poznaniak, którego losy
wojny rzuci³y w te strony. Za jego przyk³adem poszed³ kapral Alojzy
¯bik.

Gdy mijali mnie, nie namyœlaj¹c siê wszed³em miêdzy nich. „Idê
z wami” powiedzia³em. Na szczêœcie nikt nie zwróci³ na to uwagi. Wszê-
dzie krêci³o siê sporo ludzi. Dopiero przy strumyku, jeszcze na terenie
obozu, zatrzyma³o nas jakieœ skoœnookie indywiduum, stoj¹ce prawdo-
podobnie na posterunku. Tadzio Przywara musia³ u¿yæ ca³ej swej elo-
kwencji, aby mu wyt³umaczyæ nasz¹ misjê parlamentariuszowsk¹, przed-
stawiaj¹c jako dowód brudn¹ chusteczkê na patyku. Zatrzymywano nas
jeszcze parokrotnie. Przy którejœ z rzêdu „zastawie” jakiœ bojec zaintere-
sowa³ siê, ¿e mam granat i nagan za pasem.

– A poczemu ty majesz oru¿je? – pyta³. Ale i to zdo³a³ jakoœ Tadzio
wyt³umaczyæ.

Na pierwszej polance w lesie znaleŸliœmy jednego z Wileñczuków,
rannego. Pozosta³ przy nim ¯bik, a my z Tadziem poszliœmy dalej. Do-
tarliœmy w koñcu do swoich. By³ tu ranny w nogê porucznik „Adam”
zastêpca dowódcy oddzia³u.”
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Nie maj¹c mo¿liwoœci udzielenia pomocy rozbrojonym mo³ode-
czanie postanowili przedzieraæ siê przez bagna. Rannego oficera posa-
dzono na konia, pozostali ruszyli pieszo. Wymarsz nast¹pi³ o godz. 7.30.
Pocz¹tkowo nikt nie w¹tpi³, ¿e ok. 10–kilometrowy odcinek wiod¹cy
przez trzêsawisko uda siê przebrn¹æ. Jednak po przejœciu kilku kilome-
trów, kiedy koñ uton¹³ w bagnie, a rannego oficera trzeba by³o dŸwigaæ
po kolei na s³abych barkach – wielu zw¹tpi³o. Mróz by³ lekki, lód za
s³aby, by utrzymaæ nawet najl¿ejszego cz³owieka. Id¹cy grzêŸli po kola-
na co chwilê wylewaj¹c wodê z butów. Najtrudniejsze by³o przejœcie
przez bagnisty strumieñ. Porucznik Góra id¹c pierwszy zapad³ siê
w muliste dno po pachy, a kiedy z trudem uda³o mu siê wydostaæ z tej
pu³apki, zaproponowa³ przeci¹ganie kolegów na drug¹ stronê tego stru-
mienia przy pomocy kija.

Ten krótki, zdawa³oby siê, odcinek partyzanci pokonali dopiero po
siedmiu godzinach morderczego marszu.

By³o ju¿ ciemno, mróz stawa³ siê ostrzejszy i chocia¿ ¿o³nierze
dotarli wreszcie do koñca bagnistego terenu i mogli stan¹æ pewn¹ stop¹
na twardszej ziemi — tempo dalszego marszu os³ab³o. W niewielkim
m³odniku partyzanci trafili na kilka nêdznych sza³asów, w których zado-
mowili siê pogorzelcy po ostatniej blokadzie Puszczy Nalibockiej. I cho-
cia¿ sami ¿yli w niewiarygodnej wprost nêdzy, przygotowali swym go-
œciom gor¹c¹ strawê.

Przed pó³noc¹ „rozbitkowie” dotarli do pierwszych nie spalonych
w czasie blokady domów osady Brodek. Dowiedzieli siê tam o tragicznym
losie 1 kompanii, która na nocleg z 30 listopada na 1 grudnia 1943 r. za-
trzyma³a siê w Derewnie.

Po rozbrojeniu drugiej kompanii sowieckie oddzia³y napad³y na
¿o³nierzy porucznika Ikwy. Gdy czêœæ polskich partyzantów chwyci³a za
broñ – dziesiêciu z nich natychmiast rozstrzelano. W walce poleg³ m.in.
plutonowy Lembowicz, kilku innych zosta³o rannych. Pozosta³ych wraz
z porucznikiem Jarem, który w tej grupie znalaz³ siê przypadkowo. So-
wieci popêdzili w g³¹b puszczy. By³y te¿ pierwsze ofiary wœród ludnoœci
cywilnej. Powieszono obywatela ZSRR Fro³owa, o¿enionego z Polk¹,
za to, ¿e odmówi³ wst¹pienia do ich partyzantki. W ohydny sposób za-
mordowano dwóch braci Skrodzkich.

Nazajutrz 2 grudnia 1943 r. o œwicie oddzia³ mo³odeczañski z po-
rucznikiem Gór¹ wyruszy³ w dalsz¹ drogê docieraj¹c ok. godz. 11 do
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Chotówki. Partyzanci nie zd¹¿yli jeszcze zaj¹æ kwater, gdy z wystawio-
nego ubezpieczenia przybieg³ ³¹cznik melduj¹c, ¿e zbli¿a siê do nich
kilku partyzantów sowieckich.

Akcja by³a b³yskawiczna. Sowieccy partyzanci jad¹cy na wozach
zostali otoczeni i rozbrojeni. Zdobyto erkom, 6 karabinów i 3 wozy
z prowiantem. Nie minê³o pó³ godziny gdy znowu na drodze ukaza³a siê
grupa Sowietów. I tym razem bez strza³u zdoby³o pepesze i karabiny.

Przed wieczorem oddzia³ zmuszony by³ zmieniæ miejsce postoju.
Ok. Godz. 3 nad ranem we wsi Osowo napotkano kwateruj¹cych tam
u³anów chor¹¿ego Nurkiewicza.

CH£OPCY Z MO£ODECZNA
 NIE DALI SIÊ ROZBROIÆ

Tragiczne wydarzenia, jakie rozegra³y siê przed œwitem 1 grudnia
1943 r. w Puszczy Nolibockiej na uroczysku przy jeziorze Kromañ spi-
sa³ te¿ komendant 13 Brygady AK Okrêgu Wilno–Wiano kapitan Nieto-
perz – Adam Walczak, który w tym czasie – od 3 paŸdziernika 1943 r. –
wraz z wydzielon¹ z tej brygady 24–osobow¹ grup¹ zwan¹ „Mo³ode-
czañsk¹” przebywa³ w obozie zgrupowania nalibockiego nie opodal miej-
sca postoju 2 kompanii. Porównajmy jego relacjê z relacj¹ porucznika Góry:

„W pierwszych dniach listopada kompania porucznika Groma za-
czêta budowaæ ziemianki na wschód od naszego obozu. 11 listopada
wziêliœmy udzia³ w obchodzie Œwiêta Niepodleg³oœci. Zorganizowa³o je
zgrupowanie nalibockie w zniszczonym miasteczku Derewno. Po uro-
czystej mszy wrêczono 1 batalionowi 78 pu³ku piechoty sztandar wyko-
nany przez mieszkañców Warszawy. Defilada i ognisko na rynku mia-
steczka zakoñczy³o uroczystoœæ.

Pod koniec listopada budowa obozu „Grupy D¹b” zosta³a zakoñ-
czona. Ziemianki dobrze zamaskowane otoczono drutem kolczastym
i umocnieniami, by dawa³y poczucie wzglêdnego bezpieczeñstwa. Urz¹-
dzenia wewnêtrzne – jak stojaki na broñ, wieszaki na ubrania, prycze
i sto³y, wykonane z drzewa brzozowego – stwarza³y atmosferê kultury
i spokoju. 29 listopada, tj. w Dzieñ Podchor¹¿ego, a wiêc œwiêta naszej
grupy, obieg³a obóz pog³oska o przygotowywaniu wspólnej polsko–so-
wieckiej akcji przeciwko Niemcom. Pododdzia³y otrzyma³y rozkaz kon-
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centracji w obozach, nawet kawaleria, która z uwagi na trudnoœci paszo-
we kwaterowa³a poza obozem – mia³a do niego przyjechaæ. Zaproszenie
na wspóln¹ naradê, któr¹ dowództwo sowieckie wyznaczy³o na 30 listo-
pada, zosta³o prze³o¿one w ostatnim momencie na wczesny ranek 1 grud-
nia. W oddziale naszym by³o dwóch Andrzejów, dla których wieczorem
30 listopada urz¹dziliœmy ma³e przyjêcie. By³o kilka kur, które przygo-
towa³ „Ryœ”, by³o te¿ kilka kropli samogonki. W wieczorku, który up³yn¹³
w mi³ym i weso³ym nastroju, wziê³y udzia³ dwie ³¹czniczki Maria i Irena
oraz porucznik Grom z obozu iwienieckiego. Po pó³nocy rozeszliœmy siê
do ziemianek snuj¹c horoskopy na temat zapowiedzianej, akcji.

O œwicie 1 grudnia 1943 r. zbudzeni zostaliœmy cichym alarmem
przez porucznika Górê. Poinformowa³ nas, ¿e do obozu przyby³a liczna
grupa partyzantów sowieckich przyprowadzaj¹c rozbrojone dowództwo
naszego batalionu, które o œwicie wyjecha³o na odprawê do dowództwa
sowieckiego. Bli¿szych informacji Góra nie móg³ udzieliæ. Ustalono, ¿e
„Grupa D¹b” przejdzie lasem i od wschodu, zale¿nie od sytuacji, wspó³-
dzia³aj¹c z kompani¹ Groma – zaatakuje nieprzyjaciela. Grom z po³u-
dnia poprzez polanê w rozwiniêtym szyku podejdzie do obozu i ocenia-
j¹c po³o¿enie zdecyduje o dalszym dzia³aniu. Wyruszyliœmy w las w kie-
runku pó³nocnym utrzymuj¹c ³¹cznoœæ wzrokow¹ z rozwijaj¹c¹ siê
w tyralierê kompani¹ Groma. Z obozu wyprowadziliœmy konie wierz-
chowe. 22 partyzantów wraz z Irk¹ z kompanii Groma (podchor¹¿y Grom
przebywa³ akurat w Derewnie) posuwa³o siê w kolumnie, by na wysoko-
œci obozu wykonuj¹c zwrot na Zachód przejœæ pod obóz iwieniecki. Po-
rucznik Sêp z Halwitem przesunêli siê bli¿ej skraju lasu dla skontakto-
wania siê z Gromem, którego kompania po przejœciu po³owy polany
w szyku rozwiniêtym zaczê³a zwijaæ tyralierê i w szyku zwartym wkro-
czy³a do obozu. Dalsze zachowanie siê kompanii przes³oni³y krzaki. Zwi-
niêcie tyraliery, wejœcie zwartym szykiem w rejon obozu brak odg³osów
walki utwierdzi³y nas w przeœwiadczeniu, ¿e alarm okaza³ siê fa³szywy.
Wyszliœmy wiêc na drogê prowadz¹c¹ wzd³u¿ wschodniej granicy obo-
zu. Porucznik Gajewski, podchor¹¿y Ma³y i ¯bik dosiedli koni, oddzia³
pieszy prowadzi³ porucznik Sêp. Po miniêciu zaroœli na skraju po³udnio-
wej granicy obozu ujrzeliœmy rozgrywaj¹c¹ siê w nim tragediê. Na placu
przed dowództwem batalionu z rêkami za³o¿onymi na g³owie siedzieli
na ziemi rozbrojeni polscy partyzanci. Z g³êbi podchodzili, równie¿ bez
broni, partyzanci z kompanii porucznika Groma. Wokó³ rozbrojonych
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rozstawiono karabiny maszynowe oraz grupy partyzantów z broni¹ auto-
matyczn¹ i erkaemami. Wzd³u¿ wschodniej granicy obozu za wykopem,
w którym p³ynê³a rzeczka, ustawiono skierowane na nasz oddzia³ stano-
wisko rêcznych karabinów maszynowych. Za nimi równie¿ sta³a tyralie-
ra sowiecka gotowa do otwarcia ognia. Dzieli³ nas rów i dziesiêciome-
trowa odleg³oœæ. W milczeniu posuwaliœmy siê w kierunku grobli. Kon-
ni jechali ok. 25 metrów przed nami. Gdy czo³o pieszego oddzia³u znala-
z³o siê na wysokoœci k³adki wiod¹cej przez wykop – za¿¹dano od po-
rucznika Sêpa by oddzia³ wszed³ do obozu przez tê k³adkê. Zauwa¿y³em,
¿e ch³opcy œciskaj¹ gotowe do rzutu granaty, a konni ju¿ doje¿d¿aj¹ do
brodu – i zrozumia³em, i¿ jest to ostatni moment na podjêcie decyzji.
Walka w tym po³o¿eniu by³a bez szans.

Wyda³em rozkaz „w prawo do lasu w tyralierê biegiem marsz”. Jak
poci¹gniêci sznurkiem skoczyli ch³opcy do lasu odleg³ego od drogi 30
do 100 metrów. Zagra³y sowieckie erkaemy, których naliczyliœmy 12 na
odcinku 150 metrów. Dopadliœmy lizjery lasu i zajêliœmy stanowiska.
Na przedpolu pozosta³ ranny Kleryk–Bosy – Henryk RzeŸniewski. Seria
z bliskiej odleg³oœci przeszy³a mu brzuch. Porucznik Sêp zosta³ ranny
w udo. Z chwil¹ zajêcia stanowisk na skraju lasu Sowieci przerwali ogieñ.
Po krótkiej naradzie postanowiliœmy nie poddawaæ siê. Nie wnikaj¹c
w przyczyny powsta³ego konfliktu zdawaliœmy sobie sprawê z trudnoœci
zadania, jakie podejmowaliœmy. Od strony sowieckiej szed³ w naszym
kierunku parlamentariusz z zawieszon¹ na patyku bia³¹ chustk¹. Zasko-
czy³o nas – kiedy w zbli¿aj¹cym siê rozpoznaliœmy porucznika Górê,
a za nim starszego strzelca Przywarê – Tadeusza Maszewskiego, cz³on-
ków dowództwa 1 Batalionu 78 PP. Przybyli oni z polecenia politruka
majora Wasilewicza, który kaza³ im wyt³umaczyæ „tym sukinsynom
z lasu”, ¿e nie ma sensu przelewaæ krwi i ¿eby siê poddali, bo i tak wszyst-
kie drogi wylotowe s¹ obsadzone i nie ma szans wyjœcia z okr¹¿enia.
Przybyli poinformowali nas o sytuacji w obozie i o ciê¿kim stanie le¿¹-
cego na przedpolu Kleryka – Bosego. Po krótkiej naradzie postanowio-
no jednak wycofaæ siê z puszczy. Poniewa¿ porucznik Góra zauwa¿y³,
¿e Sowieci wys³ali oddzia³ celem okr¹¿enia nas od po³udniowego wscho-
du, pozosta³a mam jedna droga na pó³noc przez bagna Is³oczy. Ranê po-
rucznika Sêpa opatrzy³a sanitariuszka Irka.

Rozpocz¹³ siê ostatni akt dramatu Puszczy Nalibockiej – przebija-
nie si¹ przez bagno. By³ mróz, lecz nie œci¹³ on dostatecznie bagien lek-
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ko pokrytych œniegiem. Zapadaliœmy siê po kolona, potem po pas – jed-
nak z wolna posuwaj¹c siê przed siebie. Z daleka obserwowaliœmy gro-
ble, po których przechodzi³y zwarte oddzia³y sowieckie w kierunku De-
rewna z zamiarem zamkniêcia nam drogi od pó³nocy. W ciemnoœciach
nocy skrêciliœmy o 90 stopni na zachód, by przeci¹æ groblê i po jej za-
chodniej stronie przedzieraæ siê dalej na pó³noc. To nie by³ marsz,
a zmaganie z trzêsawiskiem, oby tylko pozostaæ na powierzchni. Jedynie
ogromny hart ducha i poczucie solidarnoœci pomog³o ch³opcom wydo-
staæ siê z tej paskudnej mazi. Wreszcie po 7–godzinnym marszu, nad-
ludzko zmêczeni, dotknêliœmy twardego gruntu. Poczuliœmy zapach dymu.
Wys³any patrol doszed³ do ziemianki wybudowanej przez jednego z cy-
wilnych pogorzelców. Skry³ siê tu z ca³¹ rodzin¹. Ugotowa³ nam garnek
ziemniaków i to by³ nasz pierwszy posi³ek w tym dniu. Po krótkim odpo-
czynku i uporz¹dkowaniu oporz¹dzenia ruszyliœmy dalej. Teraz naszym
celem by³o po³¹czenie siê ze szwadronem kawalerii chor¹¿ego Nocy –
Nurkiewicza – przy za³o¿eniu, ¿e nie zosta³ on rozbrojony.

PóŸn¹ noc¹ ci¹gnêliœmy pierwsze nie spalone domy w miejscowo-
œci Brodek, gdzie dowiedzieliœmy siê, ¿e rano w Derewnie mia³o miej-
sce starcie Polaków z oddzia³em sowieckim, który chcia³ rozbroiæ prze-
bywaj¹c¹ tam placówkê – i ¿e interweniowa³a kawaleria. Wiadomo wiêc
by³o, ¿e kawalerii tej nie zdo³ano rozbroiæ. Uzyskaliœmy podwodê na
któr¹ z³o¿ono siod³a i rannego Sêpa. Jego zraniona noga mocno spuch³a
z powodu wysi³ku, zimna i zanieczyszczenia bagiennym brudem. Na sa-
nie siad³a te¿ sanitariuszka Irka, która dzielnie znios³a trudy przeprawy
przez b³oto. O œwicie dosz³y do nas odg³osy wa³ki szwadronu chor¹¿ego
Nocy. Powsta³a paradoksalna sytuacja. Kawaleriê Nurkiewicza gonili
partyzanci sowieccy, my pod¹¿yliœmy ich œladami...”

RELACJA KAPRALA MARATONA

Poprzedniego dnia, 30 listopada 1 kompania pod dowództwem po-
rucznika Ikwy wykonywa³a w terenie, na trasie Rubie¿ewicze – Wo³ma
– Iwieniec, zadania gospodarcze. Zbli¿a³a siê zima, nale¿a³o poczyniæ
zapasy ¿ywnoœci. Kompania dotar³a niemal pod sam iwieniec, dokonu-
j¹c w m³ynie Lipnickiego rekwizycji m¹ki przeznaczonej dla Niemców
– za pokwitowaniem podpisanym przez Ikwê. Zbo¿e za³adowano na fur-



87

mankê, któr¹ pod eskort¹ odes³ano do puszczy, po czym kompania uda³a
siê do innych m³ynów. Po drodze, przed wieczorem, dotar³ do nich go-
niec z rozkazem majora Wac³awa, by 1 grudnia stawiæ siê na postoju
zgrupowania. Porucznik nakaza³ wiêc powrót. Tymczasem zrobi³o siê
póŸno. Zmêczeni ¿o³nierze po dojœciu do Derewna s³aniali siê na no-
gach. Do Drywiezny by³o jeszcze ok. 15 kilometrów. Dowódca zarz¹dzi³
postój. Wymarsz do obozu mia³ nast¹piæ nazajutrz rano. Zbiórkê wyzna-
czono przy ul. Sto³peckiej.

Zastêpca dowódcy 2 kompanii porucznik Jar – Jaros³aw G¹siewski
i plutonowy Szary – Józef NiedŸwiecki zakwaterowali w domu organi-
sty, u pañstwa Drzewieckich, którzy udostêpniali swoje mieszkanie miej-
scowej organizacji podziemnej. Jeden z nielicznych ¿o³nierzy, który
w dniu nastêpnym unikn¹³ rozbrojenia, dowódca pierwszej dru¿yny
w 1 plutonie kaprala Maratona – Micha³ Mikucki – wraz ze swoj¹ dru-
¿yn¹ rozlokowa³ siê u dobrego znajomego przy ul. Jeziornej, Józefa Do-
³gopo³a.

– Rano 1 grudnia 1943 r. – wspomina – wraz z dru¿yn¹ stawi³em
siê na miejscu zbiórki. Tu dowiedzia³em siê, ¿e wymarsz nast¹pi z opóŸ-
nieniem. Dowódca kompanii porucznik Ikwa ju¿ wczeœniej uda³ siê na
miejsce sta³ego postoju, bowiem zaproszony zosta³ wraz z innymi ofice-
rami na naradê do sztabu pu³kownika Dubowa – Grigorija Sidoruka. Po
napaœci Sowietów na Polskê w 1939 r. by³ on I sekretarzem Rejkomu
WKP(b) w Iwieñcu i wielu Polaków wys³a³ na Sybir.

Skorzysta³em z opóŸnienia i wraz z Marchewk¹ – Józkiem Sosnow-
skim uda³em siê z powrotem na ul. Jeziorn¹ do pañstwa Uliczów, którzy
obiecali daæ trochê tytoniu. Gdy byliœmy na miejscu – ulic¹ przejecha³
szwadron kozaków. Przez okno pozna³em wœród nich jednego z przyja-
ció³ – Ha³aburdê. U Uliczów otrzymaliœmy nie tytko tytoñ, ale i dobry
poczêstunek. ̄ egnaliœmy siê w³aœnie, gdy w miasteczku rozleg³y siê strza-
³y. Pospiesznie wybiegliœmy z domu w przekonaniu, ¿e do Derewna za-
jecha³y samochody z Niemcami. Nagle zostaliœmy ostrzelani przez par-
tyzantów sowieckich, dot¹d naszych przyjació³. Wycofaliœmy siê natych-
miast na pogorzelisko domu Barancewiczów, postanawiaj¹c broniæ siê.

Sowieci wo³ali „zdawajtieœ wy polackije mordy!” – poddajcie siê,
wy polskie mordy.

Ostrzeliwaliœmy siê z pogorzeliska nie d³u¿ej ni¿ pó³ godziny, gdy
ujrzeliœmy postêpuj¹c¹ od m³yna tyralierê spieszonych u³anów z oddzia-
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³u Nurkiewicza. Okaza³o siê, ¿e jechali oni wczoraj naszym œladem
i zatrzymali siê w odleg³ym o 2 kilometry Borku. Na odg³os strzelaniny
przyszli nam z pomoc¹.

W miasteczku nasta³a cisza. Wyszliœmy z Józkiem na rynek i dalej
na ul. Sto³peck¹. Po kompanii nie by³o œladu. Naszych ¿o³nierzy, którzy
niczego siê nie spodziewali, Sowieci otoczyli i rozbroili, a nastêpnie
pognali w g³¹b puszczy. Tych, którzy usi³owali siê broniæ, zabili. Na
saniach le¿a³ znieruchomia³y Stanis³aw Lembowicz, obok sta³ Stanis³aw
Kruhliñski – obaj z Iwieñca, moi szkolni koledzy i serdeczni przyjaciele.
Na rogu, u wylotu ul. Sto³peckiej wiod¹cej do rynku, le¿a³ Bronek Nice-
wicz, m¹¿ Reginy Taliszewskiej, te¿ z Iwieñca – i jeszcze kilku naszych,
których nazwisk nie pamiêtam. Z ca³ej kompanii uratowa³o siê prócz nas
jeszcze oœmiu ludzi, którzy podobnie jak my, korzystaj¹c z opóŸnienia
w wymarszu, udali siê do swych znajomych. Gdyby nie pomoc Nurkiewi-
cza, nas spotka³by ten sam los... Poleg³ych pochowaliœmy na miejscowym
cmentarzu, po czym udaliœmy siê wraz z kawaleri¹ do wsi Chotówka...

CHOR¥¯Y NOC ATAKUJE

O ile major Wac³aw nie bra³ powa¿nie wczeœniejszych ostrze¿eñ
chor¹¿ego Nurkiewicza, ¿e Sowieci coœ szykuj¹, o tyle ten nie zlekcewa-
¿y³ przestróg zas³yszanych od oficerów sowieckich. Tym bardziej, ¿e
jego zastêpca wachmistrz D¹b – Jan Jakubowski mia³ podobne wiado-
moœci. Pod koniec listopada chor¹¿y Noc zameldowa³ siê u majora Pe³-
ki. Panie majorze – mówi³ – mo¿e pan lekcewa¿yæ moje ostrze¿enie,
proszê jednak o zezwolenie wyjœcia mojego szwadronu w teren... Do-
wódca zgrupowania odmówi³. Ale chor¹¿y nie nale¿a³ do ludzi ³atwo
ustêpuj¹cych. Nazajutrz uda³ siê do poruczników Góry i Lewalda pro-
sz¹c, aby wstawili siê za nim. Tym razem major nie oponowa³, kaza³
tylko pozostawiæ w obozie do jego dyspozycji jeden pluton z wachmi-
strzem Jaszta³dem – Sergiuszem Howorko.

Przebywaj¹c w terenie chor¹¿y Noc otrzyma³ przez goñca rozkaz,
by zebraæ prowiant i fura¿ – i 1 grudnia zameldowaæ siê w dowództwie
zgrupowania w Drywieznie. Do zwiadu, który znajdowa³ siê akurat przy
dawnej granicy polsko–sowieckiej, przyby³ te¿ porucznik Jastrz¹b – Alek-
sander Wolski z ponagleniem od majora Pe³ki.
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Rankiem 30 listopada 60 u³anów chor¹¿ego Nurkiewicza wyruszy-
³o znad granicy z 13 saniami za³adowanymi prowiantem i fura¿em po
sam wierzch – w stronê sta³ego obozowiska. Pod wieczór dochodzili do
niewielkiej, sk³adaj¹cej siê z 10 zagród miejscowoœci Borek, nie opo-
dal Derewna. Chor¹¿y zawiadomi³ porucznika Jastrzêbia, ¿e zanocuje
w³aœnie w Borkach, nie chce bowiem ryzykowaæ przeprawy przez b³o-
ta ci¹gn¹ce siê oko³o kilometra grobl¹, zbudowan¹ z dyli drewnianych.
1 grudnia do kwatery dowódcy kawalerii przybieg³ u³an z ubezpiecze-
nia melduj¹c, ¿e w Derewnie s³ychaæ strzelaninê. Chor¹¿y wys³a³ tam
na rozpoznanie wachmistrza Dêba, wraz z patrolem. Po 20 minutach
patrol by³ ju¿ z powrotem, zaœ wachmistrz powróci³ bez broni. Wzbu-
rzony usi³owa³ coœ mówiæ, lecz nie móg³ wydobyæ z siebie s³owa. Wy-
rêczy³ go u³an z patrolu informuj¹c, ¿e wachmistrz pozostawi³ patrol
na skraju Derewna, a kiedy sam znalaz³ siê w g³êbi – zosta³ otoczony
przez sowieckich partyzantów, którzy wyrwali mu karabin. Wtedy na-
cisn¹³ konia ostrogami, ten stan¹³ dêba i po chwili da³ susa przez ota-
czaj¹cy go sowiecki kordon. Usi³owano za nim strzelaæ, ale polscy u³a-
ni byli szybsi.

Chor¹¿y Noc na tê wiadomoœæ poderwa³ ca³y szwadron i galopem
skierowa³ siê do Derewna, gdzie Sowieci ju¿ rozbroili polsk¹ piechotê,
zostawiaj¹c tabor. Nie doje¿d¿aj¹c do Derewna – wys³a³ sekcjê z erka-
emem z zadaniem ubezpieczenia na odcinku od m³yna do mostu na rze-
ce, którêdy mo¿na by³o dostaæ siê do puszczy i zamkn¹æ napastnikom
drogê powrotn¹. Pozosta³¹ czêœæ szwadronu spieszy³ i rozwijaj¹c j¹
w tyralierê wkroczy³ do miasteczka.

– Na rynku – opowiada Zdzis³aw Nurkiewicz – le¿a³y cia³a dwóch
piechurów z l kompanii. Niedaleko krêci³ siê konno sowiecki partyzant.
Szed³em na niego sam, u³ani ukryli siê za op³otkami. Na mój widok Ro-
sjanin zawo³a³: broœ oru¿je! Przez ca³y czas mia³em pepeszê gotow¹ do
strza³u, wymierzon¹ w niego. Rozkaza³em, by zszed³ z konia. Wtedy
dostrzeg³ u³anów, zaraz te¿ zosta³ przez nich otoczony i rozbrojony. Przy
sobie mia³ karabin zabrany Dêbowi. Na rynku nikogo wiêcej nie by³o.
Sowieci zd¹¿yli ju¿ odejœæ z rozbrojonymi ¿o³nierzami naszej piechoty.
Na okolicznych ulicach odnaleŸliœmy zabitych ¿o³nierzy, pochowaliœmy
ich na cmentarzu.

Porucznik Jastrz¹b uda³ siê na punkt kontaktowy do organisty Drze-
wieckiego i powróci³ z niesamowitymi wiadomoœciami. Do puszczy nie
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ma co wracaæ, gdy¿ dowództwo zgrupowania zosta³o wywabione na na-
radê do sztabu Dubowa. Po drodze rozbrojono ich, a kilka tysiêcy party-
zantów sowieckich otoczy³o obóz w Drywieznie, gdzie wszystkich rów-
nie¿ wziêto do niewoli. PóŸniej w podobny sposób potraktowano kom-
paniê porucznika Groma a tutaj w Derewnie – partyzantów Ikwy. Roz-
brojonych Polaków odprowadzono w g³¹b puszczy, do miejsca postoju
sztabu Dubowa. W Derewnie – wg relacji organisty – rozbrojono l kom-
paniê wracaj¹c¹ z terenu na rozkaz stawienia siê w Drywieznie rankiem
1 grudnia. W Derewnej nocowali m. in. porucznik Jawor – Aleksander
Pietrucki i szef szwadronu Sergiusz Howorko, którzy przybyli do orga-
nisty w sprawach aprowizacji.

Po tym tragicznym wydarzeniu, które sta³o siê sprawdzianem mo-
ich przeczuæ zdobyty prowiant i fura¿ przekaza³em so³tysowi, aby po-
dzieli³ go wœród ludnoœci, zaœ szwadron zawróci³em – by poszukaæ ja-
kiegoœ spokojnego miejsca. W marszu byliœmy atakowani przez Sowie-
tów, lecz ataki te odparliœmy bez strat. Napotykaliœmy równie¿ takich
Sowietów, którzy zupe³nie nas siê nie spodziewali. Do wieczora 65
z nich wziêliœmy do niewoli, ale potem puœciliœmy ich wolno. Szwadron
zakwaterowa³ we wsi Pa¿dzierno ko³o Rubie¿ewicz, a ja ze swym pocz-
tem na chutorku odleg³ym ze 300 metrów od wioski, u gospodarza Kuli-
kowskiego. Jego syn, ogniomistrz podchor¹¿y Sum – Narcyz Kulikow-
ski zosta³ póŸniej w moim pu³ku dowódc¹ 3 szwadronu.

Tego samego dnia, tj. 1 grudnia 1943 r. o godz. 22.00 przyjecha³
do mnie konno goniec od wachmistrza Dêba z meldunkiem, ¿e znowu
pojmano sowieckich partyzantów z brygady Budionnego, tym razem
w liczbie 15.

Uda³em siê na ubezpieczenie. Wachmistrz D¹b przyprowadzi³
schwytanych, jeszcze wczoraj „sojuszników”, a od dziœ zapamiêta³ych
wrogów — wrêczaj¹c jakieœ pismo odebrane lejtnantowi. Czytaj¹c to
pismo nie wierzy³em w³asnym oczom. Oto mia³em przed sob¹ tajny roz-
kaz nakazuj¹cy rozbrojenie polskiego zgrupowania partyzanckiego
w Puszczy Nalibockiej (egzemplarz nr 7).

Po przeczytaniu tego rozkazu zwróci³em siê do lejtnanta, który
z tego wszystkiego rozumia³ tyle samo, co i ja.

– Przecie¿ razem walczyliœmy dot¹d z naszym wspólnym wrogiem,
z Niemcem. Dlaczego zmuszacie nas do walki przeciw sobie?

Nie doczekawszy siê odpowiedzi, doda³em:
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– Tym razem puszczê was wolno. Zameldujcie swoim prze³o¿o-
nym, ¿e rozbroiæ siê nie damy. Chcecie z nami wojny, to bêdziecie j¹
mieli, jeœli nie zwolnicie naszych...

Odebrany lejtnantowi rozkaz za poœrednictwem inspektoratu
w Baranowiczach porucznik Góra przes³a³ do Komendy Okrêgu „Nów”
z siedzib¹ w Lidzie, sk¹d specjalny kurier przewióz³ go do Komendy
G³ównej AK w Warszawie. Stamt¹d tekst rozkazu niezw³ocznie przes³o-
no do Londynu z meldunkiem nastêpuj¹cej treœci:

„Nr 559. Gen. Komorowski, do Centrali: Rozkaz sowiecki
o postêpowaniu wobec oddzia³ów partyzanckich AK. Meldunek wywia-
dowczy nr 93. 1. Poni¿ej rozkaz znaleziony przy komisarzu sowieckiego
oddzia³u partyzanckiego im. Czapajewa. Jako skutek ww, rozkazu rozbi-
to 1. XII. 43 oddzia³ polski dzia³aj¹cy w rejonie Puszczy Nalibockiej,
przy czym sztab zaproszono na konferencje i rozstrzelano, a czêœæ ludzi
wcielono do oddzia³u sowieckiego. 2. Oddzia³ sowieckich partyzantów
rozrzuca³ ulotki w Nowogródzkiem z treœci¹, ¿e sowiecka republika pol-
ska zostanie wcielona do ZSRR”.

Meldunek ten podpisano: Lawina 289/1 – 2.
Chor¹¿y Noc w swoich pamiêtnikach nie wspomnia³ o jeszcze

jednym niebagatelnym przeciwniku. Od kilku tygodni ziemiê nowo-
gródzka pokrywa³a œnie¿na pierzyna, nadchodzi³a sroga, jak co roku
w latach wojny, zima. Brak by³o ¿ywnoœci, fura¿u, ciep³ej odzie¿y,
a przede wszystkim amunicji. A jednak mimo tych wszystkich prze-
ciwnoœci wœród uratowanych przed rozbrojeniem ludzi pozostawa³o
niez³omne przekonanie o potrzebie wytrwania, by uratowaæ swych to-
warzyszy broni, których w tak zdradziecki sposób zniewolono, by sa-
mym nie daæ siê zhañbiæ.

Po pó³nocy 3 grudnia, ubezpieczenie zatrzyma³o sanie z dwoma
sowieckimi partyzantami. Na saniach by³y 4 ciê¿kie pociski artyleryj-
skie. Wiedz¹c o tym, ¿e sowiecka partyzantka nie mia³a armat tego kali-
bru, chor¹¿y Noc spyta³:

– Po co wam te pociski? Przecie¿ nie macie takich dzia³.
– Pociski te bêd¹ s³u¿y³y do wysadzania torów i mostów – odpo-

wiedzia³ jeden z pojmanych.
Rozbrojonych partyzantów zwolniono, nie odbierajcie im pocisków.
– JedŸcie wolno – powiedzia³ chor¹¿y Noc – i wysadzajcie jak naj-

wiêcej Niemcom mostów i torów!
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W nastêpstwie tego spotkania oddzia³ kawalerii musia³ opuœciæ wieœ,
w której kwaterowa³, gdy¿ wiadomo by³o, ¿e uwolnieni Sowieci zamel-
duj¹ o tym, kto i gdzie ich rozbroi³. U³ani odskoczyli o 20 kilometrów
dalej, zatrzymuj¹c siê w miejscowoœci Brodek.

GÓRA OBEJMUJE DOWÓDZTWO

3 grudnia 1943 r. przed po³udniem do dowódcy oddzia³u kawalerii
chor¹¿ego Nocy przygalopowa³ u³an z ubezpieczenia melduj¹c, ¿e nad-
chodzi nie rozpoznane wojsko. Chor¹¿y zarz¹dzi³ pogotowie, a u³anowi
z ubezpieczenia poleci³ otworzyæ ogieñ – jeœli to bêd¹ Niemcy lub So-
wieci. Okaza³o siê, ¿e byli to partyzanci z grupy mo³odeczañskiej. Wœród
ok. 30 ¿o³nierzy by³ porucznik Góra – Adolf Pilch. Mo¿na sobie wyobra-
ziæ, jaka by³a radoœæ z tego spotkania.

Nie³atwo by³o wyczerpanym do ostatnich granic ludziom dogoniæ
oddzia³ kawalerii, który w ci¹gu jednego dnia przemieszcza³ siê o wiele
kilometrów. Id¹c jego œladem nie tytko nie mo¿na by³o dogoniæ konnego
oddzia³u, ale te¿ wiadomo by³o, ¿e œladem tym id¹ Sowieci. Porucznik
Góra wytypowa³ kilka prawdopodobnych miejscowoœci, w których móg³-
by siê zatrzymaæ chor¹¿y Noc. Wybra³ jedn¹ z nich, w³aœnie Brodek.
Intuicja nie zawiod³a.

Ledwo ¿ywi ¿o³nierze, którzy przedarli siê z okr¹¿enia przez wpó³
zamarzniête bagna, przedstawiali widok nêdzy i rozpaczy. Ich mundury
by³y w strzêpach, niektórzy nie mieli broni. Chor¹¿y posiada³ zdobycz-
nej broni pod dostatkiem. Przyby³ych dozbrojono, nakarmiono i dopro-
wadzono do jako takiego ³adu.

Porucznik Góra obj¹³ dowodzenie oddzia³em. Chor¹¿y Noc z³o¿y³
raport o walkach stoczonych z partyzantk¹ sowieck¹ i o wziêciu do nie-
woli 72 Rosjan, których puszczono wolno. Okaza³ te¿ zdobyty doku-
ment, tajny rozkaz o rozbrojeniu. Sytuacja siê wyjaœni³a. W pierwszej
chwili s¹dzono, ¿e akcja partyzantów sowieckich by³a wynikiem prowo-
kacji Niemców. Teraz by³o wiadomo, ¿e wykonano j¹ na odgórny rozkaz
Sowietów. To by³ kres wspó³pracy z „sojusznikami” na tym terenie.
Wyjaœnieniu uleg³ stosunek w³adz sowieckich do partyzantów polskich.

Zarówno polscy „legioniœci” jak i sowieccy partyzanci nie wiedzieli,
¿e wkrótce po zerwaniu przez Moskwê stosunków dyplomatycznych
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z rz¹dem polskim w Londynie w wyniku ujawnienia zbrodni katyñskiej
– w dn. 22 lipca 1943 r. plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej
Partii (bolszewików) Bia³orusi podjê³o uchwa³ê „O przedsiêwziêciach
w zakresie dalszego rozwijania ruchu partyzanckiego w zachodnich ob-
wodach Bia³orusi”. W wyniku tej uchwa³y bia³oruskie KC rozes³a³o do
komitetów obwodowych pismo okólne „O wojskowo – politycznych za-
daniach pracy w zachodnich obwodach Bia³orusi”.

Wczeœniejszej realizacji tych wytycznych przeszkodzi³a niew¹tpli-
wie blokada Puszczy Nalibockiej. Jeszcze tego samego dnia 4 grudnia
¿o³nierze grupy mo³odeczañskiej „D¹b”, pod dowództwem podchor¹¿e-
go Ma³ego – Andrzeja Kutznera, po¿egnali siê z ¿o³nierzami zgrupowa-
nia nalibockiego. Mo³odeczanie proponowali, by Góra ze swym oddzia-
³em wraz z nimi opuœci³ te tereny i przeszed³ na pó³noc do lasów po³o¿o-
nych w Okrêgu Wileñskim. Propozycja by³a kusz¹ca. Z Okrêgu Nowo-
gródek nie nadchodzi³y ¿adne rozkazy co czyniæ dalej, wiêc sprawê tê
rozwa¿ono na naradzie 6 grudnia. Porucznik Góra nie wypowiada³ siê.
Uwa¿a³, ¿e on, który do Puszczy Nalibockiej przyby³ niedawno z cen-
tralnej Polski, gdzie tego rodzaju problemów nie by³o, nie ma moralnego
prawa zabierania g³osu.

Wszyscy obecni opowiedzieli siê za pozostaniem w puszczy.
G³ówn¹ argumentacj¹ przes¹dzaj¹c¹ sprawê by³o to, ¿e nie nale¿a³o zo-
stawiaæ swemu losowi towarzyszy broni, których schwytali dotychcza-
sowi sprzymierzeñcy. Jeœli nawet nie bêdzie warunków do ich odbicia,
to nale¿y daæ im znaæ, ¿e nie ca³e zgrupowanie zosta³o rozbite, ¿e istnie-
je i walczy. Umo¿liwi to ucieczkê z niewoli i do³¹czenie do oddzia³u.
Ponadto na tych terenach pozosta³y rodziny partyzantów i nale¿a³o za-
pewniæ im ochronê. Oczekiwa³y jej równie¿ inne rodziny polskie, które
w tej czêœci Puszczy Nailbockiej stanowi³y etniczn¹ wiêkszoœæ.

W tym czasie zgrupowanie nalibockie liczy³o zaledwie 60 ludzi.
6 grudnia 1943 r. o godz. 19 porucznik Góra poderwa³ szwadron na koñ.
Oddzia³ powraca³ do puszczy.
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NIE MO¯NA SWOICH
POZOSTAWIÆ W BIEDZIE

Szwadron maszerowa³ drog¹ na Kul – Olszaniec i na tej w³aœnie
trasie – ok. 70 kilometrów – porucznik Góra uczy³ siê konnej jazdy, gdy¿
po raz pierwszy w ¿yciu dosiada³ wierzchowca.

Przed Kulem szperacze zameldowali, ¿e w wiosce znajduje siê so-
wiecki oddzia³. Szwadron nie zauwa¿ony przez nieprzyjaciela, cicho i szyb-
ko wymin¹³ wieœ, kieruj¹c siê do Olszañca. Tam próbowano zasiêgn¹æ
jêzyka u ¿o³nierza z konspiracji o pseudonimie Miód. Nie móg³ on jednak
powiedzieæ nic wiêcej ponadto, ¿e w Kulu kwateruje oddzia³ sowiecki.

Chor¹¿y Noc – Zdzis³aw Nurkiewicz:
– A gdyby tak wzi¹æ ¿ywcem ich naczalstwo i potem wymieniæ

na nasze?
Jak siê okaza³o w Kulu zakwaterowa³ jeden z otriadów brygady

im. Frunzego dowodzonej przez majora Seweryna Kluczko, która otrzy-
ma³a zadanie zlikwidowania nierozbrojonych „polskich bandytów”.

Góra zdecydowa³ siê na tê akcjê, choæ po d³ugiej jeŸdzie oddzia³
ledwo trzyma³ siê na nogach. Dochodzi³a godz. 1.00, ju¿ 7 grudnia. Noc
by³a mroŸna. Konie pozostawiono w lesie, a do wsi wys³ano 3–osobowy
patrol u³anów pod dowództwem kaprala Wichra – Wincentego Romana
z zadaniem ustalenia sowieckich ubezpieczeñ. U³ani ci mieli na g³owie
kozackie papachy z czerwonymi gwiazdami. Po kilku minutach powró-
ci³ u³an ¯ybul, melduj¹c, ¿e „tamci dwaj ju¿ siedz¹”.

– Jak to siedz¹? Z³apali ich? – spyta³ chor¹¿y Noc myœl¹c o pozo-
sta³ych u³anach z patrolu.

– Nie ci, to tamci siedz¹ – odpowiedzia³ ̄ ybul. – Podchodziliœmy
do wsi, widz¹c na jej skraju dwu ruskich wartowników. Jeden trzyma³
winntowkê karabin na ramieniu, drugi u nogi. Kto idiot? – kto idzie?
spyta³ jeden z nich. Swoi – odpowiedzia³ Wicher. Iz otriada ¯ukowa.
Tamci nie podejrzewali, ¿e my z oddzia³u Góry. Zanim siê zorientowa-
li, ju¿ mieli lufy naszych pepesz na swoich piersiach. Teraz siedz¹ na
œniegu pilnowani przez naszych.

Rozbrojeni rosyjscy wartownicy zeznali, ¿e ¿adnych ubezpieczeñ
nie wystawiono, jedynie na drugim koñcu wsi sta³a taka sama 2-osobo-
wa warta. Wszyscy inni spali. By³ to  jeden z oddzia³ów brygady im. Frun-
zego dowodzonej przez mjr. Seweryna Kluczko w sile ok. 150 ludzi.
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Spieszony oddzia³ polskiej kawalerii wkroczy³ do wsi. U³ani bez-
szelestnie wchodzili do cha³up zrywaj¹c œpi¹cych Rosjan okrzykiem „rêce
do góry!”. Tam, gdzie drzwi by³y zamkniête, zaœ na ko³atanie odpowia-
da³o pytanie:

„Kto tam?”, ulani odpowiadali po rosyjsku lub bia³orusku:
– Swoi s prikazom ot majora Kluczko!
W ten sposób zgarniêto z kilku domów ok. 30 Rosjan, w tym jedne-

go lejtnanta z ¿on¹. Poœrodku wsi napotkano jednak kilku uzbrojonych.
Szli albo na zmianê warty, albo te¿ by³ to patrol ruchomy. Nie mieli szans,
rozbrojono ich b³yskawicznie. To oni wskazali dom, w którym kwatero-
wa³o ich dowództwo. Udali siê tam: porucznik Góra, porucznik Jastrz¹b,
chor¹¿y Noc, kapral Wicher, u³an ¯ybul i kapral Witold Bryczkowski.

To w³aœnie kapral Bryczkowski wspomina³ to wydarzenie póŸniej:
– Drzwi by³y otwarte, w kuchni sta³a przyæmiona lampa. Gospo-

darz wskaza³ rêk¹ izbê, w której spa³o naczalstwo. ¯ybul podkrêci³ knot
i otworzy³ drzwi do tej izby. Na pod³odze pod œcian¹, na s³omie, le¿eli
ichnie oficery w mundurach. Na okrzyk „wstawaæ, rêce do góry”, jeden
z le¿¹cych chwyci³ za pepeszê i zanim my to zauwa¿ywszy, odci¹gn¹³
zamek i lufê wymierzy³ we mnie. Nie wiem ja czemu nie poci¹gn¹³ on za
cyngiel, jakby siê zawaha³. Sta³ ja oœwietlony p³omieniem lampy, a on
kombinowa³, czy opuœciæ lufê, czy strzelaæ. Nacisn¹³em ja wtedy spust
automatu. W jego oczach widzia³em jakby zdziwienie i wtedy ja go
nagle rozpozna³. To byt Wo³odia, który by³ mnie wyniós³ z blokady na
plecach rannego i ¿ycie uratowa³. Mój palec dalej naciska³ cyngiel,
niczego ja nie pojmowa³, a kule mego automatu rwa³y jego cia³o. Jesz-
cze nie pojmowa³em, com ja narobi³... Wtedy ̄ ybul i Wicher te¿ otwo-
rzyli ogieñ. Zabili komisarza oddzia³u i dwóch innych oficerów. Do-
wódca otriadu Kluczko spa³ w k¹cie za szaf¹. Jak us³ysza³ palbê, to
puœci³ po nas seriê z automatu, a zastrzeliwszy ¯ybula, zd¹¿y³ wysko-
czyæ przez okno zabieraj¹c ze sob¹ framugê okna.

Po tej akcji porucznik Góra nakaza³ odwrót. Rozbrojonych puœci³
wolno uprzedzaj¹c, ¿e jeœli ktokolwiek z mieszkañców ucierpi, to w przy-
sz³oœci nie bêdzie dla partyzantów sowieckich ¿adnego pardonu. Ale
ostrze¿enie to zbagatelizowano. Nazajutrz lejtnant Kluczko kaza³ roz-
strzelaæ gospodarza Wasila, w którego cha³upie kwaterowa³ — za to, ¿e
nie uprzedzi³ ich o napadzie „polskich legionistów”. Zginê³o równie¿
16 innych gospodarzy ze wsi. Rozstrzelano tak¿e sowieckich partyzan-
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tów z 2–osobowego ubezpieczenia i 3–osobowego patrolu, za to, ¿e dali
siê rozbroiæ – jak równie¿ lejtnanta wraz z ¿on¹.

Nazajutrz w miejscowoœci Kunasze oddzia³ Góry zosta³ zaatako-
wany przez znaczne si³y nieprzyjaciela. W walce obronnej wyczerpano
ostatnie zapasy amunicji. Czêœæ u³anów, nie zahartowanych w walkach
nie wytrzyma³a nerwowo, rozpierzch³a siê wœród lasów, niektórzy po-
wrócili do domów. Oddzia³ stopnia³ do 42 osób. Gdziekolwiek szwadron
siê zatrzyma³, chocia¿by na kilkugodzinny postój, wszêdzie meldowano,
¿e wielotysiêczne doskonale uzbrojone sowieckie otriady wysz³y z pusz-
czy œcigaj¹c oddzia³ Góry.

Osaczeni ze wszystkich stron, bez przerwy tropieni, œcigani i ata-
kowani u³ani byli systematycznie, coraz bardziej spychani na tereny opa-
nowane przez Niemców. Sytuacja, jaka siê wytworzy³a, by³a na rêkê tyl-
ko Niemcom. Sprawdza³o siê stare porzekad³o, ¿e tam, gdzie siê dwóch
bije, trzeci korzysta.

W przemarszu w okolice Iwieñca szwadron zatrzyma³ siê przy wod-
nych m³ynach, znajduj¹cych siê w odleg³oœci kilometra od puszczy,
w Zab³ocinie. Tutaj m³ynarz wrêczy³ chor¹¿emu Nocy du¿¹, urzêdow¹
kopertê, na której widnia³ starannie wykaligrafowany adres: „Dowód-
ca Kawalerii chor¹¿y Noc”. Wewn¹trz znajdowa³ siê list pisany rêka
majora Wac³awa: „Panie Chor¹¿y! Tu w dowództwie sowieckiej party-
zantki u pu³kownika Dubowa jest nam dobrze. Pan chor¹¿y ze szwa-
dronem przejdzie pod rozkazy dowódcy sowieckiej brygady Ry¿aka.
Miejsce pobytu zna pan. Dla przypomnienia podajemy, ¿e stacjonuje
ona na starej granicy polsko–sowieckiej, po tamtej stronie”. List ów
podpisali: major Wac³aw, porucznicy: Lech, Klin, Ikwa, Lewald i Wal-
dan. Chocia¿ brakowa³o na nim daty (m³ynarz otrzyma³ kopertê przed
akcj¹ w Kulu) stanowi³ cenn¹ i pocieszaj¹ca wiadomoœæ, ¿e oto upro-
wadzeni polscy oficerowie ¿yj¹. Dotychczas ró¿ne dociera³y na ten te-
mat pog³oski.

Otrzymanie tego listu potwierdzi³o te¿ zasadnoœæ podjêtej decyzji
o pozostaniu na tych terenach. Oczywiœcie nikt ani przez chwilê nie myœla³
wykonaæ polecenia z listu Wac³awa. Nikt nie w¹tpi³, ¿e ¿¹danie to by³o
wymuszone, pisane pod dyktando. Chor¹¿ego Noc celowo kierowano do
brygady Ry¿aka wiedz¹c o tym, ¿e obaj dowódcy byli zaprzyjaŸnieni.
Gdyby to nie by³ podstêp – mówi³ chor¹¿y Noc – w liœcie tym by³by
dopisek Ry¿aka, ¿e istotnie nic nam nie grozi.
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List zignorowano, a m³ynarzowi, który go dorêczy³, polecono, by
powiedzia³ nadawcom, ¿e wszelkie rozmowy z Sowietami bêd¹ mo¿liwe
dopiero po zwolnieniu polskich oficerów i wszystkich rozbrojonych.

Oddzia³ pomaszerowa³ dalej, zatrzymuj¹c siê na postój we wsi od-
leg³ej ok. 3 km od Iwieñca. Teren manewru zawê¿a³ siê coraz bardziej.
Dalej byli ju¿ Niemcy. I tak ju¿ du¿ym sukcesem by³ fakt, ¿e u³ani bêd¹c
miêdzy m³otem a kowad³em ponad tydzieñ, nie tylko wytrwali, ale i sami
w walkach podjazdowych dawali siê we znaki nowo ujawnionemu nie-
przyjacielowi.

ZAWIESZENIE BRONI?

W ci¹gu tygodnia Góra po raz drugi zwo³a³ odprawê, w której prócz
niego uczestniczyli porucznik Jastrz¹b, podporucznik DŸwig i chor¹¿y
Noc. Z Komendy Okrêgu „Nów” nadal nie nadchodzi³y ¿adne rozkazy,
musieli wiêc sami decydowaæ o sobie. Jastrz¹b zasugerowa³ wówczas,
aby przedstawiæ swoje po³o¿enie i zaproponowaæ Niemcom chwilowy
rozejm w zamian za wykupienie od nich amunicji.

To mog³o byæ jakieœ rozwi¹zanie, lecz oceniono je jako nie do przy-
jêcia przez Niemców. Wygl¹da³o na to, ¿e osaczony jak szczuta zwierzy-
na nieliczny oddzia³ek partyzancki, którego najbli¿sze dni czy godziny
zdawa³y siê policzone, obiecuje wspania³omyœlnie Niemcom, ¿e – na
prawach wzajemnoœci – nie bêdzie ich atakowa³, wystêpuj¹c na dodatek
o dostarczenie amunicji, która – gdy tylko ustanie zawieszenie broni –
zostanie u¿yta przeciw jej dostawcom. Tymczasem Niemcy przez miesz-
kañców wsi z rejonu Iwieñca sami dawali do zrozumienia, ¿e zgodz¹ siê
na rozejm.

Porucznik Góra jeszcze tego samego dnia przekaza³ niemieckim
¿andarmom Iwieñcu wiadomoœæ, ¿e polski oddzia³ AK nie bêdzie przez
jakiœ czas niepokoi³ Niemców, jeœli otrzyma nieco amunicji, a oni zaœ
z kolei nie bêd¹ prowadzili przeciwko niemu akcji zaczepnych. Okaza³o
siê, ¿e w nowej sytuacji, jaka powsta³a na tym terenie po zaatakowaniu
przez oddzia³y Dubowa zgrupowania nalibockiego, takie rozwi¹zanie by³o
korzystne dla obu stron. Aktualnie ca³y wysi³ek po³¹czonych oddzia³ów
partyzantów sowieckich w rejonie iwienieckim skierowany zosta³ na li-
kwidacjê resztek tego zgrupowania.
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Niemcom nie zale¿a³o wiêc na tej likwidacji. Jeszcze przed tygo-
dniem nie przepuœciliby oni ¿adnej okazji, by wzi¹æ odwet za pogrom
zgotowany im w Iwieñcu. Kalkulacja by³a prosta: dopóki sowieccy par-
tyzanci bêd¹ zwalczali polskich, to Niemcy nie bêd¹ niepokojeni ani przez
jednych, ani przez drugich.

OdpowiedŸ nadesz³a tego samego dnia poprzez so³tysa z Kulczyc.
Niemcy proponowali spotkanie 9 grudnia 1943 r. ko³o wsi Kulczyce. Na
spotkanie udali siê porucznik Góra, podporucznik Jastrz¹b i podporucz-
nik DŸwig. Os³ania³ ich chor¹¿y Noc z oddzia³em ukrytym w zaroœlach.
Obawiaj¹c siê podstêpu, u³ani trzymali broñ w pogotowiu. Niemcy ze
swym oddzia³em stanêli przed wiosk¹. I oni mieli broñ gotow¹ do strza-
³u. Na czo³o wysz³o trzech ich oficerów.

Rozmowy przebiega³y spokojnie. Niemcy proponowali podporz¹d-
kowanie siê im Polaków, co by³o nie do przyjêcia i zosta³o zdecydowa-
nie odrzucone. Ostatecznie obie strony przyrzek³y wzajemn¹ neutralnoœæ.
Niemcy wydzielili dla polskiego oddzia³u niewielki rejon na prawach eks-
terytorialnoœci (ok. 4 km od Iwieñca), przekazali te¿ kilka tysiêcy sztuk
amunicji. Obiecali sprzedaæ wiêcej, tak¿e broñ – w zamian za ¿ywnoœæ.

O tym, ¿e ustnie zawarty uk³ad by³ nader kruchy i w ka¿dej chwili
móg³ zostaæ zerwany – doskonale wiedzia³y obie strony. Niemcy
w swoich raportach nadal okreœlali partyzantów tego oddzia³u mianem
„Polnische Banditen”, lecz dziêki niemu ocaleni z sowieckiej napaœci
ludzie mogli wreszcie spokojnie odpocz¹æ, opatrzeæ rany, a przede wszyst-
kim daæ znaæ uwiêzionym wspó³towarzyszom dok¹d moj¹ zbiec – jeœli
im siê uda – by do³¹czyæ do oddzia³u. O przeprowadzonych z Niemcami
rozmowach porucznik Góra przes³a³ zaraz meldunek komendantowi
Okrêgu „Nów” w Lidzie.

Meldunek ten, jak i ca³a poczta do okrêgu, przekazywane by³y za
poœrednictwem Komendy Obwodu „S³up” w Sto³pcach i Inspektoratu
w Baranowiczach poprzez pani¹ Aleksandrê Krupsk¹, administratorkê
maj¹tku Helenów, która z nara¿eniem ¿ycia wykonywa³a to zadanie po-
wierzone jej przez komórkê organizacyjn¹ AK. T¹ drog¹ porucznik Góra
otrzyma³ wkrótce od prze³o¿onych aprobatê swej decyzji o czasowym
rozejmie z Niemcami na ustalonych warunkach. W zasadzie dotrzymali
oni warunków rozejmu, nie atakuj¹c polskiego oddzia³u, sprzedaj¹c im
za ¿ywnoœæ amunicjê i broñ, dziêki której „legioniœci” mogli przetrwaæ
najtrudniejszy okres nieustannych prób atakowania ich przez partyzan-
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tów Dubowa. Ale konkretne rozmowy na temat amunicji i broni nie by³y
³atwe. Niemcy wynajdywali przeciwnoœci, by opóŸniaæ dostawy. Do skut-
ku doszed³ jeden efektywny transport niemieckich karabinów, granatów
i amunicji z Miñska Bia³oruskiego. Tak wiêc w dalszym ci¹gu g³ównym
zaopatrzeniem w sprzêt bojowy by³a zdobycz na nieprzyjacielu. Nieste-
ty, tym razem nie na Niemcach, lecz na tym nieprzyjacielu, który jeszcze
wczoraj by³ sojusznikiem.

Lokalne w³adze niemieckie nie dowierza³y jednak polskim party-
zantom, zreszt¹ nie bez powodu. Przez podstawionych ludzi otrzymywa-
li meldunki, ¿e Polacy nadal s¹ wrogo do nich nastawieni i tytko czekaj¹
na rozkaz z okrêgu, by uderzyæ ze zdwojona si³¹. Zbyt œwie¿e mieli jesz-
cze w pamiêci straty zadane przez Polaków. Nieprêdko mogli dojœæ do
siebie po „laniu”, jakie otrzymali latem i jesieni¹ 1943 r. w Iwieñcu, Sta-
rzynie, Wo³mie, Kis³uchach i Nieœcierowicach pod Derewnem, tak¿e na
trakcie nalibockim, w starciach w Pó³dro¿u, Zabrzu, M³ynkach, Pietry³o-
wiczach, Uch³ach, Zasulu, Wasiszkach, Nowikach czy te¿ pod Rakowem.

W Iwieñcu Niemcy otoczyli teren zajmowany przez ich jednostki
zwojami drutów kolczastych i licznymi bunkrami od strony eksterytorial-
nego terenu „legionistów”, jak i od lasu. Natomiast porucznik Góra naka-
za³ zachowywaæ szczególn¹ czujnoœæ, tak¹ sam¹, jak i wobec Sowietów.
Jedni i drudzy mogli przecie¿ zaatakowaæ w ka¿dej chwili. Zakaza³ te¿
swoim ¿o³nierzom nawi¹zywania jakichkolwiek kontaktów z Niemcami,
z pracownikami urzêdów w okolicznych miejscowoœciach, z policj¹ bia³o-
rusk¹, a nawet z mieszkañcami Iwieñca i Rakowa – bez specjalnego ze-
zwolenia. Nie mogli oni samowolnie opuszczaæ miejsc zakwaterowania.

Na skutek stacjonowania obok Iwieñca polskiego zgrupowania
w najbli¿szych okolicach zel¿a³ nieco terror Niemców i Bia³orusinów
spod znaku BNS – Bie³oruskiej Narodnoj Samaachowy. Jedynie znany
od pocz¹tku okupacji niemieckiej bia³oruski polako¿erca, sêdzia Kara-
czun ze Sto³pców, któremu uda³o siê uciec z Iwieñca podczas rozbijania
niemieckiego garnizonu – z nadgorliwoœci¹ przeœladowa³ Polaków, czê-
sto osobiœcie wykonuj¹c ferrowane przez siebie wyroki œmierci. Porucz-
nik Góra wyda³ rozkaz zlikwidowania go i powierzy³ to zadanie swej
¿andarmerii. By³ to ju¿ kolejny na niego wyrok œmierci s¹du Polski Pod-
ziemnej. Wykonania rozkazu podjêli siê Adam Andruszkiewicz i Edward
Rejowski. Udali siê oni do Sto³pców przebrani za bia³oruskich policjan-
tów, w czarnych mundurach, eskortowani do maj¹tku w Helenowie przez
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pluton kawalerii. Wieczorem weszli do budynku, w którym mieszka³ sê-
dzia. Karaczun niczego nie podejrzewaj¹c, sam otworzy³ im drzwi.

Edward Rejowski dobrze znaj¹cy jêzyk bia³oruski oznajmi³, ¿e
prosz¹ go w pilnej sprawie do szefa niemieckiej ¿andarmerii w komen-
dzie miasta. Sêdzia poszed³ z nimi, a zorientowa³ siê w sytuacji dopiero
wówczas, kiedy rzekomi policjanci zamiast do komendy ¿andarmerii
skrêcili na drogê wylotowa ze Sto³pców. Rzuci³ siê nagle na Andruszkie-
wicza, wywi¹za³a siê szamotanina. Rejowski w obawie, ¿e mo¿e zraniæ
strza³em swego kolegê – wymierzy³ sêdziemu potê¿ny cios w g³owê kolb¹
karabinu, zwalaj¹c go z nóg.

Dwa strza³y rozstrzygnê³y sprawê i ¿aden z egzekutorów nie zd¹-
¿y³ nawet wypowiedzieæ „W imieniu Rzeczypospolitej...”.

Sêdzia Karaczun nie by³ jedynym „celem”... Polscy „Legioniœci”
wykonali te¿ wyrok na szpiegu niemieckim – sanitariuszce Halinie, któ-
ra przyby³a do ich oddzia³u z grup¹ AK–owców z Baranowicz. Ustalo-
no, ¿e spotyka siê ona z Niemcami, co by³o zabronione. Jedna z kole¿a-
nek odnalaz³a w jej torebce list – bynajmniej nie mi³osny – pisany po
niemiecku do komendanta ¿andarmerii w Iwieñcu. By³ to raport agenta.
S¹d polowy móg³ wydaæ tytko jeden wyrok...

UCIECZKI Z SOWIECKIEJ NIEWOLI

Rozbrojonych ¿o³nierzy i oficerów ze zgrupowania nalibockiego,
wezwanych na rzekom¹ naradê w sztabie sowieckim — zebrano naj-
pierw na terenie rozgrabionego obozu na uroczysku w Drewieznie, po
czym pod silnym konwojem odprowadzano grupkami w g³¹b puszczy,
do miejsca postoju dowództwa brygady im. Stalina. Tam wyizolowano
piêciu oficerów – majora Wac³awa Pe³kê, podporucznika Lewalda –
Kaspra Mi³aszewskiego, kapitana Klina – Juliana Bobrownickiego
i dwóch „cichociemnych” porucznika Groma – Lecha Rydzewskiego
i porucznika Ikwê – Ezechiela £osia – których wepchniêto do bunkra.
Partyzantów szeregowych po 3–4 osoby przydzielano do poszczegól-
nych jednostek sowieckich rozrzucanych po ca³ej Puszczy Nalibockiej.

W czasie konwoju z kolumny jeñców wyrwa³ siê in¿ynier Œwir –
Aleksander Warakomski, komendant Obwodu Sto³pce AK, który przy-
padkiem nocowa³ w obozie wraz z Mari¹ Czaiñsk¹ z Borka. Za ucieki-
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nierami ruszy³ poœcig, dziewczynê zastrzelono, ale Œwir zbieg³. Po kilku
dniach ledwo ¿ywy dotar³ do Lidy. Jako pierwszy w Komendzie Okrêgu
„Nów” z³o¿y³ meldunek o rozbrojeniu znacznej czêœci zgrupowania na-
libockiego. Poniewa¿ zosta³ zdekonspirowany i nie móg³ powróciæ do
Sto³pców, mianowano go komendantem Obwodu Lida AK. Nied³ugo
cieszy³ siê wolnoœci¹. Z pocz¹tkiem lutego 1944 r. aresztowany zosta³
przez bia³oruskie SD – odpowiednik niemieckiego gestapo z pocz¹tkiem
marca zamordowany w lidzkim wiêzieniu.

W dniu akcji rozbrajania i likwidowania zgrupowania nalibockie-
go wielu polskich partyzantów, jak ju¿ wiemy, znajdowa³o siê poza obo-
zem, na patrolach b¹dŸ przepustkach. Czêœæ z nich równie¿ da³a siê oto-
czyæ i rozbroiæ.

Ale ju¿ niebawem do ocala³ego z pogromu oddzia³u kawalerii, któ-
rego dowództwo przej¹³ porucznik Góra, zaczê³y nap³ywaæ drobne gru-
py i pojedynczy partyzanci, którym uda³o siê ocaliæ lub zbiec z niewoli.
W ci¹gu paru miesiêcy do odradzaj¹cego siê zgrupowania do³¹czy³o ok.
150 ujêtych przez Sowietów i nastêpnie zbieg³ych ludzi. Niestety, wielu
pojmanych zniknê³o w ostêpach puszczy i œlad po nich zagina³. Naliczo-
no ich ok. 30. Zaginêli m. in. porucznik in¿. Waldan – Walenty Parchi-
mowicz, podporucznik in¿. Micha³ Meisner, dr. weterynarii Kryñski,
wachmistrz Tadeusz Howorko – przedwojenny wójt gminy Kamieñ, pod-
chor¹¿y Mita – Jan Migacz, nauczyciel z Pralin oraz przybyli niedawno
z Warszawy podporucznik Zator – Maciej Rzewuski i m³ody podchor¹¿y
Junosza – Józef Borkowski. Wiadomo te¿, ¿e ok. 15 grudnia 1943 r. So-
wieci wyci¹gnêli z domu sier¿anta Jankowskiego, dowódcê konspira-
cyjnego plutonu w Wo³mie, który równie¿ zagina³ bez wieœci. Z kolei
wiosn¹ 1944 r., kiedy stopnia³y œniegi, znaleziono na skraju puszczy cia-
³a dwóch braci K³aczkiewiczów i dwóch Skrodzkich.

Jako pierwsi zbiegli od Sowietów, do³¹czaj¹c do oddzia³u – kapral
podchor¹¿y Kazik – Bronis³aw Piwowarczyk, w cywilu absolwent Wy-
dzia³u Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, kapral Zaremba
– Aleksander Bibik, podoficer w kwatermistrzostwie, w cywilu zaœ so³-
tys w rodzinnej wiosce. Podczas przes³uchania przez NKWD nie ujaw-
ni³ on swego wykszta³cenia, nie zosta³ wiêc oddany pod szczególny nad-
zór (uwiêzionych przydzielono do ró¿nych, ziemianek zamieszkanych
przez dawnych rosyjskich i bia³oruskich kolegów, którzy teraz bacznie
ich obserwowali).
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Ju¿ nastêpnego dnia po rozbrojeniu w obozie g³oœno by³o o tym, ¿e
kawaleria nalibocka nie tylko siê nie podda³a, ale te¿ bierze odwet za
zdradzieck¹ napaœæ. W trzecim dniu Rosjanie przywieŸli z puszczy cia³o
zas³u¿onego oficera, któremu wyprawiono uroczysty pogrzeb. Da³o to
okazjê do wielu wyzwisk pod adresem Polaków i nawo³ywania do wy-
strzelania „tych sukinsynów”.

Kazik i Zarêba w przerwie miêdzy przes³uchaniami, udaj¹c, ¿e id¹
do oddalonej nieco latryny nie opodal strumienia wskoczyli w zaroœla,
a nastêpnie po grubym pniu zepchniêtym do wody przedostali siê na
drugi brzeg, stamt¹d zaœ na ledwo œciête mrozem b³ota. W obozie do-
strze¿ono ich ucieczkê, rozleg³y siê nawo³ywania i strza³y, ruszy³ poœcig.
Zaremba doskonale zna³ jednak te okolice i obaj szczêœliwie pokonali
bagno, docieraj¹c do chutoru na skraju puszczy. Tam okaza³o siê, ¿e so-
wiecka pogoñ by³a przed nimi, wieœ dok³adnie przeszukano. Sowieci
mówili o zbiegach zapewniaj¹c, ¿e na pewno wpadn¹ w ich rêce. Zaœ
zbiegowie dowiedzieli siê we wsi, ¿e sowieckie dowództwo wprowadzi-
³o w teren znaczne si³y i wszêdzie dokonywane jest rozbrajanie „legioni-
stów”, których nastêpnie sowieci zabieraj¹ do puszczy i wcielaj¹ w swo-
je szeregi. Pomyœlna by³a jednak wieœæ, ¿e komendant Góra z oddzia³em
u³anów mia³ znajdowaæ siê w okolicach Iwieñca. Ta wiadomoœæ – o oca-
leniu czêœci zgrupowania nalibockiego – rozesz³a siê b³yskawicznie po
puszczy i jej okolicy. Sowieci nie byli w stanie upilnowaæ rozbrojonych
Polaków. Coraz to któryœ znika³ w kniei, by po paru dniach meldowaæ
u Góry powrót do s³u¿by. Nikt jednak nie wiedzia³, gdzie s¹ i czy ¿yj¹
aresztowani oficerowie z majorem Pe³k¹.

Jako trzeci zbieg³ z sowieckiej niewoli Antoni Skurat. Podczas urz¹-
dzanych przez Rosjan „bambioszek” (tak nazywano rekwizycje), gdy
partyzanci wchodzili do obory po byd³o, szybko zamkn¹³ on za nimi
drzwi na skobel i pod kulami innych sowieckich „partizanów” dopad³ do
lasu, sk¹d trafi³ do oddzia³u.

W SZTABIE U DUBOWA

O pobycie w niewoli sowieckiej i o ucieczce tak wspomina jeden
z ostatnich „legionistów”, któremu uda³o siê do³¹czyæ do ocala³ych
z pogromu – wachmistrz Kula – Kazimierz Puchacewicz:
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– Po rozbrojeniu partyzanci sowieccy otoczyli nas ze wszystkich
stron prowadz¹c w g³¹b puszczy po œniegu siêgaj¹cym pasa. O pó³nocy
byliœmy na miejscu. Wskazali nam, gdzie s¹ nasze miejsca w sza³asach
i kazali iœæ spaæ. Sza³asy zbudowane by³y z kilku ko³ków wbitych
w ziemiê, na których umocowano ¿erdzie, ich boki i górê obrzucono
ga³êziami. Poœrodku bieg³ wykopany rowek jako chodnik, a po bokach
usypano warstwê z liœci. Na nich siê spa³o. Po morderczym marszu za-
snêliœmy od razu. Kiedy nas doœæ wczeœnie obudzono, trzêœliœmy siê
z zimna, a co gorsza – oblaz³y nas wszy. Na œniadanie otrzymaliœmy po
kawa³ku chleba, a do menaszek wlano trochê gor¹cej wody. Nastêpnie
ustawiono nas w szeregu i po kilku przydzielano do ró¿nych „ichnich”
oddzia³ów. Zabierano nas potem na wypady nocne i dzienne, jak mówio-
no, przeciw Niemcom. Po powrocie zawsze kogoœ z naszych brakowa³o.
Wyjaœniano, ¿e poleg³ w boju z Germañcem. Trudno by³o w to uwie-
rzyæ... Pewnego razu zabrano na wypad jedn¹ z naszych ³¹czniczek. Od-
dzia³ przeby³ kilka kilometrów. Zmêczona dziewczyna zosta³a nieco
w tyle i wówczas us³ysza³a strza³y. Podbieg³a do przodu, ujrza³a na w³a-
sne oczy jak jeden z sowieckich partyzantów strzeli³ w plecy id¹cego
przed mim Polaka. Przera¿ona pobieg³a w puszczê i tam zab³¹dzi³a.
Zmêczona siad³a za drzewem i zasnê³a. Przypadkowo wracaj¹ca z wy-
prawy t¹ drog¹ inna grupa sowiecka zaprowadzi³a j¹ znów do obozu.
Oficerów z naszego oddzia³u, jak nam t³umaczono, wywieziono samolo-
tem do Moskwy.

Przy rozbrajaniu nas w Puszczy Nalibockiej, mnie i Kazika Dra-
czyñskiego sowieci zastali przy nas³uchu audycji polskiej nadawanej
z podziemnej radiostacji „Œwit” z Warszawy, tote¿ gdy byliœmy ju¿
w obozie rosyjskim – naczelnik Dubów przydzieli³ nas obu wraz z od-
biornikiem sobie samemu do dyspozycji. Codziennie rano i po po³udniu
kaza³ .nastawiaæ odbiór na wszystkie polskie audycje, szczególnie te ze
„Œwitu”, i t³umaczyæ je na jêzyk rosyjski. Ojciec Kazika, posiada³ m³yn
i urz¹dzenie do ³adowania akumulatorów, wiêc Kazik czêsto jeŸdzi³ do
domu. Ja zawsze musia³em byæ przy Dubowie. Mieszka³ on w lesie na
górce. Jego kwaterê wybudowano z belek, sufit, boczne œciany i pod³oga
wy³o¿one by³y dywanami. Kiedyœ poprosi³em go o zezwolenie na wybu-
dowanie kwatery dla siebie i Draczyñskiego t³umacz¹c, ¿e ta zajmowana
z jego podw³adnymi jest ciasna i zawszona. Dubow ³askawie wyrazi³ na
to zgodê, wskazuj¹c miejsce blisko jego „pa³acu”. Przy pomocy kole-
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gów i Rosjan w ci¹gu paru dni 2–osobowa ziemianka by³a gotowa. Ule-
piliœmy nawet z kamieni i gliny piecyk do jej ogrzewania. Po zamieszka-
niu przydzielono nam stra¿nika, który pods³uchiwa³ nasze rozmowy. Pew-
nego razu, gdy sta³ za drzwiami, a ja podszed³em i gwa³townie je otwo-
rzy³em — stra¿nik wpad³ do œrodka i przestraszony nieco wyt³umaczy³
nam, ¿e robi to na rozkaz, ale ¿e prze³o¿onym melduje, i¿ o niczym in-
nym nie rozmawiamy, tylko o domu, o rodzinach, które o nas nic nie
wiedz¹.

Draczyñski parê dni przed Bo¿ym Narodzeniem wyjecha³ do domu
i d³ugo nie wraca³. Ja zaœ postara³em siê o szybkie wyczerpanie siê aku-
mulatora, by Dubow nie wiedzia³ co nadaj¹ polskie radiostacje. W pierw-
szym dniu po Bo¿ym Narodzeniu kapitan Minin obieca³ zabraæ mnie ze
sob¹ w teren, lecz jakoœ o tym zapomnia³. Zna³em go wczeœniej, gdy¿
podczas wycofywania siê na wschód, jeszcze w 1941 r., pozosta³ on na
ty³ach wroga. Moja matka dzieli³a siê z nim ostatnim kawa³kiem chleba.
Gdy naczelnik Dubow kaza³ mu zabraæ akumulator i zawieŸæ do ³adowa-
nia, Minin przypomnia³ sobie o mnie i poprosi³ naczelnika, aby wraz
z nim pojecha³ telegrafista, czyli ja. Pocz¹tkowo Dubow odmawia³, ale
w koñcu zezwoli³. Minin wyda³ mi karabin, trochê amunicji, saniami
ruszyliœmy w teren. O zmierzchu przybyliœmy do Chotowa, du¿ej i za-
mo¿nej wsi. By³ tam folwark, koœció³ i m³yn wodny na rzece Usa. Jego
w³aœcicielem by³ ojciec mojego kolegi z oddzia³u Antka Skurata. We
m³ynie zastaliœmy wielu partyzantów sowieckich. Jedni przyje¿d¿ali,
drudzy odje¿d¿ali, tak bez przerwy. Jedli, pili nie pytaj¹c sk¹d gospo-
darz ma braæ prowiant. Ale daæ musia³... Minin w Chotowie przydzieli³
mi jednego partyzanta w charakterze eskorty, da³ konia z saniami i kaza³
jechaæ do ojca Kazika do m³yna w Pilnicy, by tam na³adowaæ akumula-
tor. Z Pilnicy niedaleko ju¿ by³o do mojego rodzinnego domu w Nowi-
kach. Partyzant eskortuj¹cy mnie ba³ siê jechaæ w nocy, a do mojego
domu tym bardziej.

Bêd¹c w pomieszczeniu, w którym przebywa³o wielu partyzantów
– s³ysza³em, ¿e na swego oficera wo³ali „towariszcz politruk Zdanowicz”.
Poniewa¿ na kresach wschodnich wiele by³o rodzin o nazwisku Zdano-
wicz, podszed³em do niego i powiedzia³em, ¿e mam proœbê. Zgodzi³ siê
rozmawiaæ. Mówi³em mu o wszystkim – ¿e nas rozbrojono, ¿e chcia³-
bym zajrzeæ do domu, by pokazaæ siê rodzinie i zmieniæ bieliznê. Poli-
truk zawo³a³ starszego bojca, który mnie konwojowa³, rozkazuj¹c mu,
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by jecha³ ze mn¹ najpierw do Nowik, a dopiero potem do m³yna w Pilni-
cy. O pó³nocy by³em wiêc w domu. Uradowano siê wielce, szwagier
wsiad³ zaraz na konia, przywióz³ bimber. Bojec pocz¹tkowo ba³ siê piæ,
ale gdy tylko spróbowa³, to ju¿ sobie sam nalewa³ i rych³o zasn¹³ przy
stole œciskaj¹c karabin miêdzy kolanami. Ja te¿ po³o¿y³em siê spaæ. Kie-
dy siê obudzi³em zbli¿a³a siê godz. 10. Obudzi³em bojca. Pocz¹tkowo
nie wiedzia³, gdzie siê znajduje, a potem mia³ pretensje, ¿e upi³em go celo-
wo, by Polacy go zabili. Powiedzia³em, ¿e jeœli bêdzie pos³uszny, to do
m³yna w Pilnicy dojedzie ca³y i zdrowy, a dalej musi sobie poradziæ sam.

Wczesnym popo³udniem dotarliœmy do Pilnicy. Zastaliœmy tam
partyzantów z oddzia³u kapitana Minina. Dowódca oddzia³u dowiedziaw-
szy siê od gospodarzy, ¿e jestem, przyszed³ i zabra³ mnie do pokoju,
w którym beztrosko bawili siê pijani bojcy. Nala³ do szklanki, kaza³ wypiæ.
Nie by³em w stanie wydoiæ od razu tyle. Gdy kapitan odwróci³ siê, za-
mieni³em szklankê pe³n¹ na pust¹, udaj¹c, ¿e wypi³em. Akurat muzykant
odstawi³ harmoniê i wyszed³ na podwórko zaczerpn¹æ tchu. Wzi¹³em
instrument i zagra³em, a po chwili Minin powiedzia³:

– Od dziœ bêdziesz ze mn¹ jeŸdzi³ na ka¿d¹ wyprawê w terenie.
Nazajutrz ok, godz. 16, gdy oddzia³ odje¿d¿a³ do puszczy, Minin

chcia³ zabraæ ze sob¹ mnie i Kazika Draczyñskiego. Wyt³umaczy³em, ¿e
naczelnik Dubów chce s³uchaæ radia z Warszawy, a akumulatory bêd¹
gotowe dopiero za kilka godzin. Potwierdzi³ to bra³ Kazika, wiêc Minin
uwierzy³. Zostawi³ nam konia z sañmi i powiedzia³, ¿e jutro oczekuje
nas na kwaterze Dubowa.

Draczyñscy na³adowali dwa wozy m¹k¹ i zbo¿em, wysy³aj¹c je
z pomoc¹ zaufanych s¹siadów do Iwieñca. Ich rodzina tak¿e tam wyje-
cha³a. Pozosta³a tylko m³odsza córka Draczyñskich. Zakocha³ siê w niej
jeden z sowieckich bojców i ona tak¿e czu³a do niego sympatiê. Przez
s¹siadów prosi³ j¹ o spotkanie. Mówi³, ¿e musi j¹ zobaczyæ, by prze-
strzec przed niebezpieczeñstwem i umówiæ siê, gdzie maj¹ siê spotkaæ
po wojnie. Przysiêga³ ¿e w³os jej z g³owy nie spadnie i ¿e bardzo j¹
kocha. Dziewczyna uwierzy³a sowieckiemu ¿o³nierzowi i posz³a na umó-
wione miejsce. Spotkali siê sam na sam, a kiedy poprowadzi³ j¹ nieco
dalej – okaza³o siê, ¿e jest z kilkunastoma kolegami. Zgwa³con¹ uduszo-
no, cia³o schowano pod ga³êzie jod³y.

Gdy wszyscy opuœcili dom, m³yny i cale obejœcie – wraz z Kazi-
kiem Draczyñskim poszliœmy lasami w kierunku Sto³pców, unikaj¹c spo-
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tkania z Niemcami i partyzantk¹ sowiecka. W lesie przeczekaliœmy do
zmierzchu, wieczorem szliœmy dalej. Œnieg by³ do pasa. Ja mia³em ze
sob¹ rosyjski karabin, umówiliœmy siê wiêc, ¿e jeœli spotkamy Sowie-
tów, to im powiemy, ¿e idziemy na „bambioszkê”, bo mamy podarte buty.
Jeœli zaœ spotkamy Niemców, to oczywiœcie uciekamy przed Rosjanami.

W sylwestra 1943 r. dotarliœmy do konspiracyjnego punktu infor-
macyjno – werbunkowego w mieszkaniu pañstwa Sienkiewiczów w Sto³p-
cach przy ul. Suchej. Stamt¹d – ju¿ wprost do naszego oddzia³u.

Po napaœci na obóz partyzancki w Drywieznie za przynale¿noœæ do
„legionów polskich” Rosjanie grozili œmierci¹, podobnie jak za wspó³-
dzia³anie z nimi. Surowe sankcje stosowano wobec rodzin. Dlatego te¿
nie wszyscy znajduj¹cy siê w niewoli decydowali siê na ucieczkê, by
represje sowieckie nie spotka³y najbli¿szych.

Zdarzy³o siê, ¿e kiedy patrol u³anów chor¹¿ego Nocy przebywa³
przejazdem w Kulszycach – do chor¹¿ego zg³osi³a siê dziewczyna, sio-
stra plutonowego ̄ ybula, z powodu wysokiego wzrostu nazywanego „De
Gaullem”. Prosi³a, by pomóg³ uwolniæ jej brata. Poinformowa³a, ¿e wie,
i¿ za kilka dni ma on byæ na zabawie w pewnej gajówce. Wedle mapy
okaza³o siê, ¿e gajówka ta znajduje siê w odleg³oœci 24 km, w œrodku
zgrupowania sowieckiej partyzantki.

– Tego nie uda siê przeprowadziæ – oznajmi³ chor¹¿y.
Dziewczyna by³a wyraŸnie zawiedziona.
– Czy mo¿e byæ dla pana coœ nie mo¿liwego? – spyta³a.
Po kilku dniach chor¹¿y na czele plutonu wachmistrza Zawiszy

ruszy³ do puszczy. W nocy pluton otoczy³ gajówkê. Przez ledwo przys³o-
niête okna widaæ by³o tañcz¹cych, gra³a harmoszka i œpiewano „Roz-
kwita³y p¹ki bia³ych ró¿”... Jedna z sekcji na czele z chor¹¿ym wtargnê³a
do œrodka i b³yskawicznie rozbrojono sowieckich partyzantów. „De Gaul-
le” dosta³ od chor¹¿ego w twarz.

– Zaraz siê z tob¹ policzymy! – zagrzmia³ na ca³¹ gajówkê.
– Wyprowadziæ go! – zwróci³ siê chor¹¿y do u³anów, którzy wy-

krêcili „De Gaulle’owi” rêce i wypchnêli go z izby.
Upozorowanie porwania wypad³o znakomicie. Nikt z rodzimy ̄ ybu-

la nie ucierpia³, tylko jakiœ czas spoliczkowany boczy³ siê nieco na cho-
r¹¿ego za ów policzek...
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PRZEZ FRONT NA £UBIANKÊ

W „Relacjach oficera AK o walkach w Puszczy Nolibockiej” spo-
rz¹dzonych po wojnie (maszynopis – w zbiorach prywatnych autora)
porucznik Lewald – Kasper Mi³aszewski wspomina, ¿e po zatrzymaniu
i osadzeniu go w dowództwie sowieckiej partyzantki otrzyma³ polecenie
zlikwidowania resztek oddzia³u, którym dowodzi³ jeszcze wówczas cho-
r¹¿y Noc. Lewald zdecydowanie odmówi³ wykonania tego polecenia.

Pojmani polscy oficerowie osadzeni zostali, ka¿dy oddzielnie,
w bunkrach obstawionych stra¿ami. Codziennie pojedynczo wyprowa-
dzano ich na przes³uchanie. Po pewnym czasie, wkrótce po Nowym Roku
(wiêŸniowie utracili ju¿ wtedy rachubê czasu) na leœnym lotnisku so-
wieckim wyl¹dowa³ noc¹ samolot, do którego poprowadzono piêciu pol-
skich oficerów. Jeñców wywieziono przez liniê frontu do Moskwy i tam
osadzono w s³ynnym wiêzieniu na £ubiance. Niespodziewany ten lot
t³umaczono zamiarem skontaktowania ich z Kierownictwem Zwi¹zku
Patriotów Polskich, który mia³ byæ zal¹¿kiem przysz³ego rz¹du Polski
Ludowej.

W Moskwie uwiêzionych doprowadzano, znów pojedynczo, do
Sztabu Wszechzwi¹zkowego Ruchu Partyzanckiego. Mi³aszewskiemu
i pozosta³ym oficerom proponowano ponowne zorganizowanie polskie-
go oddzia³u partyzanckiego na terenie obwodu baranowickiego. Mia³ on
byæ œcis³e podporz¹dkowany dowództwu sowieckiemu i dowodzony przez
oficerów z tego dowództwa. Propozycjê tak¹ przedstawili Lewaldowi
genera³ Wiktor Abakumow (Abakum), genera³ Pantalejew Ponomaren-
ko i pu³kownik Zubow. Mi³aszewski za¿¹da³ rozmowy z przedstawicie-
lem ZPP, do czego jednak nie dopuszczono. Wobec odmowy wywiezio-
no go na Sybir.

NARZUCONA WOJNA

Doprowadzenie przez dowództwo miejscowej partyzantki sowiec-
kiej do staræ z oddzia³em polskim, z którym poprzednio wspólnie wal-
czono przeciw Niemcom – w³aœnie im najbardziej by³o na rêkê. Widaæ
w tym celu dowódca po³¹czonych sowieckich oddzia³ów partyzanckich
w rejonie iwienieckim pu³kownik Dubow – Grigorij Sidoruk ca³¹ sw¹
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energiê skierowa³ na zlikwidowanie „legionistów polskich” i represjo-
nowanie ich rodzin.

We wsi Ciechanowa S³oboda zamordowano nauczyciela, ojca „le-
gionisty” W³adys³awa Stadnickiego – oraz jego siostrê. On sam zgin¹³
póŸniej przy ataku na Dworzec Gdañski podczas Powstania Warszaw-
skiego. W folwarku Wy¿eryno zamordowano rodziców strzelca Filipo-
wicza, a ich dom podpalono. W miasteczku Derewno Sowieci wymordo-
wali ca³¹ rodzinê plutonowego W³adys³awa Skrodzkiego, rozstrzelane-
go podczas rozbrajania polskiego oddzia³u. We wsi ¯ydowicze zgin¹³
Longin Borysewicz, brat kaprala Osy – Stanis³awa z trzeciego szwadro-
nu. We wsi Szczepki zabito rodziców i siostrê Jana Szczepki – u³ana ze
szwadronu cekaemów. Ich dom równie¿ spalono...

To tylko niektóre przyk³ady terroru rozpêtanego przez sowieckie
oddzia³y dzia³aj¹ce na tym terenie – wymierzonego przeciwko rodzinom
i bliskim Polaków, którzy nie dali siê rozbroiæ. Terror ten si³¹ rzeczy
odci¹gn¹³ uwagê sowietów od dzia³añ przeciw Niemcom. W okresie za-
wieszenia broni oddzia³y partyzanckie Dubowa nie przeprowadzi³y prze-
ciw nim ¿adnej znacz¹cej akcji. A zarazem nie zosta³ osi¹gniêty g³ówny
cel dzia³ania jego oddzia³u w tym czasie – czyli ca³kowita likwidacja
oddzia³u polskiego. Zgrupowanie Nalibockie nie tylko nie przesta³o ist-
nieæ, ale na skutek ucieczek rozbrojonych polskich ¿o³nierzy z sowiec-
kiej niewoli oraz dziêki sta³emu dop³ywowi nowych ochotników wci¹¿
siê rozrasta³o. W narzuconej przez Dubowa, a nie chcianej przez Pola-
ków walce znacznie wiêksze straty w ludziach i sprzêcie ponios³y od-
dzia³y sowieckie. Tylko w okresie od 1 grudnia 1943 r. do 1 stycznia
1944 r. w walce tej zginê³o ok. 150 partyzantów sowieckich, zaœ ok. 120
zosta³o rozbrojonych – przy w³asnych stratach kilkunastu zabitych (nie
licz¹c podstêpnie rozbrojonych i zabitych w dniu 1 grudnia 1943 r.).

Ludnoœæ miejscowa zastraszona przez sowieckich partyzantów
Dubowa zwraca³a siê gromadnie do komendanta Góry z proœb¹ o pomoc
i ratunek, wskazuj¹c nawet imiennie sowieckich agentów. Dochodzi³o
do samos¹dów.

Do zadañ, jakie w nowej sytuacji otrzyma³o zgrupowanie od Ko-
mendy Okrêgu „Nów” nale¿a³o:

• dzia³anie obronne zapewniaj¹ce przetrwanie zgrupowania
• utrzymanie bazy stwarzaj¹cej mo¿liwoœæ powrotu do oddzia³u

¿o³nierzy pojmanych podczas rozbrajania
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• odbicie aresztowanych oficerów zgrupowania, g³ównie jego
dowódcy

• odtworzenie stanu zgrupowania sprzed 1 grudnia 1943 r.
• ochrona ludnoœci polskiej zamieszka³ej na obrze¿ach puszczy przed

napadami rabunkowymi i dzia³aniami odwetowymi
• krwawe zerwanie zawieszenia broni z Niemcami.
W zasadzie wszystkie te zadania zosta³y zrealizowane. Niemo¿li-

we – wiemy ju¿ z jakich powodów – okaza³o siê odbicie oficerów i do-
wódcy...

W pocz¹tkowym okresie po akcji partyzantów sowieckich przeciw
oddzia³owi polskiemu sytuacja w nim nie by³a najlepsza. Sta³y nap³yw
powracaj¹cych z niewoli, podobnie jak i nowych ochotników powodo-
wa³ trudnoœci w dowodzeniu ze wzglêdu na niedostatek kadry oficer-
skiej. O ile w po³owie stycznia 1944 r. w oddziale by³o zaledwie 106
¿o³nierzy, to ju¿ w kwietniu rozrós³ siê on do 446, a w czerwcu do ponad
900 ¿o³nierzy. Pododdzia³y Zgrupowania Nalibockiego AK kwaterowa-
³y w tym czasie w miejscowoœciach: Starzynki, Giliki, Zamoœciany, Ja-
nowszczyzna, Kulczyce, Kis³uchy i Kamieñ.

W kwietniu 1944 r. Komenda Okrêgu „Nów” przys³a³a oficerów
na wakuj¹ce stanowiska. U porucznika Góry zameldowali siê: porucznik
Helski – Jerzy Piestrzyñski i podporucznik Franciszek Baumgart,
a w drugiej partii” podporucznik Strza³a – Samotya – Lenczewski, pod-
porucznik Nowina – Miko³aj Stecki, chor¹¿y Wy¿e³ – Stefan Andrze-
jewski wraz z synem Jamnikiem – Stanis³awem Andrzejewskim i sier-
¿ant Prymus (NN). Do oddzia³u do³¹czy³ te¿ lekarz plutonowy Klesz-
czyk – Antoni Banis, organizuj¹c szpital polowy w Gilikach.

Ostatni komendant Obwodu „S³up”, „cichociemny” porucznik Kula
– Franciszek Rybka, który to stanowisko obj¹³ po Œwirze, opuœci³ Sto³p-
ce i zosta³ zastêpc¹ dowódcy zgrupowania. Zg³osili siê te¿ do oddzia³u
podchor¹¿owie: ogniomistrz Sum – Narcyz Kulikowski i wachmistrz Ba-
zar – Stanis³aw Bazarewski z maj¹tku Zasule.

W koñcu lutego 1944 r. porucznik Góra przeprowadzi³ reorganizacjê
oddzia³u. Zwiad kawalerii przemianowany zosta³ na dywizjon, a piechota
uformowana w batalion. Natomiast po dojœciu wspomnianych powy¿ej
oficerów struktura organizacyjna oddzia³u przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

dowódca zgrupowania – porucznik Góra – Adolf Pilch,
zastêpca dowódcy – porucznik Kula – Franciszek Rybka,
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kapelan – ksi¹dz gwardian Hilary Pracz – Praczyñski,
kwatermistrz – podporucznik Edwin Czemko.
lekarz — plutonowy lek. med. Kleszczyk – Antoni Banis,
dowódca ¿andarmerii – kapral podchor¹¿y Kazik – Bronis³aw Pi-

wowarczyk.
Dowódc¹ batalionu piechoty zosta³ podporucznik DŸwig – Witold

Pe³czyñski, zaœ poszczególnymi kompaniami dowodzili porucznik Dan
Franciszek Baumgart, podporucznik Strza³a – Somotyja – Lenczewski
i podporucznik Helski – Jerzy Piestrzyñski. Natomiast dowódc¹ dywizjo-
nu kawalerii zosta³ chor¹¿y Noc – Zdzis³aw Nurkiewicz, zaœ dowódcami
szwadronów: wachmistrz D¹b – Jan Jakubowski, plutonowy Szary – Józef
NiedŸwiecki i wachmistrz podchor¹¿y Sum – Narcyz Kulikowski. Szwa-
dron ckm powierzono porucznikowi Jarowi – Jaros³awowi G¹siewskiemu.

W kwietniu 1944 r. Komenda Okrêgu „Nów” za poœrednictwem
Inspektoratu Rejonowego w Baranowiczach nada³a zgrupowaniu urzê-
dow¹ nazwê i numeracjê – Batalion Piechoty 78 Pu³ku Piechoty Strzel-
ców S³uckich (Inspektorat Rejonowy stanowi³ poœredni szczebel organi-
zacyjny pomiêdzy okrêgiem a obwodem. Za jego poœrednictwem obwo-
dy utrzymywa³y kontakt z Komend¹ Okrêgu „Nów”. Inspektorat w Ba-
ranowiczach obejmowa³ obwody w Baranowiczach, Sto³pcach, S³oni-
mie i Nieœwie¿u. Inspektoratem tym kierowa³ kapitan Józef – Andrzej
Wierzbicki).

Natomiast kawaleria oddzia³u otrzyma³a nazwê Dywizjon Kawale-
rii 27 Pu³ku U³anów im. Króla Stefana Batorego.

Ju¿ w pierwszych dniach po rozbrojeniu czêœci zgrupowania nali-
bockiego sowieccy dowódcy s³ali do porucznika Góry i chor¹¿ego Nocy
rozkazy z³o¿enia broni i podporz¹dkowania siê nim. W niektórych ta-
kich rozkazach zapewniano, i¿ strona sowiecka pragnie szczerej wspó³-
pracy, gwarantuj¹c, ¿e ¿aden Polak nie dozna krzywdy. W po³owie maja
1944 r. do komendanta Góry przys³a³ list pu³kownik Dani³o – informuj¹c
w nim, ¿e to w³aœnie on s¹dzi³ uwiêzionych oficerów polskich i „chocia¿
winy ich by³y du¿e, w pe³ni zas³uguj¹ce na karê œmierci”, to on nie wy-
mierzy³ im tej kary. Zostali oni przetransportowani samolotem do Mo-
skwy „by mogli wst¹piæ do polskiej armii pod dowództwem genera³a
Berlinga”.

Zarówno ¿o³nierze, jak i dowódca zgrupowania nie wierzyli oczy-
wiœcie takim zapewnieniom swych by³ych sprzymierzeñców na temat
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ich chêci „szczerej wspó³pracy”. List pu³kownika Dani³y, podobnie jak
i inne tego rodzaju listy porucznik Góra oddawa³ inspektorowi Andrze-
jowi Wierzbickiemu, który z kolei przekaza³ je do Lidy, do siedziby Ko-
mendy Okrêgu „Nów”. W³aœnie za poœrednictwem Wierzbickiego od-
wrotn¹ poczt¹ nadszed³ rozkaz, ¿e „nie nale¿y rozpoczynaæ z sowiecki-
mi partyzantami ¿adnych rozmów, lecz utrzymywaæ dotychczasowy
kierunek”.

W³aœnie w tym czasie dotychczas bêd¹cy podporucznikiem Adolf
Pilch na wniosek komendanta Okrêgu „Nów” pu³kownika Prawdzica
mianowany zosta³ przez Komendê G³ówn¹ AK do rangi pe³nego po-
rucznika.

Polscy partyzanci nie wierz¹c w zapewnienia sowieckie wrêcz pa-
³ali chêci¹ odwetu za oczywist¹ zdradê i zamordowanie kolegów.
W oddziale byli ¿o³nierze, których rodziny w latach 1939 – 41 wywie-
ziono do ZSRR. Do nich nale¿eli m. in. podporucznik Jastrz¹b — Alek-
sander Wolski i chor¹¿y Noc – Zdzis³aw Nurkiewicz, których ¿ony i dzieci
osiedlono na Syberii. Inne rodziny polskich ¿o³nierzy, przeœladowane
przez Sowietów, zmuszone by³y porzucaæ domy i gospodarstwa, przeno-
sz¹c siê do miejscowoœci, w których stacjonowa³y pododdzia³y Zgrupo-
wania Nalibockiego, lub na inne tereny. Schwytanych partyzanci sowieccy
zwyczajnie mordowali. Z tego powodu szwadrony kawalerii chor¹¿ego
Nocy bardzo czêsto przebywa³y w terenie udzielaj¹c pomocy i ochrony
polskiej ludnoœci.

Ludnoœæ ta po krwawym rozbiciu w 1943 r. samoobrony w Rubie-
¿ewiczach, Derewnie i Nolibokach, a ostatnio w Kulszycach, nie próbo-
wa³a ju¿ stawiaæ oporu. By³a bezkarnie grabiona, zaœ osoby podejrzane
o kontakt z „legionistami” dotkliwie przeœladowano. Mieszkañcy oko-
licznych wsi czêsto wskazywali konfidentów, którzy sprowadzali na nich
te przeœladowania. Bywa³o, ¿e likwidowano takie osoby. Wskutek prze-
œladowañ sowieckich zginêli m. in. Czes³aw Mo³czanowicz, Henryk
Downar – Zapolski, Henryk £yœniewski.

Wiosna 1944 roku, kiedy si³y polskiego oddzia³u znacznie wzros³y
i zosta³y sformowane w batalion piechoty i dywizjon kawalerii, aktyw-
noœæ sowieckich brygad, zmierzaj¹ca do ca³kowitej likwidacji polskiej
partyzantki os³ab³a. Ostatni atak, na kwateruj¹c¹ w Kamieniu ko³o Iwieñca
piechotê sowieckie brygady w sile ponad tysi¹ca partyzantów przypu-
œci³y w dniu 14 maja 1944 roku.
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OBRONA KAMIENIA

Dla ochrony ludnoœci polskiej zamieszka³ej na obrze¿ach Puszczy
Nolibockiej porucznik Góra postanowi³ obsadziæ swymi ¿o³nierzami –
w liczbie ok. 90 – Kamieñ Sto³pecki odleg³y o 6 km od Iwieñca. Wyzna-
czono do tego ¿o³nierzy z 1 kompanii pod dowództwem plutonowego
podchor¹¿ego Maka – Józefa Zujewskiego i pluton ze szwadronu ckm
pod dowództwem plutonowego Szczyta – Józefa Harbuza. Podchor¹¿y
Mak prowadzi³ aktywne dzia³ania ochronne, organizowa³ czêste wypa-
dy na partyzantów sowieckich rabuj¹cych mienie mieszkañców okolicz-
nych wsi lub urz¹dza³ na nich zasadzki.

Nie mog¹c skutecznie dokonywaæ rekwizycji na ludnoœci polskiej –
pu³kownik Dubow postanowi³ zlikwidowaæ ten pododdzia³ Zgrupowania
Nalibockiego w Kamieniu. Sowiecki wywiad szczegó³owo rozpozna³ roz-
lokowanie ¿o³nierzy podchor¹¿ego Maka i plutonowego Szczyta. Z ró¿-
nych stron puszczy œci¹gniêto w ich stronê kilka silnie uzbrojonych bry-
gad, zaœ samo uderzenie zaplanowano na noc z 14 na 15 maja 1944 r.

Przed pó³noc¹ 14 maja Jam Zaj¹czkowski z Inspektoratu w Bara-
nowiczach sprawdza³ akurat stanowiska partyzanckie, dokonuj¹c inspek-
cji wart i posterunków alarmowych. Odchodz¹c ju¿ od stanowiska ckm
ubezpieczaj¹cego osadê Kamieñ od strony puszczy dostrzeg³ nagle
w poœwiacie ksiê¿yca sylwetki przeskakuj¹cych Rosjan przez wysoki
mur okalaj¹cy miejscowy koœció³. Odruchowo odda³ strza³ alarmowy
z pistoletu. W tej samej chwili ze wszystkich stron osady rozleg³ siê
huraganowy ogieñ karabinów maszynowych i huk wybuchaj¹cych gra-
natów. Ponad 2 tysi¹ce sowieckich partyzantów ruszy³o z potwornym
„urrra!” na wszystkie punkty obrony Polaków.

W ci¹gu kilku godzin Rosjanie zdobyli 3 bunkry obronne, szturmo-
wali te¿ czwarty, w którym rozpaczliwie stawiali im czo³o m. in. Jan
Zaj¹czkowski, Czes³aw Dzudzewicz, bracia Kazimierz i Edward £oba-
czowie i Bronis³aw Makoœ. W pewnej chwili Dzudzewicz prowadz¹cy
nieustanny ogieñ z ckm zosta³ uderzony twardym przedmiotem. By³ to
granat wrzucony z zewn¹trz. Podniós³ go z ziemi i cisn¹³ przed siebie
usi³uj¹c odrzuciæ go jak najdalej. Granat wybuch³ w powietrzu rani¹c
celowniczego. Ckm przej¹³ Zaj¹czkowski.

Najbardziej zagorza³a wa³ka trwa³a na placu koœcielnym, gdzie
dosz³o nawet do starcia wrêcz na bagnety.
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Cekaemista Podbipiêta – Longin Ko³osowski bêd¹c ranny na po-
cz¹tku walki w g³owê trwa³ nieugiêcie na posterunku os³aniaj¹cym czwar-
ty bunkier – kieruj¹c ogieñ przeciw nacieraj¹cym brawurowo bolszewi-
kom. Kiedy na pewien czas uda³o ich siê odrzuciæ – pod ogniem dotar³
do ciê¿ko rannego kolegi Antoniego Roœlika i przeniós³ go na plecach do
punktu opatrunkowego przy ul. Krzywej, ratuj¹c mu ¿ycie.

Porucznik Góra, kiedy dotar³a do niego wiadomoœæ o ataku
Sowietów na Kamieñ, natychmiast wyruszy³ na pomoc za³odze. So-
wieci zorientowawszy siê, ¿e nadci¹ga odsiecz, zrezygnowali z dal-
szych ataków wycofuj¹c siê do puszczy. Straty w tej walce by³y po obu
stronach du¿e. Po stronie polskiej poleg³o 21 partyzantów, wœród nich
dowódca pododdzia³u podchor¹¿y Mak, 23 zosta³o rannych, w tym
8 ciê¿ko. Zginê³o tak¿e 20 mieszkañców Kamienia. U Rosjan poleg³o
lub dozna³o ran ok. 80 partyzantów. Podczas walk sp³on¹³ modrzewio-
wy koœció³ pod wezwaniem œw. Piotra i Paw³a. Ogieñ strawi³ wiele
domów mieszkalnych i zagród. Jak ustalono ju¿ po walce – zaskocze-
nie ze strony Sowietów powiod³o siê m. in. dlatego, ¿e zlekcewa¿ono
nap³ywaj¹ce poprzedniego dnia wiadomoœci o zbli¿aniu siê w stronê
Kamienia sowieckich oddzia³ów. Zawiod³y te¿ tzw. czujki sk³adaj¹ce
siê z cywilów.

MAJOR KOTWICZ PRZYRZEKA POMOC

W myœl pierwotnych za³o¿eñ oddzia³y Okrêgu Nowogródzkiego
AK mia³y braæ udzia³ w przewidzianej przez Komendê G³ówna AK ak-
cji „Burza” – na bezpoœrednich ty³ach cofaj¹cych siê wojsk niemiec-
kich. W po³owie kwietnia 1944 na naradzie u komendanta Okrêgu Wi-
leñskiego AK pu³kownika Wilka – Aleksandra Krzy¿anowskiego z udzia-
³em przedstawiciela Komendy G³ównej, „cichociemnego” majora dypl.
Kotwicza – Macieja Kalenkiewicza, szefa sztabu Okrêgu Wileñskiego
oraz zastêpcy delegata rz¹du i osobistego doradcy politycznego Wilka,
podpu³kownika Ludwika – Lubos³awa Krzeszowskiego opracowano za-
³o¿enia planu operacyjnego, który otrzyma³ kryptonim „Ostra Brama”.
Plan ten, zatwierdzony przez KG AK 12 czerwca 1944 r. przewidywa³
u¿ycie wszystkich albo wiêkszoœci oddzia³ów partyzanckich okrêgów
Wileñskiego i Nowogródzkiego AK. Jego za³o¿eniem by³o wykorzysta-
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nie odwrotu wojsk niemieckich no froncie wschodnim i zajêcie Wilna
przed nadejœciem Armii Czerwonej.

Bezpoœrednio po pogrzebie s³ynnego na tych terenach dowódcy
oddzia³u partyzanckiego, „cichociemnego” porucznika Ponurego – Jana
Piwnika, który dzieñ wczeœniej wraz ze swym adiutantem porucznikiem
Ma³ym – Janem Filipowiczem poleg³ podczas szturmu na niemiecki punkt
obrony w Jew³aszach – 17 czerwca 1944 r. w Komendzie Okrêgu „Nów”
odby³a siê odprawa z udzia³em przedstawicieli oddzia³ów AK dzia³aj¹-
cych za Niemnem. Zgrupowanie Nalibockie reprezentowa³ zastêpca po-
rucznika Góry, porucznik Kula – Franciszek Rybka. Na odprawie tej major
Kotwicz zapozna³ przyby³ych z planem zdobycia Wilna przez po³¹czone
oddzia³y obu okrêgów.

– Pod koniec odprawy – relacjonuje jej przebieg porucznik Kula –
major Kotwicz zwróci³ siê do mnie z wymówk¹, ¿e jesteœmy w stanie
,,zawieszenia broni” z naszym odwiecznym wrogiem, z Niemcami... Od-
powiedzia³em mu na to, ¿e podstêpne internowanie naszego dowództwa
i wiêkszoœci oficerów oraz rozbrojenie znacznej czêœci oddzia³u przez
partyzantkê sowiecka 1 grudnia ubieg³ego roku zmusi³o nas do przyjêcia
oferty niemieckiej dotycz¹cej zawieszenia broni, a to g³ównie z uwagi
na koniecznoœæ ochrony miejscowej ludnoœci polskiej przed terrorem
sowietów. Wytkn¹³em majorowi, ¿e kiedy zaistnia³a na naszym terenie
ta skomplikowana sytuacja, to w³adze naczelne nie przysta³y nikogo kom-
petentnego z pomoc¹. Major wys³ucha³ mnie cierpliwie i odnios³em wra-
¿enie, ¿e rozumie nasze po³o¿enie. Na temat operacji wileñskiej powie-
dzia³em mu, ¿e w³asnym wysi³kiem nie damy rady do³¹czyæ do g³ów-
nych si³ przedzieraj¹c siê przez tereny silnie obsadzone przez partyzant-
kê sowieck¹ i punkty obrony niemieckiej. Kotwicz przyrzek³ pomoc za-
powiadaj¹c wyjœcie nam na spotkanie a¿ pod Wo³o¿yn, daj¹c nam przy
tym doœæ czasu na przygotowanie taborów, zgromadzenie zapasów ¿yw-
noœci i fura¿u dla koni. Termin spotkania pod Wo³o¿ynem wyznaczy³ na
10 lipca. Nie maj¹c czynnej radiostacji zmuszeni byliœmy czekaæ na przy-
rzeczonych przez majora przewodników...

Ju¿ wczeœniej, na pocz¹tku maja 1944 major Kotwicz próbowa³
spotkaæ, siê ze swoim koleg¹ „cichociemnym” porucznikiem Gór¹ i in-
spektorem z Baranowicz kapitanem Wierzbickim dla omówienia mo¿li-
woœci wyprowadzenia Zgrupowania Nalibockiego spod Iwieñca. Inten-
sywna akcja gestapo przeprowadzona w dniach 7–11 maja uniemo¿liwi-
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³a to spotkanie. Kolejne spotkanie uzgodnione w dniach 22–24 maja
w Mirze równie¿ nie dosz³o do skutku.

Wiadomoœæ o tym, ze major Kotwicz ze swymi ludŸmi wyjdzie
naprzecie zgrupowaniu Góry, by pomóc w wydostaniu siê tego oddzia³u
ze swoistej matni, lotem b³yskawicy rozesz³a siê wœród „legionistów”
wywo³uj¹c zrozumia³y entuzjazm.

Uwik³ani przez okres pó³roczny, wbrew swej woli, w wa³ki z par-
tyzantk¹ sowieck¹ naliboczanie nie mieli mo¿liwoœci, by walczyæ z oku-
pantem niemieckim. W tym samym czasie ich koledzy z innych oddzia-
³ów bili Niemców gdzie siê tylko da³o. £¹cznie z wczeœniejszymi walka-
mi Zgrupowania Sto³pecko – Nalibockiego w Iwieñcu i podczas blokady
Puszczy Nolibockiej oddzia³y partyzanckie okrêgów „Nów” i ,,Wiano”
uczestniczy³y w 120 zwyciêskich na ogó³ starciach z Niemcami. Ich boje
g³oœne by³y na ca³e kresy. S³awi³y je komunikaty w biuletynie „Œwit”
redagowanym przez dr Ligêzê – Stanis³awa Wawrzyñczyka. Oto frag-
menty tych komunikatów:

• Na pocz¹tku grudnia 1943 r. oddzia³ pod dowództwem poruczni-
ka Krysi – Jana Borysewicza miêdzy Wasiliszkami a Wawiórk¹ odbi³ 26
aresztowanych ¿o³nierzy z kompanii konspiracyjnej Wasiliszki, konwo-
jowany do Lidy pod stra¿¹ ¿andarmów i Ukraiñców • 17 stycznia 1944 r.
w rejonie Szczuczyna oddzia³ porucznika Szczêsnego – Stanis³awa Ka-
rolkiewicza zlikwidowa³ ekspedycjê ¿andarmów niemieckich • W nocy
z 17 na 18 stycznia 1944 r. 16 polskich partyzantów pod dowództwem
podporucznika Chmary – Zenona Bartoszewicza rozbi³o wiêzienie
w Lidzie, gdzie garnizon niemiecki liczy³ 10 tys. ¿o³nierzy — uwalnia-
j¹c 77 wiêŸniów i nie ponosz¹c strat • 6 kwietnia 1944 oddzia³ Krysi po
stoczonej walce z niemieckim poci¹giem pancernym zaj¹³ miejscowoœæ
Bieniakonie, odbijaj¹c aresztowanych ¿o³nierzy AK • 26 kwietnia od-
dzia³ kapitana Pala – Stanis³awa Dedelisa rozbi³ posterunki ¿andarmerii
w Subotnikach i Grzymos³awiu • Nazajutrz, 27 kwietnia, zgrupowanie
„Wschód”, a g³ównie oddzia³y kapitana Pala i porucznika Szczêsnego
zdoby³y miasto Juraciszki rozbijaj¹c kompaniê szturmow¹ Wehrmachtu
• 29 kwietnia w rejonie Wersoki ¿o³nierze porucznika Krysi rozproszyli
w walce oddzia³ ¿andarmerii • 6 maja ten sam oddzia³ zlikwidowa³ po-
sterunek niemiecki nad rzek¹ Dzitwa w miejscowoœci Myto zdobywaj¹c
1 ckm, 21 rkm i 91 karabinów • 15 maja kompania podporucznika Lwa –
Jana Wasiewicza zaatakowana przez silny oddzia³ Niemców w rejonie
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stacji kolejowej Ró¿anka przesz³a do przeciwuderzenia zmuszaj¹c nie-
przyjaciela do odwrotu. W walce tej zdoby³o 3 rkm i 20 karabinów • W
nocy z 20 na 21 maja oddzia³ porucznika Krysi opanowa³ miasto Raduñ
zdobywaj¹c szturmem bunkry i koszary ¿andarmerii niemieckiej. Zdo-
by³o 3 ckm, 7 rkm, du¿¹ iloœæ amunicji, radiostacjê, i 32 wozy z ró¿nym
sprzêtem • W akcji rozbrojeniowej stra¿y granicznej stoczono ciê¿k¹
walkê w miejscowoœci Opse, której nie uda³o siê wczeœniej zdobyæ od-
dzia³om partyzantki sowieckiej. Oddzia³ porucznika Krysi po kilkugo-
dzinnej walce zdoby³ wszystkie bunkry i umocnienia, bior¹c do niewoli
50 Niemców • Kontynuuj¹c rozpoczêt¹ przez Zgrupowanie Sto³peckie
zwyciêsk¹ walkê o Iwieniec pozosta³e oddzia³y AK dzia³aj¹c na terenie
Okrêgu ,,Nów” wiosn¹ 1944 r. zlikwidowa³y niemieckie placówki stra¿y
granicznej w Jew³oszach, Koszetach, Rudni, Sumach, Jachnowiczach,
Sobakiñcach i Puchaczach.

Po powrocie porucznika Kuli – Franciszka Rybki z odprawy
w Komendzie Okrêgu ,,Nów” i wys³uchaniu jego relacji w sztabie Zgru-
powania Nalibockiego zastanawiano siê jak najlepiej wykonaæ powie-
rzone zadanie. Nowy kierunek marszu – na Wilno – zmienia³ dotychcza-
sowe zadania wyznaczone na okolicznoœæ planu „Burza”.

– By³o to coœ zupe³nie odmiennego – relacjonuje w swych „Notat-
kach historycznych” porucznik Góra. – Dot¹d obowi¹zywa³a bowiem
instrukcja marszu no Zachód. Na naszej drodze pod Wo³o¿ynem znajdo-
wa³ siê bardzo mocny Stützpunkt niemiecki, Piereszaje. By³o tam oko³o
30 niemieckich ¿andarmów oraz oko³o 500 ¿o³nierzy Armii RONA,
w tym kilkuset Kozaków. Kula wspomnia³ równie¿, ¿e Kotwicz w³aœnie
wróci³ z pogrzebu Ponurego. W tym czasie nie znaliœmy jeszcze wspa-
nia³ych akcji konspiracyjnych i partyzanckich Ponurego, ale obaj ze-
tknêliœmy siê z nim przed jego odlotem z Anglii. Œmieræ kogoœ chocia¿-
by najbli¿szego, nie wp³ywa³a ju¿ na samopoczucie bliskich, bo œmieræ
by³a ca³y czas naszym sta³ym towarzyszem i byliœmy z ni¹ za pan brat.
Kula zapyta³ Kotwicza w jakim charakterze robi tê odprawê. Odpowie-
dzia³, ¿e zosta³ mianowany dowódc¹ wszystkich oddzia³ów partyzanc-
kich Okrêgu Nowogródzkiego. Nie wspomnia³ natomiast ani s³owem
o zmianach komendanta okrêgu czy te¿ szefa sztabu, ani tez o tym, ¿e
przestaliœmy byæ okrêgiem, a jesteœmy podokrêgiem podleg³ym Okrêgo-
wi „Wiano”... Nastêpnego dnia po powrocie Kuli zwo³a³em odprawê swo-
ich ,dowódców. Ostrzeg³em, ¿e to, co us³ysz¹ za chwilê nie mo¿e byæ
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przekazane nikomu pod najsurowsz¹ kar¹. Przedstawi³em plany naszych
w³adz wojskowych wziêcia udzia³u w akcji na Wilno, gdy ofensywa so-
wiecka zbli¿y siê do miasta.

PO¯EGNANIE Z PUSZCZ¥

Do dowództwa Zgrupowania Nalibockiego nie dotar³a wiadomoœæ,
¿e major Kotwicz nie móg³ wykonaæ danego przyrzeczenia wyjœcia temu
zgrupowaniu naprzeciw. W rzeczywistoœci by³o tak, i¿ Kotwicz wyru-
szy³ na to spotkanie ze swymi „cichociemnymi” kolegami i ich podw³ad-
nymi w 6 dni po pogrzebie Ponurego. Wymarsz nast¹pi³ z miejscowoœci
Dokudowa nad Niemnem. Major stan¹³ na czele specjalnego oddzia³u
wydzielonego ze Zgrupowania Nadniemeñskiego, któremu nada³ kryp-
tonim „Bagatelka’’ od nazwy maj¹tku pod Ho³dowem, gdzie mieœci³a siê
jego kwatera. Oddzia³ sk³ada³ siê z 2 kompanii piechoty pod dowódz-
twem podporucznika Bartka (NN) i podchor¹¿ego Jerzego Dêba, z kom-
pani saperów porucznika Sybiraka – Józefa Lubikowskiego, z plutonu
ciê¿kiej broni piechoty, z plutonu ³¹cznoœci podporucznika Wis³oka (NN),
z oddzia³u rozpoznawczego rotmistrza Ostrogi – Jana Skrochowskiego
i dru¿yny kolarzy wachmistrza Sosny (NN). 24 czerwca 1944 .r. przed
zapadniêciem nocy – œwiêtojañskiej – ten specjalny oddzia³ majora Ko-
twicz¹ dosta³ siê nad Niemnem na wysokoœci lwia pod ogieñ karabinów
maszynowych. Dowódca zosta³ ranny, choæ nie da³ tego po sobie poznaæ
– dyskretnie zak³adaj¹c na ranê opatrunek osobisty. Pomimo silnej go-
r¹czki zdo³a³ urz¹dziæ zasadzkê na Niemców pod Subotnikami nad rzeczk¹
Materna. Zsiad³szy z konia przy pokonywaniu brodu zamoczy³ opatru-
nek w b³otnistej wodzie. Natychmiast wywi¹za³a siê gangrena, rêkê trze-
ba by³o amputowaæ. Wyprawa do Puszczy Nolibockiej na pomoc Zgru-
powaniu Nalibockiemu nie okaza³a siê niestety bagatelk¹... Ciê¿ko ran-
ny major nie móg³ zatem dotrzymaæ danego Kuli i Górze s³owa.

Tymczasem 23 czerwca 1944 r. ruszy³ na zachód znieruchomia³y
od kilku miesiêcy nad rzek¹ Berezyn¹ front rosyjsko – niemiecki. Obro-
na Niemców pêk³a, Sowieci w szybkim tempie posuwali siê w kierunku
ziem polskich. Ju¿ 24 czerwca w Starzynkach s³ychaæ by³o dalekie wy-
buchy. Z dnia na dzieñ stawa³y siê bli¿sze. 27 czerwca rankiem pojawili
siê pierwsi uchodŸcy z Miñska informuj¹c, ¿e poprzedniego dnia czo³gi
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sowieckie osi¹gnê³y ju¿ przedmieœcia stolicy Bia³orusi. Zapowiedziani
przez majora Kotwicz¹ przewodnicy dla Zgrupowania Nalibockiego nie
nadeszli. Do komendanta Góry nie dotar³y te¿ obiecane mapy. Wysta³ on
sw¹ 1 kompaniê z porucznikiem Danem do Rakowa z zadaniem przejê-
cia tamtejszych zaprzysiê¿onych AK – owców, równie¿ i tych z policji
bia³oruskiej, i natychmiastowego powrotu do oddzia³u.

29 czerwca front wydawa³ siê byæ tu¿, tu¿. W tej sytuacji dotarcie
w okolice Wilna, do którego odleg³oœæ w linii prostej wynosi³a ok. 160
km, sta³o siê niemo¿liwe. Zdaj¹c sobie z tego sprawê komendant zmieni³
decyzjê: nale¿y zbli¿yæ siê do Baranowicz, gdzie znajdowa³ siê najbli¿-
szy inspektor okrêgu – i od niego uzyskaæ dalsze rozkazy.

Przez ca³¹ niemal noc z 28 na 29 czerwca 1944 roku na kwaterze
porucznika Góry trwa³a narada dowódców pododdzia³ów.

– Sytuacja jest nastêpuj¹ca – analizowa³ j¹ porucznika Góra: – in-
strukcji od majora Kotwicza nie mamy i nie wiemy, co siê z nim dzieje.
Natomiast front jest tu¿, tu¿. W tym stanie rzeczy stoi pod znakiem zapy-
tania pierwotna koncepcja samodzielnego marszu na Wilno odleg³e
w linii prostej o 160 kilometrów. Z uwagi na toczone bitwy obie wrogie
strony, na terenach przyfrontowych zgromadzi³y olbrzymie si³y walcz¹-
cych wojsk. W bezpoœrednio przylegaj¹cym do nas terenie znajduj¹ siê
masy sowieckich partyzantów. Nie mamy odpowiednich map, ani prze-
wodników. Nawet wczeœniej dokonane przez nas rozpoznanie przyleg³e-
go terenu nic nam teraz nie daje, sytuacja, bowiem zmienia siê z godziny
na godzinê, front zosta³ prze³amany, wojska s¹ w sta³ym ruchu.

Skoro marsz na Wilno nale¿y wykluczyæ i zapewne koncepcja ta
w nowych warunkach zosta³aby zmieniona, przynajmniej wobec oddzia-
³ów znajduj¹cych siê w takiej odleg³oœci od Wilna, co nasze zgrupowa-
nie, powinniœmy siê skierowaæ do najbli¿szego punktu dowodzenia, czyli
do Inspektoratu w Baranowiczach i tam oczekiwaæ dalszych decyzji…

Wszyscy obecni na odprawie, jednomyœlnie zaaprobowali ten kie-
runek marszruty. Jednoczeœnie porucznik Góra wys³a³ pluton ze szwa-
dronu CKM do Rakowa z rozkazem dla podporucznika Dana, który prze-
bywa³ tam od 27 czerwca, by natychmiast, skierowa³ siê w rejon Rubie-
¿ewicze – Sto³pce, do³¹czaj¹c do kolumny pod Rubie¿ewiczami. W miê-
dzyczasie, mia³ on przej¹æ z Rakowa 50 zakonspirowanych w policji
bia³oruskiej ¿o³nierzy AK i ponad 100 cz³onków organizacji m³odzie¿o-
wej „M³odych Orl¹t”.
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Pluton ze szwadronu CKM oczekiwa³ na rozkaz wymarszu do Rako-
wa przez pó³ nocy. O wydarzeniach, jakie rozegra³y siê w Rakowie, które
miejscowa ludnoœæ nazwa³a „Powstaniem Rakowskim” opowiada, wów-
czas u³an, obecnie podporucznik Franciszek Kosowicz ps. Maciejka: 

– W nocy z œrody na czwartek, 28 na 29 lipca 1944 roku, w Sta-
rzynkach, na kwaterze dowództwa Zgrupowania Nalibockiego, w poœpie-
chu zosta³a zwo³ana odprawa oficerów i dowódców pododdzia³ów, któ-
ra trwa³a przez ca³¹ noc. Tam zapad³y decyzje o wymarszu, u³o¿ono plan
konkretnych dzia³añ, na najbli¿szy okres. Tam te¿ podjêto decyzjê doty-
cz¹c¹ Rakowa, gdzie ju¿ wczeœniej, 27 czerwca, skierowano 1 kompaniê
pod dowództwem podporucznika Dana – Franciszka Baumgarta. Nasz
pluton, ze szwadronu CKM dowodzonego przez podporucznika Jara–
Jaros³awa G¹siewskiego postawiono na nogi w œrodku nocy, w komplet-
nych ciemnoœciach (w mojej sekcji nikt nie mia³ zegarka, wiêc nie wie-
dzia³em, dok³adnie, która to godzina). By³ ju¿ czwartek, 29 czerwca,
œwiêto Piotra i Paw³a. D³ugo, stoj¹c przy koniach oczekiwaliœmy rozka-
zu wymarszu, nie wiedz¹c, dok¹d. i po co? Wreszcie otrzymaliœmy roz-
kaz. Jak siê okaza³o, mieliœmy siê udaæ do Rakowa, odleg³ego od Starzy-
nek o 22 kilometry. Gdy dosiadaliœmy koni, ruszaj¹c w wyznaczon¹ tra-
sê w szyku bojowym, koñ, za koniem, powoli rozwidnia³o siê, s³oñce
zaczyna³o wschodziæ. Jar zaleci³, aby unikaæ staræ z sowietami. Powie-
rzono nam, bowiem wa¿n¹ misjê do wykonania. Dowódca plutonu mia³
przekazaæ porucznikowi Danowi rozkaz wykonania zadania, to jest zli-
kwidowania tamtejszego garnizonu i zwerbowania do oddzia³u ochotni-
ków, w tym zakonspirowanych ¿o³nierzy w bia³oruskiej policji. Po kilku
godzinach marszu, oko³o godziny siódmej wjechaliœmy, ju¿ sformowani
w trójki, do miasteczka. Niew¹tpliwie by³a to niespodzianka dla wielu
mieszkañców. S³ysz¹c tupot kopyt tych trzydziestu kilku koni id¹cych
po brukowanej ulicy, pootwierali okna i drzwi, wybiegli na ulicê, by zo-
baczyæ, co siê dzieje. By³a to moja ulica, wiêc wszyscy znajomi. Poma-
chaliœmy sobie rêkami: Czeœæ! Serwus!

Dojechaliœmy do rynku, gdy¿ tam kwaterowa³o dowództwo kom-
panii, a dalej posterunek ¿andarmów i policji bia³oruskiej. Porucznik Dan
mia³ gotowy plan dzia³ania, czeka³ na odpowiedni¹ chwilê. Ta chwila
w³aœnie nadesz³a z wiadomoœci¹, któr¹ myœmy przywieŸliœmy. Plutono-
wy Szpak – Pawe³ Woropaj zameldowa³ o rozkazie Góry podporuczni-
kowi Danowi. Ten skontaktowa³ siê z komendantem posterunku policji
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bia³oruskiej, który by³ naszym cz³owiekiem, Kol¹-Miko³ajem Zienkie-
wiczem i z jego zastêpc¹,  równie¿  zakonspirowanym ¿o³nierzem AK
Olkiem – Aleksandrem Pawluczenko.

W trójkê poszli oni na posterunek niemieckiej ¿andarmerii, który
by³ obsadzony przez czterech ¿andarmów. Na miejscu zastali ich tylko
trzech. Id¹c na kwaterê niemieckich ¿andarmów nasi mieli ich rozbroiæ,
a w razie oporu zlikwidowaæ. Jak siê póŸniej dowiedzia³em Kola oznaj-
mi³ ¿andarmom, ¿e „Iwan” lada chwila tu bêdzie; Iwieniec i Sto³pce zo-
sta³y ju¿ ewakuowane, o Rakowie natomiast zapomniano. Powiedzia³ im,
¿e mog¹ siê udaæ z Polakami, z którymi pójd¹ te¿ i jego podw³adni. Mog¹
te¿, jeœli wol¹, udaæ siê do Miñska, czy Radoszkowicz. Odpowiedzieli,
ze pójd¹ z nami.(Po przeprawie w bród przez Bug, nieopodal Dzierzb
zostali przez u³anów z 2 szwadronu rozstrzelani). Czwartego ¿andarma,
o imieniu Hans, nazwiska nie znam, nie by³o na posterunku, a poszuki-
wania nie da³y rezultatu. Bez strza³u, zostali obezw³adnieni ci policjan-
ci, którzy nie byli w konspiracji ¿o³nierzami AK. W miêdzyczasie ¿o³-
nierze podporucznika Dana opró¿niali magazyny z broni, amunicji i ¿yw-
noœci, ³aduj¹c zdobycz na wozy.

Z bardzo wielkim trudem sz³y przygotowania do wymarszu. Mê¿owie
– ochotnicy zostawiali tu przecie¿ swoje ¿ony z dzieæmi; synowie i córki,
¿egnali siê z rodzicami. Wiele rodzin ochotników te, które mia³y w³asne
konie i furmanki samorzutnie postanowi³o jechaæ razem z legionistami.

Niepokoi³a nas ucieczka czwartego ¿andarma, który móg³ napo-
tkaæ cofaj¹ce siê wojska niemieckie i zawiadomiæ, ¿e miasteczko opano-
wali polscy bandyci. Mogli te¿ zaatakowaæ Raków sowieccy partyzanci,
odcinaj¹c nam drogê powrotn¹. Do granicy by³ nie ca³y kilometr, a do
Nowego Sio³a, po tamtej stronie granicy, dwa, albo i mniej. Ubezpiecze-
nia u wylotów ulic od strony Miñska i Zas³awia zosta³y wzmocnione
i w sam¹ porê, bo w³aœnie od Zas³awia ukaza³o siê osiem furmanek, na
których jecha³o oko³o trzydziestu bia³oruskich policjantów i kilku Niem-
ców. Czuli siê ca³kiem bezpiecznie, ale gdy weszli do miasteczka i na-
gle, wœród zabudowañ us³yszeli okrzyki „hönde hoch” i „ruki u horu” –
zamarli. Poddali siê i zostali rozbrojeni. Potem, ju¿ ko³o Rubie¿ewicz,
ich zwolniono. Zanim wyruszyliœmy z Rakowa, a by³o ju¿ popo³udnie,
do³¹czy³o do nas oko³o dwudziestu ochotników, z Borka. Dzieñ by³ upalny
droga piaszczysta, furmanki z rodzinami, na³adowane rozci¹ga³y siê,
kolumna siê rozrywa³a, trzeba by³o siê zatrzymywaæ, ¿eby j¹ po³¹czyæ.
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Nasz pluton ubezpiecza³ kolumnê marszow¹. Przeczesywaliœmy lasy i za-
roœla, po kilkaset metrów w g³¹b, by upewniæ siê, ¿e nieprzyjaciel nie
ukry³ siê w g³êbi z zamiarem odczekania, a¿ przejdzie ubezpieczenie,
by potem przesun¹æ siê bli¿ej drogi i zaatakowaæ. W czasie marszu do-
wiedzieliœmy siê, ¿e zgrupowanie nasze opuœci³o ju¿ swoje kwatery w Sta-
rzynkach, Gilikach, JankowszczyŸnie i Zamoœcianach. Na krótki wypo-
czynek i popas zatrzymaliœmy siê nad jakimœ strumyczkiem. Po godzin-
nym wypoczynku ruszyliœmy dalej, PóŸnym wieczorem, ju¿ by³o ca³-
kiem ciemno, do³¹czyliœmy do naszych oddzia³ów nieopodal Rubie¿e-
wicz. Obozowisko by³o na otwartych polach i ³¹kach. Przez Niemen od-
dzia³ wraz z taborami i uciekinierami przeszed³ przez niemieck¹ placówkê
w dniu 30 lipca 1944 roku nie zatrzymywany przez Niemców, dziêki
partyzantom w mundurach policji bia³oruskiej, wysuniêtym na czo³o
kolumny. Z fortelu tego korzystaliœmy i te¿ skutecznie kilkakrotnie, w kry-
tycznych sytuacjach podczas dalszego marszu (…)

Na wiadomoœæ, ¿e „legioniœci” opuszczaj¹ dotychczasowe miejsce
postoju, do kolumny marszowej Zgrupowania Sto³pecko–Nalibockiego
AK formuj¹cej siê w dniu 29 czerwca 1944 r. w Starzynkach samorzut-
nie do³¹cza³y furmanki z rodzinami ¿o³nierzy, których naliczono oko³o
stu. W czasie marszu ogon kolumny „cywilnej” rozroœnie siê do 150
furmanek.    

Tego dnia przed po³udniem nad puszcz¹ rozpêta³a siê gwa³towna
burza, a huk piorunów przyg³usza³ grzmot zbli¿aj¹cego siê frontu. Jeden
z piorunów uderzy³ w dom w Starzynkach, w którym mieœci³a siê kwate-
ra dowództwa. Przes¹dni uznali to za z³y znak. Po¿ar jednak szybko uga-
szono, a wkrótce zza chmur wyjrza³o s³oñce, co z kolei inni przyjêli za
dobr¹ wró¿bê.

D³uga kolumna wojska i cywilnej ludnoœci wyruszy³a ze Starzynek
oko³o godziny 16-ej, gdy odg³osy nadci¹gaj¹cego frontu by³y coraz bli¿-
sze i mo¿na ju¿ by³o wyraŸnie rozró¿niæ huk grzmotów ustêpuj¹cej bu-
rzy od narastaj¹cych wybuchów pocisków artyleryjskich. Wydawa³o siê,
¿e jeœli kolumna natychmiast nie wyruszy, to lada chwila na wschodnim
skraju Starzynek wraz z wybuchaj¹cymi pociskami, pojawi¹ siê wiej¹cy
gromadnie ¿o³nierze butnego Wehrmachtu, gnani przez wojska Armii
Czerwonej.

Pozostaj¹cy na miejscu ¿egnali odchodz¹cych ze ³zami w oczach.
Komendant Góra musia³ zrezygnowaæ z pierwotnego zamiaru uderzenia
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na niemiecki garnizon w Iwieñcu. Nie by³o czasu na przygotowanie tego
uderzenia, zaœ bez pomocy miejscowej placówki AK zbyt trudne by³oby
zlikwidowanie dobrze ufortyfikowanej jednostki niemieckiej w tym mie-
œcie. Ponadto uwik³anie siê tam w walkê zaalarmowa³oby niemieck¹ za-
³ogê w Sto³pcach, co odciê³oby mo¿liwoœæ przejœcia przez Niemen.
Zreszt¹, jak siê okaza³o, ju¿ w czasie marszu uderzenie na Iwieniec by³o-
by uderzeniem w pró¿niê, gdy¿ Niemcy i bia³oruska policja ewakuowa³a
siê stamt¹d dzieñ wczeœniej.

Marsz trwa³ ca³¹ noc i po krótkim odpoczynku ca³y nastêpny dzieñ,
30 czerwca pod wieczór wyczerpani i przemokniêci polscy partyzanci
dotarli do Niemna w okolicach Sto³pców. Wywiad oddzia³u ustali³, ¿e
garnizon niemiecki pospiesznie ewakuowa³ siê, a jego miejsce zajmo-
wa³y ju¿ pierwsze jednostki frontowe. W mieœcie panowa³ rozgardiasz
i jeszcze nie dotar³y tam wieœci o rozbrojeniu posterunku policji bia³oru-
skiej w Rakowie przez kompaniê Dana.

Po do³¹czeniu do kolumny 1 kompanii podporucznika Dana krew-
ki dowódca   kawalerii chor¹¿y Noc proponowa³ natychmiastowe ich
rozstrzelanie. Porucznik Góra by³ innego zdania. Zdecydowa³ zabraæ
Niemców z oddzia³em, by ewentualnie wykorzystaæ ich w sytuacjach
trudnych, oddaj¹c ich pod œcis³y nadzór dowódcy 2 szwadronu plutono-
wego Szarego - Józefa NiedŸwieckiego. Decyzja ta okaza³a siê trafna,
jak s³usznie zauwa¿y³ Franciszek Kosowicz. Widz¹c swoich ¿andarmów
jad¹cych na podwodzie tu¿ za pocztem dowódcy szwadronu, wysuwanej
w ryzykownych sytuacjach na czo³o kolumny – napotykane po drodze
placówki niemieckie nie ostrzeliwa³y oddzia³u,. Ujemnym jej skutkiem
by³o jednak to, ¿e zdezorientowana ludnoœæ miejscowoœci mijanych przez
oddzia³ Góry, widz¹c przy nim Niemców, na dodatek jad¹cych bez wi-
docznej eskorty, nie wiedzia³a co o tym s¹dziæ. W¹tpliwoœci rozpraszali
sami partyzanci, tote¿ polskich „legionistów” witano serdecznie, a ¿egna-
no z ¿alem. A gdy przed spoczynkiem na postojach oddzia³ pe³nym g³o-
sem œpiewa³ „Nie rzucim ziemi sk¹d nasz ród, nie damy pogrzeœæ mowy”,
najbardziej nieufni uwierzyli, ¿e to prawdziwi polscy partyzanci z lasu,
nie jacyœ przebierañcy. Jedynie niemieccy ¿andarmi, pojeni samogonem
od rana do wieczora przez u³anów Szarego – nie zdawali sobie sprawy
z roli, jak¹ mieli do odegrania w czasie tego marszu.

Do niezwyk³ej historii dosz³o na Podlasiu, gdy w jednej z mija-
nych osad zwiad konny wzi¹³ do niewoli kilku ¿o³nierzy w mundurach
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SS. Prowadzeni na rozstrzelanie wyjaœnili, ¿e s¹ ¿o³nierzami AK,
a w mundury szwabskie przebrali siê na czas wykonywania akcji dywer-
syjnej. Mówili czysto po polsku, nadto z lekka zaci¹gaj¹c „po kresowe-
mu”. Po sprawdzeniu okaza³o siê, ¿e mówili prawdê, wiêc uwolniono
ich. Do³¹czyli zreszt¹ do oddzia³u, lecz zanim to nast¹pi³o jeden z nich
wyrazi³ szczere oburzenie, ¿e oddzia³ ten – jak im siê wydawa³o – wal-
czy po stronie niemieckiej. Znany z niewyparzonego jêzyka ̄ ybul – Leon
Cywiñski, dowódca sekcji z 3 szwadronu, który ich uj¹³, odpali³ mu
natychmiast:

– Da ja¿ nie duma³ nawet co bywszy tak wykszta³cony ty taki du-
rak. To gdyby¿ z germañcem za pan brat my byli, to by was w germañ-
skich mundurach do plenu nie brali i na rozwa³kê was by¿ my nie prowa-
dzili, a honornie na wasz¹ szwabsk¹ kwaterê by wypuœcilim!

To jednak by³o póŸniej, po przejœciu przez Bug. Na razie, 30 czerwca
1944 roku, przed zmrokiem oddzia³ wyruszy³ w dalsz¹ drogê w kierunku
Baranowicz przez Simokowo – zatrzymuj¹c siê na postój 1 lipca we
wsiach Ostrówki, Krasnohorka, Jablonowszczyzna i Proœcie nieopodal
Horodzieja. Przed Baranowiczami napotkano wiele furmanek z ucieki-
nierami spod Nieœwie¿a. Mówili, ¿e tam s¹ ju¿ Rosjanie. Czêœæ z nich
do³¹czy³a do partyzanckiej kolumny.

Mimo marszu grzmot frontowych armat nie oddala³ siê, a raczej
przybli¿a³. Porucznik Góra zarz¹dzi³ ca³odzienny postój w lesie wysy³a-
j¹c ³¹czników do kapitana Józefa – Andrzeja Wierzbickiego w Inspekto-
racie w Baranowiczach. Kontakt z nim uda³o siê nawi¹zaæ. Kapitan Jó-
zef rozkaza³ zebraæ wszystkich ochotników z okolic Baranowicz i S³oni-
ma, by wcieliæ tych w szeregi oddzia³u. W tym czasie jeden ze szwadro-
nów mia³ wyruszyæ w kierunku Nieœwie¿a na spotkanie III batalionu 78pp
zorganizowanego w obwodzie Stra¿nica – Nieœwie¿ przez komendanta
tego obwodu kapitana Stanley'a – Mateusza Stanis³awa Wintera. Porucz-
nik Góra wys³a³ tam swój 3 szwadron.

W S¥SIEDNIEJ STRA¯NICY

W powiecie nieœwieskim, najbardziej wysuniêtym na po³udnie
w województwie nowogródzkim, dzia³alnoœæ konspiracyjna wœród lud-
noœci polskiej, stanowi¹cej mniejszoœæ w stosunku do s¹siedniego po-
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wiatu sto³peckiego – rozpoczê³a siê niemal nazajutrz po 22 czerwca 1941 r.
z chwil¹ oponowania tych terenów przez wojska niemieckie. Komórki
podziemne na terenie tego powiatu powstawa³y samorzutnie, zorganizo-
wane pocz¹tkowo w Polskiej Organizacji Podziemnej, a nastêpnie
w Zwi¹zku Wa³ki Zbrojnej przekszta³conym rych³o w Armiê Krajow¹.
Organizatorami byli m. in. chor¹¿y Noc – Zdzis³aw Nurkiewicz z 27
pu³ku u³anów stacjonuj¹cego w Nieœwie¿u i podporucznik Narcyz –
Kazimierz Murowicki z 9 dywizjonu ¿andarmerii w Brzeœciu nad Bu-
giem, póŸniejszy dowódca baranowickiego oœrodka AK. Pop nim nie-
œwieski obwód przej¹³ „cichociemny” porucznik Stanley pos³uguj¹cy siê
te¿ nazwiskiem Jan Hryniewicz. Zosta³ on przerzucony do kraju w eki-
pie nr 11 w ramach operacji „Chickennox” noc¹ z 1 na 2 wrzeœnia 1942 r.
Samolot, w którym lecia³ on wraz z innymi „cichociemnymi”, m.in. Pod-
porucznikiem Kol¹ – Boles³awem Jab³oñskim, Bomb¹ – Tadeuszem
Kochañskim, Kul¹ – Franciszkiem Rybk¹ i Kwaœnym – Janem WoŸnia-
kiem – zosta³ zaatakowany przez nocny myœliwiec niemiecki i uszko-
dzony. Zdo³a³ jednak wykonaæ zadanie i powróciæ do bazy. Prawdziwe
nazwisko Stanleya: Stanis³aw Mateusz Winter.

Obwód AK w Nieœwie¿u otrzyma³ kryptonim „Stra¿nica”. Mia³ on
w programie operacyjnym dywersjê i partyzantkê z g³ównym kierun-
kiem dzia³ania wzd³u¿ linii kolejowej Baranowicze – Miñsk i szosy
³¹cz¹cej Brzeœæ ze S³uckiem. Na terenie tego obwodu utworzono do-
skonale zakonspirowane kompanie z siedzibami w Nieœwie¿u, Klecku,
i Zaostrowieczu – gminie granicz¹cej z powiatem ³uninieckim ju¿ na
Polesiu, które porucznik Stanley rozbudowa³ do si³y batalionu ozna-
czonego jako III baon 78 pu³ku piechoty strzelców s³uckich. Przed mo-
bilizacj¹ kompanii batalion ten wykaza³ szczególnie o¿ywion¹ dzia³al-
noœæ w okresie „Burzy” niszcz¹c obiekty i œrodki transportowe wroga,
utrudniaj¹c tym samym zaopatrzenie wschodniego frontu. W opera-
cjach dywersyjnych Stanley wspó³dzia³a³ z oddzia³em baranowickiego
batalionu „Chart” dowodzonym przez Narcyza – Kazimierza Murawic-
kiego. Za aktywnoœæ bojow¹ porucznik Stanley rozkazem Komendy G³ów-
nej AK 14 lipca 1944 r. odznaczony zosta³ Krzy¿em Virtuti Militari.

Dowódca oddzia³u „Stra¿nica” pragn¹c zorganizowaæ oddzia³ par-
tyzancki og³osi³ werbunek ochotników na 10 maja 1944 r. Z nie ustalo-
nych przyczyn werbunek zosta³ odwo³any, ale rozkaz o odwo³aniu nie
dotar³ do placówki w Zaostrowieczu, dowodzonej przez podporucznika
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Pociska — Czes³awa Skupskiego, Z placówki tej zg³osi³o siê 16 ochotni-
ków, harcerzy nale¿¹cych do Tajnej Dru¿yny Harcerzy im. Adama Mic-
kiewicza. Uzbrojeni w odebran¹ z konspiracyjnych magazynów broñ
wymaszerowali oni zgodnie z rozkazem w kierunku Kurlandii pod Klec-
kiem, siedziby dowódcy obwodu, pod dowództwem 17–letniego dru¿y-
nowego TDH – ¯bika – Mariana Podgórecznego. W sk³ad tego ochotni-
czego oddzia³u wchodzili; przyboczny NiedŸwiedŸ – Stanis³aw Myœlic-
ki, Eugeniusz i Czes³aw Cierpiccy, Wac³aw Skuratowicz, Roman Rubis,
Wiktor ̄ donowicz, Jan Komorowski, Marian Bylina, Józef i Albert Bier-
naccy, Józef Jeœmontowicz, Waldemar Bartoszewicz, Stanis³aw £azow-
ski, Wiktor Zmaczyñski i Antoni Jakubowski.

Nie maj¹c broni maszynowej oddzia³ w drodze do punktu zborne-
go w Kurlandii, odleg³ego o 20 km, unika³ zarówno Niemców, jak i par-
tyzantów sowieckich. Ochotnicy dotarli do Horki le¿¹cej w po³owie dro-
gi, rozk³adaj¹c siê kwater¹ w stodole w gospodarstwie Fortunata Czer-
niawskiego. Tam zasta³ ich rozkaz o odwo³aniu werbunku. Oddzia³ mu-
sia³ zawróciæ i znów „zakonspirowaæ” broñ. Wiêkszoœæ harcerzy powró-
ci³a do domów. Jedynie „spaleni” swym ujawnieniem siê dru¿ynowy ̄ bik
i przyboczny NiedŸwiedŸ oddelegowani zostali pod komendê poruczni-
ka Góry do Zgrupowania Nalibockiego. Dotarli tam w pierwszych dniach
czerwca 1944 r.

W³aœciwa mobilizacja Obwodu „Stra¿nica” zosta³a og³oszona po
25 czerwca 1944 r. i .nast¹pi³a w warunkach zajmowania tych terenów
przez Armiê Czerwon¹ i oddzia³y partyzantki sowieckiej.

Na punkcie zbornym pod Nieœwie¿em stawi³y siê dwie zmobilizo-
wane kompanie – klecka i nieœwieska – gdy front zbli¿a³ siê do siedziby
Radziwi³³ów. W tej sytuacji porucznik Stanley nie móg³ czekaæ na trze-
ci¹ kompaniê z Zaostrowiecza. Zarz¹dzi³ wymarsz w kierunku Puszczy
Nalibockiej, maj¹c zamiar do³¹czyæ do zgrupowania porucznika Góry.
W miejscowoœci Mysza kompanie te zosta³y jednak rozbrojone przez
funkcjonariuszy NKWD. Taki sam los spotka³ te¿ kompaniê z Zaostrowie-
cza, Miasteczko to opanowa³y ju¿ oddzia³y sowieckie, co jednak nie prze-
szkodzi³o koncentracji. Na rynku zebra³o siê ponad 150 ludzi, wszyscy
zaprzysiê¿eni. Wœród nich równie¿ Tajna Dru¿yna Harcerzy pod dowódz-
twem Jelenia – Wac³awa Skuratowicza. Kompania z Zaostrowiecza mia³a
doskona³e uzbrojenie; 15 e³kaemów, 43 erkaemy, 52 mp, 126 karabinów.
Partyzanci sowieccy nie odwa¿yli siê rozbroiæ tak silnej jednostki.
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Na rynku ustawi³y siê plutony Grota – Eugeniusza Skupskiego, For-
tunata Czerniawskiego, Miko³aja Jarmoliñskiego, Józefa Murawickiego
i TDH z p. o. dru¿ynowym Wac³awem Skuratowiczem. Zastêpca dowód-
cy kompanii podchor¹¿y Stanis³aw Krepski z³o¿y³ raport dowódcy pla-
cówki podporucznikowi Pociskowi. Przed wymarszem odœpiewano „Bo¿e
coœ Polskê”.

W po³udnie 29 czerwca 1944 r. kompania dotar³a do P³askowicz,
gdzie kapelan placówki ks. Jan Ma³ecki udzieli³ ¿o³nierzom b³ogos³a-
wieñstwa, Po krótkim odpoczynku wymaszerowano dalej – wieczorem
dochodz¹c do Klecka, który by³ ju¿ zajêty przez Armiê Czerwon¹.
O dalszych losach kompanii tak wspomina Grot – Eugeniusz Skupski,
dowódca plutonu, w sk³ad którego wchodzi³a dru¿yna harcerska:

– W Klecku powita³ nas nadzwyczaj serdecznie wojskowy komen-
dant sowiecki, uprzedzony telefonicznie o zbli¿aj¹cej siê grupie. W prze-
mówieniu zachêca³ nas do walki ze wspólnym wrogiem. Na kwaterê
wyznaczy³ nam stodo³ê na skraju miasta. Zapewni³, ¿e mo¿emy bezpiecz-
nie wyspaæ siê, by nazajutrz ruszyæ w dalsz¹ drogê zgodn¹ z nasz¹ mar-
szrut¹, tj. do Nieœwie¿a. Naiwni uwierzyliœmy jego zapewnieniom. Broñ
ustawiliœmy przed stodo³¹ w koz³y, pozostawiaj¹c przy niej tylko jedne-
go wartownika. O œwicie obudziliœmy siê wypoczêci i gotowi do dalsze-
go marszu. Otworzyliœmy wierzeje stodo³y i zdêbieliœmy. Broñ i war-
townik zniknêli. W odleg³oœci ok. 30 kroków przed nami sta³y dwa ceka-
emy – maximy i trzy erkaemy Diegtiarewa wymierzone wprost w nas, za
nimi roi³o siê od enkawudzistów. Ich „komandir” zawo³a³: wychoditie
Polaczki po odnamu, ruki na szei! WychodŸcie Polaczki pojedyñczo, rêce
na karku! W ten sposób skoñczy³a siê krótka historia naszego oddzia³u.
Ka¿dego z nas spisano i odprawiono do domu. Brata mego Czes³awa
i jeszcze kilku ch³opaków NKWD zabra³o do Baranowicz. Wróciliœmy
wiêc z nosami na kwintê, ku uciesze czêœci miejscowej ludnoœci. Brat
powróci³ po tygodniu... Po paru kolejnych tygodniach w³adze sowieckie
og³osi³y mobilizacjê. Stawiliœmy siê wszyscy ponownie z nadziej¹ na
wcielenie nas do Wojska Polskiego. Tak siê jednak nie sta³o, Ze Sto³p-
ców, gdzie by³ punkt mobilizacyjny, po segregacji na Polaków i Bia³oru-
sinów wywieziono nas do Szui, miejscowoœci po³o¿onej 350 km na pó³-
nocny wschód od Moskwy. Tam usi³owano nas wcieliæ do Krasnej Ar-
mii. Zastosowaliœmy bierny opór udaj¹c, ¿e nie rozumiemy jêzyka rosyj-
skiego. Po kilku tygodniach Sowieci zrezygnowali z zamiaru uczynienia
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z nas Rosjan i odtransportowali do Bia³egostoku, gdzie wcielono nas
wreszcie do Wojska Polskiego z przydzia³em do 9 dywizji piechoty
II Armii, Czêœæ z nas trafi³a do 26 i 28, kilku zaœ do 30 pu³ku piechoty.
1 grudnia 1944 r. z Bia³egostoku przemaszerowaliœmy w okolicê Miê-
dzyrzecza Lubelskiego...

Do II Armii Wojska Polskiego trafi³ równie¿, awansowany w miê-
dzyczasie do stopnia kapitana, Stanley – Mateusz Stanis³aw Winter,
wystêpuj¹cy pod przybranym nazwiskiem Jan Hryniewicz – nie ujaw-
niaj¹c, ¿e jest „cichociemnym”. W marcu podczas walk nad Nys¹ £u¿yck¹
kontrwywiad aresztowa³ go, kieruj¹c przeciw niemu do s¹du wojskowe-
go akt oskar¿enia o „przynale¿noœæ do grupy czo³owych dzia³aczy AK
na terenach przy³¹czonych do ZSRR”. S¹d jednak oskar¿enie wówczas
odrzuci³ i Stanley zosta³ uniewinniony. Kontrwywiad nie da³ jednak za
wygran¹. Z pocz¹tkiem maja kapitan Hryniewicz zosta³ ponownie aresz-
towany i stan¹³ przed s¹dem wojskowym w Poznaniu. Powtórzono oskar-
¿enie dodaj¹c, i¿ jest spadochroniarzem zrzuconym z Anglii, a zatem
imperialistycznym agentem. Ponadto mia³ namawiaæ ¿o³nierzy do de-
zercji. Tym razem s¹d w zmienionym sk³adzie skaza³ go na karê œmierci.
Wyrok wykonano w drugiej dekadzie czerwca 1945 r., a wiêc ju¿ po
zakoñczeniu wojny. Zgin¹³ rozstrzelany w³aœnie pod nazwiskiem Hry-
niewicz. Obawiaj¹c siê represji wobec rodziny, nie ujawni³ nazwiska
Winter. Tym w³aœnie nale¿y t³umaczyæ, ¿e przez wiele lat nie mo¿na
by³o ustaliæ jego losów, o których kr¹¿y³y przeró¿ne opowieœci. Ale to
wszystko dzia³o siê póŸniej.

MARSZ NA ZACHÓD

Wystany przez porucznika Górê trzeci szwadron nie dotar³ do Nie-
œwie¿a, gdy¿ po kilkunastu kilometrach forsownego marszu dowódca
szwadronu otrzyma³ wiadomoœæ, ¿e Nieœwie¿ jest ju¿ w rêkach Armii
Czerwonej.

Nie uda³o siê te¿ przej¹æ wiêkszej grupy ochotników spod Barano-
wicz, do³¹czy³o tam zaledwie 10 konspiracyjnych ¿o³nierzy. Nie dotar³
równie¿ do porucznika Góry rozkaz, by wymaszerowa³ ze swoim od-
dzia³em w kierunku Wilna, gdzie mia³by wzi¹æ udzia³ w operacji „Ostra
Brama”. Zreszt¹ gdyby nawet ów rozkaz dotar³ do niego, nie mia³by ¿ad-
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nych mo¿liwoœci jego wykonania, gdy¿ Zgrupowanie Nalibockie ju¿
wtedy odciête by³o od Wilna przez Armiê Czerwon¹.

Pozostawa³ wiêc tylko jeden kierunek marszu, by ocaliæ oddzia³
przed zag³ad¹ i aby móg³ on byæ przydatny w innych operacjach. To by³
kierunek – na zachód.

2 lipca 1944 r. Zgrupowanie Nalibockie przemieœci³o siê bli¿ej
Baranowicz wzd³u¿ trasy Sto³piszcze – Iszko³dŸ – Po³oneczka – Ko³dy-
czewo. W tej ostatniej miejscowoœci znajdowa³ siê obóz. Wszyscy ¿o³nie-
rze z niecierpliwoœci¹ oczekiwali na rozkaz ataku, by wyzwoliæ wiêŸniów.

W póŸnych godzinach wieczornych podczas zajmowania kwater
we wsi Proœcie w pobli¿u Po³oneczki szwadrony pierwszy i drugi zaata-
kowane zosta³y przez oddzia³y ROA.

Na szpicy wysuniêta by³a druga sekcja drugiego plutonu plutono-
wego Antoniego Czarnego z drugiego szwadronu dowodzona przez ka-
prala Jana Purowskiego. Nagle ziemia zadr¿a³a od strza³ów karabinów
maszynowych, a zaraz potem od wybuchów granatów wyrzucanych
z moŸdzierzy i granatników. Od pierwszej serii pad³ zabity wraz z ko-
niem kapral Purowski oraz u³an Do³gopo³. Pozosta³e konie odruchowo
zerwa³y siê do galopu, ale ju¿ dowództwo nad drug¹ sekcj¹ przej¹³ starszy
u³an Klik – Jan Minciel. Wstrzyma³ konie, kaza³ oddaæ je koniowodnym i
cofaæ siê wraz z ciê¿ko rannym u³anem Polanic¹. Ostrzeliwuj¹c siê sku-
tecznym ogniem erkaemu sekcja wycofa³a siê w kierunku si³ g³ównych.

Spieszone szybko szwadrony drugi pod dowództwem plutonowe-
go Szarego – Józefa NiedŸwiedzkiego i pierwszy wachmistrza. Dêba –
Jana Jakubowskiego przesz³y do kontrnatarcia prowadz¹c ogieñ do nie-
widocznego w ciemnoœciach przeciwnika. Ale jego przewaga by³a znacz-
na. Jak siê bowiem okaza³o siê tego dnia nad ranem okoliczne wsie zajê-
³y g³ówne si³y genera³a Kamiñskiego z Ruskoj Oswoboditielnoj Armii.

Nale¿a³o przejœæ do obrony i po godzinnej strzelaninie wycofaæ siê
– zabieraj¹c z pola walki dwóch zabitych i trzynastu rannych w tym sze-
œciu bardzo ciê¿ko. Wœród rannych byli m. in. dowódca drugiego szwa-
dronu plutonowy Szary, Lawina – Józef NiedŸwiecki, dowódca trzeciej
sekcji drugiego plutonu kapral Józef Sosnowski (po którym dowództwo
sekcji przej¹³ awansowany na starszego u³ana za bój pod Iwieñcem Wró-
bel – W³adys³aw Pupko), a tak¿e ulani LuŸny – Ryszard Lewin i Antoni
¯danowicz.

Strat nieprzyjaciela nie da³o siê ustaliæ.
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Chocia¿ oddzia³ Góry musia³ ust¹piæ z pola walki, to walkê tê uznano
za zwyciêsk¹. Gdyby drugi i pierwszy szwadron (taka by³a kolejnoœæ
marszu w kolumnie), nie przyjêty na siebie pierwszego uderzenia i nie
powstrzyma³y natarcia dziesiêciokrotnie wiêkszej si³y Kozaków genera-
³a Kamiñskiego – z ³atwoœci¹ mogliby oni otoczyæ ca³e zgrupowanie,
znajduj¹ce siê akurat na ciasnej drodze w b³otnistym terenie. Jego los
by³by przesadzony ...

W najbli¿szym lesie pochowano poleg³ych kaprala Prymera – Jana
Purowskiego i u³ana Bronis³awa Dobrowolskiego, ¿egnaj¹c ich salw¹
honorow¹. Rannych ulokowano na furmankach wydzielonych na szpital
polowy, którego komendantem byt plutonowy z cenzusem, doktor Klesz-
czyk – Antoni Banis. Po walce kontynuowano marsz, jednak zrezygno-
wano z uderzenia na Ko³dyczewo, gdy¿ dziesiêæ tysiêcy Kozaków
w ka¿dej chwili mog³o przyjœæ z odsiecz¹ zaatakowanej za³odze, a po-
nadto atak by³by bezsensowny, gdy¿ Niemcy ju¿ wczeœniej przeprowa-
dzili ewakuacjê obozu, wobec zbli¿aj¹cego siê frontu.

Podczas marszu doktor Kleszczyk, którego nazywano te¿ „Kono-
wa³em”, operowa³ ciê¿ko rannych. Janowi Polanicy z prawej rêki i piersi
wy³uska³ kilkanaœcie od³amków.

Na nocleg piechota zatrzyma³a siê we wsi Haciszcze, natomiast
kawaleria biwakowa³a w lesie.

3 lipca 1944 r, poprzez Ciszewlê, £uszniewo i Wysock oddzia³ do-
tar³ do Derewna, kilkanaœcie kilometrów od Stonima. Tu porucznik Góra
zarz¹dzi³ ca³odniowy postój, by nawi¹zaæ kontakt z komendantem Ob-
wodu „Piaski” porucznikiem Ró¿¹ – Józefem Liskiewiczem, który przed
kilkoma dniami obj¹³ tê funkcjê po kapitanie artylerii Kartaczu – Mie-
czys³awie Ostrowskim, odwo³anym do siedziby Okrêgu „Nów” w Li-
dzie. Okaza³o siê, ¿e mobilizacja obwodu nie zosta³a jeszcze og³oszona.
Do oddzia³u do³¹czy³o tylko 17 AK-owców pod dowództwem podchor¹-
¿ego Groma – Józefa Bylewskiego. Byli wœród nich: plutonowy Antoni
Bosak (z poprzedniej wojny kawaler Virtuti Militari i Krzy¿a Walecz-
nych), Ryszard Celmer, Ryszard Boniecki, Wicher – Witold Skopiec,
Wichura – Jerzy Dudak, Bronis³aw Pordzewski, dwaj bracia Oborowie,
dwaj 16-letni ch³opcy Kozik Soñczyk i Witek Perkowski.

4 lipca pierwszy szwadron pod dowództwem wachmistrza Dêba
wyruszy³ na rekonesans w terenie, pozosta³e oddzia³y mia³y nareszcie
mo¿liwoœæ odpoczynku.
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Od inspektora Józefa – Andrzeja Wierzbickiego nie nadchodzi³y
nowe rozkazy co do dalszej marszruty. Tymczasem front by³ coraz bli-
¿ej. Wojsko Armii Czerwonej bij¹c Niemców na ca³ym wschodnim fron-
cie zdoby³y ju¿ Miñsk i S³uck, zbli¿a³y siê do Sto³pców.

Spod Stonima do Lidy by³o ponad 100 km. Tam zgrupowanie nie
mog³oby zd¹¿yæ przed zwyciêskim pochodem wojsk sowieckich w ra-
mach operacji ,,Bagration”. Po krótkiej odprawie oficerów i dowódców
pododdzia³ów porucznik Góra zdecydowa³ dalszy marsz na zachód.

Oddzia³ wyruszy³ o godz. 5.00 rano 5 lipca 1944 r. kieruj¹c siê
przez Isakowicze, lasami, ku przeprawie przez rzekê Szczarê w okolicy
Porzecza. Lichy mostek nie by³ tu strze¿ony, przeprawa odby³a siê bez
przeszkód. Dalsza droga wiod³a przez Hodziewicze. Szosê Wo³kowysk
– Baranowicze pokonano na wysokoœci Szulaków, korzystaj¹c z przerw
miêdzy niemieckimi transportami. Liniê kolejow¹ na tym samym odcin-
ku partyzanci przekroczyli na stacji Jeziornica obsadzonej przez Niem-
ców – jak wczeœniej doniós³ wywiad – niewielk¹ za³ogê, która na widok
sporego oddzia³u nie otworzy³a ognia. Wieczorem marsz przerwano
w Wilczkach. 6 lipca zgrupowanie skierowa³o siê w stronê Karolina, by
w tej miejscowoœci przejœæ w bród rzekê Zielwionkê. W Roœciewiczach
napotkano odpoczywaj¹ce po marszu oddzia³y ROA. byæ mo¿e te same,
z którymi stoczono walkê cztery dni wczeœniej, jednak mniej liczebne
i znacznie mniej pewne siebie. Chocia¿ u³ani, zw³aszcza z pierwszego
i drugiego szwadronu rwali siê do wa³ki, porucznik Góra nakaza³ u¿ycie
broni jedynie w wypadku dzia³añ zaczepnych z ich strony. Ci jednak,
pozostaj¹c w rozsypce i zaskoczeniu, nie rozpoczêli ostrza³u.

Po przeprawie przez rzekê przemaszerowano do Górnej i dolej przez
Dziergiele do Tutowa. Kwatery obrano w Bohdzie i Bouble.

Tabor cywilny zwiêksza³ siê z ka¿d¹ mijan¹ miejscowoœci¹, liczy³
ju¿ ponad 150 furmanek. Do³¹cza³y doñ ca³e polskie i bia³oruskie rodzi-
ny z najbli¿szych okolic. To utrudnia³o marsz, opóŸnia³o jego tempo.
¯andarmeria oddzia³u odpowiedzialna za utrzymanie porz¹dku w ko-
lumnie radzi³a, aby cywile od³¹czyli siê, grozi im bowiem znaczne nie-
bezpieczeñstwo w razie powa¿niejszego starcia z Niemcami, Bój w Pro-
œcie pod Po³oneczk¹ uœwiadomi³ im zreszt¹, na jakie nara¿aj¹ siê ryzyko
id¹c wraz z partyzantami. Istotnie, po przekroczeniu Szczary tabory
z ludnoœci¹ cywiln¹ od³¹czy³y od zgrupowania, co wszyscy przyjêli
z ulg¹.
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Lato 1944 r. by³o nadzwyczaj upalne. Tumany py³u unosi³y siê nad
kolumn¹, ludzi i konie mêczy³o pragnienie. Niepodobna by³o kontynu-
owaæ marszu w ci¹gu dnia, wiêc ruszono zazwyczaj o œwicie i maszero-
wano do godz. 10, zapadaj¹c na resztê dnia w lasach, by dopiero pod
wieczór iœæ dalej. Po od³¹czeniu taboru cywilnego w kolumnie pozosta³o
190 furmanek, na których jecha³a piechota, ci¹gn¹c za sob¹ tumany ku-
rzu, niczym dymn¹ zas³onê. Powiêksza³a j¹ jazda – 350 kawalerzystów.

Taczanki z ciê¿k¹ broni¹ maszynow¹ i moŸdzierzami, a g³ównie
w pe³ni umundurowane wojsko wywo³ywa³o respekt wœród mniejszych
oddzia³ów niemieckich, które nie atakowa³y Polaków. Oddzia³y wiêksze
kolumna omija³a. Marsz odbywa³ siê g³ównie drogami polnymi i grobla-
mi przerzuconymi przez b³oto. Omijano szosy i g³ówne trakty, którymi
wycofywa³y siê wojska niemieckie. Wysy³ane podczas postoju patrole
widywa³y – na dalszym zapleczu frontu – kompletnie rozbite oddzia³y,
pu³ki bez artylerii, ledwie z paroma samochodami, dywizje pancerne
z rozbitymi czo³gami, bataliony piechoty licz¹ce kilkudziesiêciu zaled-
wie ¿o³nierzy w wiêkszoœci rannych.

W dniach 7–8 lipca oddzia³ przeby³ trasê: Ulez³y – Hatkowszczy-
zna – Sidorki – Zadworzañce – Œwiêcica – Wielkie Sio³o – Moñczyce –
Po³onka – Rudawka – Wielkie i Ma³e Ro¿ki – Dworczany – Krasna.
Nocleg w Krasnej. 9 lipca trasa wiod³a: Kolosy – Dublany, nocleg
w Rudni; 10–11 lipca Soce – Olszanica. 11 lipca do³¹czyli do oddzia³u
dwaj ch³opcy z Pru¿an – Pulchny – Stefan Fedorowicz i Wac³aw Sko-
czeñ, którym uda³o siê zbiec z niemieckiego konwoju, a ¿e byli ju¿ wcze-
œniej zaprzysiê¿eni – otrzymali przydzia³ do szwadronu cekaemów po-
rucznika Jara. 12 lipca kolumna zatrzyma³a siê na nocleg w Pruszance.
13 lipca po po³udniu ¿o³nierze ruszyli w kierunku granicy z Generalnym
Gubernatorstwem. Oddzia³ przeszed³ przez Karp, Niemyje, Z¹bki, Koce
i Schaby zatrzymuj¹c siê przez nastêpny dzieñ w Kulakach, by zwia-
dowcy mogli rozpoznaæ najdogodniejsze przejœcie przez Bug.

PRZEPRAWA PRZEZ BUG

15 lipca zgrupowanie o godz. 14 ruszy³o tras¹; Przybyszyn – Ko-
stuszyn – Gaj– Leszczki Du¿e – do maj¹tku Wiktorowo – G³êboczek,
gdzie dowódca zgrupowania zdecydowa³ pokonanie Bugu przez bród.
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Przeprawê rozpoczêto o godz. 21.30. Jako pierwszy lewy brzeg rzeki
osi¹gn¹³ trzeci szwadron wachmistrza podchor¹¿ego Suma. G³êbokoœæ
wody nie przekracza³a 1,20 m.

Ju¿ po drugiej stronie rzeki, na ziemi „gubernialnej”, szwadron
zabezpieczy³ dalsz¹ przeprawê e³kaemem z sekcji kaprala Stanis³awa
Piszczka. Nastêpnie wp³aw na koniach przesz³y pozosta³e szwadrony –
pierwszy, drugi i czwarty – i szwadron cekaemów. Dopiero za nimi ru-
szyli ¿o³nierze z piechoty – schodz¹c z wozów, pokonuj¹c Bug nago
i unosz¹c mundury, buty, broñ i amunicjê ponad g³owami. Odœwie¿eni t¹
przymusow¹ k¹piel¹ w dobrej kondycji wszyscy pokonali ostatni wy-
znaczony na ten dzieñ 6–kilometrowy odcinek do miasteczka Dzierzby.

Nazajutrz 16 lipca, a by³a to niedziela, na b³oniu za miasteczkiem
przy skleconym naprêdce polowym o³tarzu stanê³o w czworoboku ca³e
zgrupowanie. Miejsce w pobli¿u o³tarza zaj¹³ sztab – dowódca zgrupo-
wania porucznik Góra, jego zastêpca porucznik Kula, dowódca batalio-
nu porucznik DŸwig, dowódca dywizjonu chor¹¿y Noc, kwatermistrz
porucznik Jastrz¹b, oficer informacji podchor¹¿y Kazik, pozostali do-
wódcy kompanii i szwadronów. Mszê odprawi³ kapelan zgrupowania
ksi¹dz Praczyñski, który na koniec zaintonowa³ „Bo¿e coœ Polskê”. Grom-
ko podchwyci³a pieœñ partyzancka braæ i miejscowa ludnoœæ, licznie przy-
by³a z miasteczka i jego okolic. Po mszy przemówi³ dowódca zgrupowa-
nia. Przypomnia³, ¿e nie z winy dowództwa i ¿o³nierzy zgrupowanie to
czasowo zawiesi³o walkê z Niemcami. Chodzi³o o to, by daæ mo¿liwoœæ
powrotu do oddzia³u jak najwiêkszej iloœci towarzyszy broni, podstêp-
nie pojmanych do niewoli przez „sprzymierzonych” sowietów. Wskutek
tego powróci³o do oddzia³u ponad 150 aresztowanych. Niestety, nie uda-
³o siê odbiæ pojmanego 1 grudnia 1943 r. dowódcy zgrupowania majora
Pe³ki i innych oficerów, zaproszonych na podstêpnie przygotowan¹ od-
prawê w sowieckim sztabie partyzanckim.

– Z dniem dzisiejszym – zakoñczy³ porucznik Góra – ostatecznie
odwo³ujê rozkaz nieatakowania Niemców i ich satelitów. Bêdziemy kon-
tynuowali chlubne tradycje naszego oddzia³u pamiêtnej dla nas wszyst-
kich zwyciêskiej walki z niemieckim garnizonem w Iwieñcu, krwawych
walk w czasie blokady Puszczy Nalibockiej, akcji w Rakowie
i boju pod Po³oneczk¹ ...

Partyzanci przerwali dalsze jego s³owo. Tego rozkazu oczekiwali
z najwy¿sz¹ niecierpliwoœci¹ od pó³ roku. Wszystkich ogarn¹³ istny sza³.
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Wyrzucano w górê po³ówki, potrz¹sano karabinami – jakby Niemcy byli
tu¿, na odleg³oœæ strza³u. Daleko nios³o siê gromkie „hurra!”. Dowódca
chcia³ wprawdzie mówiæ jeszcze dalej, lecz wobec tego ¿ywio³owego
wybuchu radoœci z zamiaru zrezygnowa³.

Dowódca dywizjonu kawalerii chor¹¿y Noc – Zdzis³aw Nurkie-
wicz rozwin¹³ sztandar puszczy i wrêczaj¹c go uroczyœcie dowódcy trze-
ciego szwadronu wachmistrzowi podchor¹¿emu Sumowi – Narcyzowi
Kulikowskiemu powiedzia³:

– Od tej chwili znowu bêdziemy walczyæ z Niemcami pod jego
barwami.

Dowódca szwadronu przekaza³ sztandar swemu ³¹cznikowi u³ano-
wi ¯bikowi – Marianowi Podgórecznemu.

Uroczystoœæ zakoñczy³a wojskowa parada.
Zaraz po mszy i paradzie na b³oniach miasteczka Dzierzby dowód-

ca 2 szwadronu plutonowy Szary da³ znak swym u³anom, którzy wraz
z nim pognali do miejsca postoju. Tam nakaza³ zatrzymanych wczeœniej
trzech niemieckich ¿andarmów natychmiast rozstrzelaæ. Dok³adnie w tym
samym czasie do Dzierzb wje¿d¿a³ niemiecki samochód osobowy. Na
ubezpieczeniu stala sekcja e³kaemu Stanis³awa Piszczka. Dowódca
3 szwadronu przez swego goñca zd¹¿y³ zawiadomiæ go, ¿e do Niemców
mo¿na ju¿ strzelaæ bez pardonu. Piszczek odczeka³ a¿ samochód zbli¿y
siê na dogodn¹ odleg³oœæ. Sam zaj¹³ miejsce celowniczego u³ana War-
szawiaka – Eugeniusza Marciniaka i wygarn¹³ dwie krótkie serie. Samo-
chód zary³ siê w przydro¿nym rowie. Sekcyjny ponowi³ seriê, gdy z roz-
bitego auta wyskoczy³o czterech Niemców w mundurach SS. Zabitych
pochowano w pobliskim lesie, zaœ zabran¹ im teczkê z dokumentami
wojskowymi przekazano oficerowi informacji podchor¹¿emu Kazikowi
– Bronis³awowi Piwowarczykowi.

Po tej akcji zarz¹dzono ostre pogotowie, lecz noc minê³a spokoj-
nie. Dowództwo próbowa³o nawi¹zaæ kontakt z KG AK, ale bezskutecz-
nie. Tymczasem front zbli¿a³ siê niepowstrzymanie, huk dzia³ niós³ siê
coraz donioœlej, a nocami niebo od wschodu rozœwietla³y ³uny po¿arów.
Zgrupowanie znalaz³o siê na terenach o znacznym skupieniu nieprzyja-
ciela. W ka¿dej chwili grozi³o zetkniêcie z silniejszymi jednostkami Niem-
ców, co mog³o wrêcz zagroziæ istnieniu oddzia³u. W tej sytuacji, przy
braku rozkazów swoich prze³o¿onych, nale¿a³o samodzielnie podj¹æ de-
cyzjê którêdy i dok¹d iœæ dalej. Porucznik Góra w swych wspomnie-
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niach pt. „Powstanie i dzieje Polskiego Oddzia³u AK z obwodu „S³up”
zanotowa³:

„By³em wtedy po raz pierwszy w rozterce duchowej i nie wiedzia-
³em co dalej robiæ. Porozmawia³em wtedy z kolegami Kul¹, Helskim,
Strza³¹ i Kazikiem na ten temat. Powsta³y trzy koncepcje: rozwi¹zaæ od-
dzia³ i przy pomocy miejscowej organizacji rozlokowaæ ludzi w terenie;
przeprawiæ siê na drug¹ stronê Wis³y ko³o Góry Kalwarii i zmierzaæ
w stronê Gór Œwiêtokrzyskich; przejœæ przez most w Nowym Dworze
i prowadziæ dzia³ania w Puszczy Kampinoskiej.

Przeciw projektowi rozwi¹zania oddzia³u wypowiedzieli siê wszy-
scy. Na to zawsze by³ czas. Mog³o to nast¹piæ w ka¿dym innym momen-
cie lub sytuacji, kiedy bêdzie to dla oddzia³u jedynym i ostatecznym
wyjœciem. Druga koncepcja by³a spóŸniona i ju¿ nierealna, poniewa¿
komunikaty radiowe mówi³y o zajêciu przez Armiê Czerwon¹ Siedlec
i Soko³owa. Pozostawa³a tylko trzecia, w samym za³o¿eniu najtrudniejsza
do wykonania koncepcja – przejœcia przez most w Nowym Dworze...”.

Postanowiono zagraæ va banque. 17 lipca po po³udniu oddzia³ Góry
opuœci³ Dzierzby przechodz¹c na teren powiatu wêgrowskiego. 18 lipca
nast¹pi³ przemarsz tras¹ Sabnie–Skibniew–Wrotnów. Postój w Kalêczy-
nie i s¹siednich wioskach przed³u¿y³ siê do 21 lipca, co próbowano wy-
korzystaæ do ponownego nawi¹zania kontaktu z KG AK. Znów bez skut-
ku. W po³udnie 21 lipca, po przejœciu przez miejscowoœci Stoczek Wê-
growski, Brzozy, Kamieñczyk, Niegowo i Wólkê oddzia³ dotar³ do osa-
dy Stupak, obsadzonej przez ¿o³nierzy z RONA (Russkaja Oswobotitiel-
naja Narodnaja Armio, dowodzona przez W³asowa). Dowódca zgrupo-
wania poprzez swego goñca u³ana NiedŸwiedzia – Stanis³awa Myœlic-
kiego nakaza³ zachowanie pogotowia bojowego i wstrzymanie siê od
ognia bez wyraŸnego rozkazu. W³asowcy zatrzymali kolumnê, zaœ po-
rucznik Góra próbowa³ t³umaczyæ, ¿e oddzia³ jest frontow¹ jednostk¹
walcz¹c¹ u boku Niemców przeciwko Armii Czerwonej. Wyjaœnienia te
nie przekona³y Kozaków, którzy za¿¹dali okazania odpowiednich doku-
mentów. Oczywiœcie nie by³o takich. Nie by³o te¿ ju¿ trzech niemieckich
¿andarmów, których rozstrzela³ porywczy plutonowy Szary. Dalsze per-
traktacje z w³asowcami prowadzi³ przez ca³¹ noc zastêpca dowódcy, po-
rucznik Kula – Franciszek Rybka. Zezwolono polskiemu oddzia³owi na
postój w Marianowie i Dreszczewie, lecz mimo to Polacy przez ca³¹ noc
zachowali ostre pogotowie bojowe.
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Nad ranem powróci³ porucznik Kula. Wygl¹da³o na to, ¿e w³asow-
cy uwierzyli w jego wykrêtne opowiadania, choæ sam nie by³ tego pe-
wien. Na wszelki wypadek zaraz po jego powrocie porucznik Góra za-
rz¹dzi³ wymarsz oddzia³u. Oderwano siê szczêœliwie od nieprzyjaciela
unikaj¹c walki, która zapewne zaprzepaœci³aby mo¿liwoœæ przedostania
siê na lewy brzeg Wis³y. Drogê ku niej wybrano przez Kowalichê, Lu-
dwinów, Józefów, Serock, Nieporêt ko³o Legionowa, Wieliszew, Janó-
wek i Okunin, gdzie zatrzymano siê na krótki postój 25 lipca.

PRZEMARSZ PRZEZ NOWY DWÓR

Szos¹ jecha³y bez przerwy transporty Niemców i ich sprzymierzeñ-
ców. Przed Nowym Dworem, gdy po przejœciu jednego zgrupowania
w³asowców nast¹pi³a przerwa – brawurowo „wszed³” w ni¹ wprost
z polnej drogi oddzia³ porucznika Góry, wzbijaj¹c nad sob¹ tumany ku-
rzu. Goniec komendanta u³an NiedŸwiedŸ z czo³a kolumny pocwa³owa³
do ty³u przekazuj¹c po drodze rozkazy dowódcy: zachowaæ pogotowie
bojowe, bez rozkazu nie otwieraæ ognia! Wszyscy i tak zdawali sobie
sprawê, ¿e gra idzie o najwy¿sz¹ stawkê, o „byæ albo nie byæ” ca³ego
oddzia³u. Jeden przypadkowy strza³ móg³by przekreœliæ wszystko.

Na czele kolumny jecha³ porucznik Kula w asyœcie podporucznika
Jastrzêbia, chor¹¿ego Wy¿³a – Stefana Andrzejewskiego i jego syna u³a-
na Jamnika – Stanis³awa. Zarówno Kula jak i Andrzejewscy doskonale
w³adali jêzykiem Niemieckim. W niewielkiej odleg³oœci za nimi masze-
rowa³ batalion 78 pu³ku piechoty pod dowództwem porucznika DŸwiga
– Witolda Pe³czyñskiego, przy którym znajdowa³ siê porucznik Góra ze
swym pocztem. Za piechot¹ posuwa³y siê tabory, kwatermistrzostwo,
szpital i ¿andarmeria. Za ni¹ – szwadron cekaemów wyodrêbniony ostat-
nio z 27 p. u³. jako zal¹¿ek 23 pu³ku u³anów grodzieñskich porucznika
Jara. Kolumnê zamyka³y cztery szwadrony 27 pu³ku u³anów im. króla
Stefana Batorego pod dowództwem chor¹¿ego Nurkiewicza. Przez niko-
go nie zatrzymany, bez jednego wystrza³u ca³y oddzia³ nalibocki AK
o godz. 18 znalaz³ siê na rynku w Nowym Dworze.

Dopiero po tym nies³ychanym wrêcz wyczynie Niemcy po³apali
siê i przegrodzili dostêp do mostu. Byli zreszt¹ ca³kowicie zaskoczeni.
Ni st¹d ni zow¹d pojawi³a siê nagle, w pobli¿u s³ynnej modliñskiej twier-
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dzy przez nikogo nie sygnalizowana silna jednostka w mundurach Woj-
ska Polskiego. Zdezorientowani niemieccy dowódcy najwyraŸniej nie
mieli pojêcia co robiæ. Strzelaæ? Pertraktowaæ?

W tym samym czasie niemieckie czo³gi pospiesznie obstawia³y
wejœcie na most, zaœ ludnoœæ cywilna chroni³a siê do domów, przewidu-
j¹c, ¿e lada moment mo¿e rozgorzeæ walka – choæ ³¹cznicy por. Góry
u³an NiedŸwiedŸ – Stanis³aw Myœlicki i u³an Maciejka – Franciszek
Kosowicz, po raz nie wiadomo który galopowali wzd³u¿ kolumny po-
wtarzaj¹c rozkaz dowódcy, by w ¿adnym wypadku nie otwieraæ ognia
bez rozkazu.

Na czele Niemców odgradzaj¹cych drogê od mostu sta³ sêdziwy
oberst – pu³kownik. Przez swego adiutanta zapyta³: co to za jednostka?
Na rozmowy uda³ siê porucznik Kula – Franciszek Rybka wraz z porucz-
nikiem Jastrzêbiem – Aleksandrem Wolskim i ppor. Danem – Francisz-
kiem Baumagartem i chor¹¿ym Wy¿³em – Stefanem Andrzejewskim. Roz-
mowy trwa³y pó³ godziny.

* * *
Przed piêcioma laty, w ósmym dniu wojny 27 pu³k u³anów im. kró-

la Stefana Batorego z Nieœwie¿a, dowodzony przez pu³kownika Jana
Paj¹ka – równie¿ przechodzi³ tê sam¹ trasê w pe³nej gotowoœci bojowej.
Ale wtedy jego trasa by³a odwrotna – z Puszczy Kampinoskiej na wschód
do Warszawy... W³aœnie podczas denerwuj¹cego wyczekiwania na wy-
niki rozmów z Niemcami historiê tego pu³ku przypomnia³ chor¹¿y Noc,
który w jego szeregach s³u¿y³ niemal od pocz¹tku.

27 pu³k u³anów im. Stefana Batorego powsta³ w lipcu 1920 r.
w Kaliszu, pocz¹tkowo przy 3 pu³ku u³anów zwanym „Dzieci Warsza-
wy” – jako 203 pu³k ochotniczy. W 1921 r. pu³k otrzyma³ numer, nazwê
i garnizon w Nieœwie¿u. U³ani na rogatywkach mieli ¿ó³te otoki, a na
ko³nierzach i lancach ¿ó³to – bia³e proporczyki z bia³o – granatowym
paskiem. „¯urawiejk¹” pu³ku w takt skocznej melodii by³y s³owa: „Lejb-
gwardziœci, don¿uani – to nieœwiescy s¹ u³ani”. Chrzest bojowy pu³k
przeszed³ 7 sierpnia 1920 r. pod Przasnyszem, a 8 sierpnia (œwiêto pu³-
kowe) szar¿owa³ na wojska Armii Czerwonej pod Przewojem, w obro-
nie Ciechanowa. 10 sierpnia dokona³ wypadu na Ciechanów, 12 sierpnia
uczestniczy³ w boju pod Œwirszczami, zaœ w dniach nastêpnych uczest-
niczy³ w akcjach pod ¯elechowem i Smardzewem, Chotumem i Wotcz-
kiem, Równem i Korcem.
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Kolejnymi dowódcami tego pu³ku byli: major Zygmunt Podhorski,
rotmistrz Adam Zakrzewski, podporucznik Jan Reliszko, pu³kownik dypl.
Fryderyk Mally i podpu³kownik Józef Paj¹k.

Rozkaz mobilizacyjny na wypadek wojny pu³k otrzyma³ 23 marca
1939 r. mobilizacjê osi¹gaj¹c w trzy dni do stanu 36 oficerów i 806 sze-
regowych. Zaraz potem wraz z macierzyst¹ Nowogródzk¹ Brygad¹ Ka-
walerii dowodzon¹ przez genera³a W³adys³awa Andersa przetransporto-
wany zosta³ do rejonu Sierpca. 8 sierpnia pu³k postawiono w stan alarmu
bojowego i skierowano nad poblisk¹ granicê z Prusami Wschodnimi.
Pierwsze dni up³ynê³y na patrolowaniu i drobnych potyczkach przygra-
nicznych. 3 wrzeœnia ca³a brygada otrzyma³a rozkaz odwrotu – najpierw
do Sierpca, nastêpnie do P³ocka. 8 wrzeœnia nadszed³ kolejny rozkaz
odwrotu. Poprzez Puszczê Kampinosk¹ i – w³aœnie wtedy przez Nowy
Dwór – brygada przemaszerowa³a na wschód od Warszawy. 13 wrzeœnia
grupa operacyjna genera³a Andersa, który dzieñ wczeœniej mianowany
zosta³ jej dowódca (wraz z w³¹czon¹ doñ Wo³yñsk¹ Brygad¹ Kawale-
rii) prowadzi³a natarcie na Ka³uszyn, 27 pu³k u³anów otrzyma³ zadanie
zdobycia Maliszewa, silnie bronionego przez Niemców. Ale szar¿a
pierwszego szwadronu nie przynios³a powodzenia. Ponosz¹c powa¿ne
straty (20 proc. stanu osobowego) szwadron przeszed³ do walki pie-
szej, Ok. godz. 14 Maliszew odebrano nieprzyjacielowi i bitwê prze-
rwano. Wieczorem pu³k oderwa³ siê od przewa¿aj¹cych sit niemiec-
kich i w nocnym marszu osi¹gn¹³ wyznaczony wczeœniej rejon kon-
centracji brygady na pó³noc od Zaskarzewa we wsi Polesie Rawskie.
Stamt¹d grupa operacyjna Andersa skierowa³a siê na po³udnie ku g³ów-
nym si³om polskim.

Trasa marszu grupy operacyjnej genera³a Andersa z okolic Zaska-
rzewo – Polesie Rawskie (na wschód od Warszawy) ku g³ównym si³om
polskim wiod³a przez Baranów nad Wieprzem, Lubartów, Rejowiec a¿
do lasów po³o¿onych na po³udniowy–wschód od Zamoœcia. Tam Nowo-
gródzka Brygada Kawalerii dzia³aj¹ca nadal w sk³adzie grupy Andersa
stanowi¹cej czêœæ si³ Frontu Pó³nocnego genera³a dywizji Konstantego
D¹b – Biernackiego – otrzyma³a rozkaz uderzenia na Niemców pod
Tarnawatk¹.

Dzia³ania rozpoczêto 22 wrzeœnia 1939 r. wieczorem. Pocz¹tkowo
27 pu³k u³anów znajdowa³ siê w drugim rzucie brygady i posuwa³ siê
wzd³u¿ osi Siemierz – Karolówka – Najdan – Sielec – Krynica. Nastêp-
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nie zgodnie z podjêt¹ przez dowództwo decyzj¹ przebicia siê grupy ope-
racyjnej kawalerii na Wêgry — zawróci³ na po³udnie. Tocz¹c drobne
potyczki z Niemcami cofaj¹cymi siê po wkroczeniu Armii Czerwonej na
ziemie polskie pu³k przeszed³ w okolice Krasnobrodu, gdzie we wsi Cio-
tusze rozbi³ oddzia³ taborów niemieckich nie ponosz¹c strat. Z kolei wraz
z brygad¹ przebija³ siê przez Narol ku Jaworowi. Na zachód od tego
miasteczka, pod wsi¹ Broszki, 26 wrzeœnia dosz³o do wiêkszego boju.
Pu³k otrzyma³ rozkaz zajêcia wsi Morañce. Zarz¹dzona przez podpu³-
kownika Józefa Paj¹ka szar¿a za³ama³a siê jednak w ogniu broni maszy-
nowej. Polegli wówczas lub zostali ciê¿ko ranni major Lizoñ, rotmistrz
Kwieciñski, porucznicy Olszewski i Delatour, podporucznik Pop³awski
oraz 80 u³anów.

Jednak¿e w innym miejscu brygadzie uda³o siê przebiæ pierœcieñ
okr¹¿enia. Niestety 27 wrzeœnia w rejonie W³adypola, w po³owie drogi
miêdzy Samborem a Przemyœlem, polska kawaleria znów natknê³a siê
na przewa¿aj¹ce si³y wroga, dysponuj¹ce du¿¹ iloœci¹ czo³gów. Próba
przedarcia siê nie data rezultatu. W tej ciê¿kiej sytuacji, maj¹c z jednej
strony Niemców, a z drugiej Armiê Czerwon¹, zapad³a decyzja rozwi¹za-
nia Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, a wraz z ni¹ i 27 pu³ku u³anów.

Tak zakoñczy³ siê we wrzeœniu 1939 r. szlak bojowy „¿ó³tych” u³a-
nów im. króla Stefana Batorego, który teraz kontynuowali naliboccy
partyzanci. I oto odtworzony w warunkach partyzanckich – rzecz bez
precedensu – w pe³nym sk³adzie trzech szwadronów .i z zal¹¿kiem szwa-
dronu czwartego 27 pu³k u³anów Armii Krajowej znalaz³ siê znów
w Nowym Dworze, zmierzaj¹c wraz ze szwadronem cekaemów 23 pu³-
ku u³anów grodzieñskich i batalionem 78 pu³ku piechoty strzelców s³uc-
kich na zachód, by kontynuowaæ przerwan¹ przed piêcioma laty walkê
o Warszawê.

* * *
W miarê przed³u¿ania siê postoju w Nowym Dworze napiêcie

w szeregach Zgrupowania Nalibockiego ros³o. Wszystkie karabiny i broñ
maszynowa gotowe by³y do u¿ycia na dany rozkaz. Jeszcze chwila i ktoœ
z mniej wytrzyma³ych móg³ poci¹gn¹æ za spust. Nikt nie wiedzia³ jaki
skutek odnios¹ oczywiœcie k³amliwe t³umaczenia i pertraktacje zastêpcy
dowódcy oddzia³u porucznika Kuli, który wraz z porucznikiem Jastrzê-
biem i chor¹¿ym Wy¿³em udali siê na rozmowy z Niemcami, Kiedy wresz-
cie wrócili – po ich minach mo¿na by³o wnioskowaæ sukces.
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– Oszwabiliœmy Szwabów! – zawo³a³ Kula. – Obiecali nam nawet
czterodniowe zaprowiantowanie!

Dochodzi³a godz. 19. Kolumna ruszy³a od czo³a – kiedy wejœcie na
most stanê³o otworem. D³ugo s³ychaæ by³o na nim stukot ¿o³nierskich
butów i koñskich kopyt. Pod nimi w dole szumia³a Wis³a. Dopóki jednak
oddzia³ nie przeszed³ w ca³oœci na lewy brzeg, nikt nie móg³ byæ pewien,
¿e to siê naprawdê uda³o.

Na drugim koñcu mostu z budki wartowniczej wyszli Niemcy. Mieli
zupe³nie zdezorientowane miny. Jeden z nich pokiwa³ nawet przyjaŸnie
rêk¹, na co dowódca trzeciego szwadronu Narcyz Kulikowski splun¹³
mu wprost pod nogi. Wszak nie by³o odpowiedniego w tym wzglêdzie
zakazu... Niemiec odskoczy³ oburzony, a ca³y szwadron odpowiedzia³
gromkim œmiechem. Zaœ chor¹¿y Noc, który w zdenerwowaniu przez
ca³y czas postoju w Nowym Dworze poci¹ga³ ze swej manierki samo-
gonkê – ju¿ na drugim brzegu Wis³y zaœpiewa³ na ca³y g³os „¿urawiejkê”
27 pu³ku u³anów o lejbgwardzistach – don¿uanach ...

W ci¹gu pó³ godziny ca³y oddzia³ w liczbie 861 oficerów i ¿o³nie-
rzy wraz z taborami przeby³ most udaj¹c siê do Dziekanowa Polskiego,
gdzie Niemcy wskazali Polakom kwatery. Stan¹³ tam o zmrokui 26 lipca
1944 r. Wbrew wszelkim obawom Niemcy uwierzyli zawi³ym wyjaœnie-
niom porucznika Kuli. Po prostu nie mogliby poj¹æ, ¿e wczeœniej nie
rozpoznany oddzia³ ¿o³nierzy Armii Krajowej móg³ przybyæ a¿ zza Nie-
mna, poprzez Szczarê i Bug, pokonuj¹c tu¿ za cofaj¹cym siê frontem
setki kilometrów i niemal pod Warszaw¹ wkroczyæ bez walki do cen-
trum Nowego Dworu, okupowanego przez Niemców.

Jak opowiada³ póŸniej u³an Jamnik – Stanis³aw Andrzejewski – do
tego „bezkrwawego pokonania Wis³y” przez most w Nowym Dworze
przyczyni³ siê jego ojciec. W latach I wojny œwiatowej chor¹¿y Wy¿e³,
mieszkaniec Poznañskiego, bêd¹c w zaborze pruskim zmobilizowany
zosta³ do armii cesarza Wilhelma i skierowany na front francuski. Nie-
oczekiwanie wœród niemieckich oficerów pod Modlinem rozpozna³ do-
wódcê swego szwadronu z tamtych lat. Zameldowa³ mu siê sprê¿yœcie
i po niemiecku przypomnia³ tamte dzieje. Wzruszony oberst omal nie
uœciska³ z radoœci swego podkomendnego z tamtej wojny.

Po wojnie, chor¹¿y Stefan Andrzejewski ps. „Wy¿e³”, „Warta, z³o-
¿y³ organom bezpieczeñstwa PRL szczegó³ow¹ relacjê z pertraktacji pro-
wadzonych po po³udniu 25 czerwca 1944 roku przez parlamentariuszy
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Zgrupowania Sto³pecko Nalibockiego AK z komendantem niemieckiej
stacji zbornej rozproszonych oddzia³ów w Modlinie pu³kownikiem von
H. Biber`em, przed mostem przez Wis³ê, w Nowym Dworze. Tam w³a-
œnie polskim ¿o³nierzom, w przedwojennych mundurach, ze srebrnymi
orze³kami na polowych rogatywkach, dalszy marsz zagrodzi³y czo³gi.
Stefan Andrzejewski zezna³:

...Gdy kolumna nasza stanê³a, ja ju¿ wiedzia³em, co mam robiæ.
Zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami przyjêtymi na naradzie sztabo-
wej mia³em wyjechaæ konno na czo³o kolumny z por. cc. Kul¹ – Fran-
ciszkiem Rybk¹ – zastêpc¹ por. „Góry” Adolfa Pilcha oraz z ppor. Da-
nem – Franciszkiem Baumgartem – dowódc¹ 1 kompani piechoty, a tak-
¿e w asyœcie ppor. Jastrzêbia – Aleksandra Wolskiego. Znali oni dobrze
niemiecki. Ja zna³em go najlepiej, gdy¿ w czasie zaborów uczêszcza³em
w Poznaniu do szkó³ niemieckich i s³u¿y³em w wojsku w czasie I wojny
œwiatowej jako podoficer na froncie w Austrii.

Teraz mia³em wykonaæ zadanie specjalne: przekonaæ Niemców, i¿
walczymy po ich stronie by przedostaæ siê za wszelk¹ cenê na lewy brzeg
Wis³y. Wyznaczona w tym celu delegacja wyst¹pi³a z szyku oczekuj¹cej
w napiêciu kolumny, rozci¹gaj¹cej siê na przestrzeni kilku kilometrów,
przechodz¹c do jej czo³a. Minêliœmy tabory i poczet dowódcy na koniach.
Gdy od³¹czyliœmy siê od zgrupowania wyszed³ nam naprzeciw wysoki,
dobrze zbudowany niemiecki pu³kownik, który siê przedstawi³ jako von
H. (Heidrich?) Biber. W tym czasie stoj¹ce przed mostem cztery czo³gi
niemieckie, jak na komendê opuœci³y wymierzone w nas lufy dzia³.

– No – pomyœla³em. – Jeœli nasza misja siê nie powiedzie, bêdzie
jatka Jako d³ugoletni wojskowy zdawa³em sobie sprawê z tego, ¿e z tak
krótkiej odleg³oœci, zaledwie kilka metrów od kolumny, dzia³a czo³gów
bêd¹ nie do u¿ycia, tym bardziej, ¿e do czo³gów w jednej chwili do-
skocz¹ nasi ch³opcy, których wczeœniej z granatami i butelkami zapala-
j¹cymi Góra wysun¹³ na czo³o kolumny. Strachy na lachy! Jednak ckm–
y obok budek stra¿niczych na rogatkach mostu mog³yby, zanim zostan¹
unieszkodliwione, siaæ spustoszenie. Zastanawia³em siê, kogo najpierw
r¹bnê z mego pistoletu, Browninga. Oczywiœcie pu³kownika! Ale Kula,
Dan i Jastrz¹b myœleli zapewne to samo…

Sytuacja nie by³a weso³a. Wszystko mog³o siê zdarzyæ. Trójka ofi-
cerów stanê³a za mn¹, ustawiaj¹c siê tak, ¿eby przed nimi sta³ Niemiec
plecami zwróconymi do czo³gu.
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Zameldowa³em siê pu³kownikowi, w tylko mi znanym pruskim dry-
lu, po niemiecku, z bawarskim akcentem, przedstawiaj¹c cz³onków de-
legacji. Ka¿dy z polskich oficerów oddawa³ honor pu³kownikowi, który
odsalutowywa³. Po tej ceremoni pu³kownik spyta³:

– Co to za wojsko, czy mamy przepustkê lub inny dokument upo-
wa¿niaj¹cy do przekroczenia mostu?

Odpowiedzia³em, ¿e walczymy po stronie niemieckiej, jesteœmy
odzia³em dzia³aj¹cym w niemieckim dystrykcie Nowogródek i tam
z miejscow¹ ¿andarmeri¹ w powiatach Iwieniec i Sto³pce reprezentowa-
nych przez Oberleutnant Karola Cevilla oraz Hauptmanna Gerschitza za
zgod¹ komendanta posterunku ¿andarmerii w Miñsku (nie zna³em na-
zwiska) jesteœmy oddzia³em sprzymierzonych, przemieszczaj¹cym siê
na Zachód i wa³cz¹cym od 1943 roku z zaraz¹ bolszewick¹ oraz w obro-
nie ich garnizonu i ludnoœci cywilnej oddaj¹cej kontyngent ¿ywnoœcio-
wy dla armii niemieckiej. Wobec przerwania frontu nast¹pi³ odwrót
z naszych pozycji wyjœciowych i zgodnie z wytycznymi znaleŸliœmy siê
na terenie dzia³ania i komendy wojskowej pana pu³kownika.

Pu³kownik jednak, pomimo tych wyjaœnieñ uparcie ¿¹da³ okazania
jakiegokolwiek dokumentu, potwierdzaj¹cego te wywody.

Oczywiœcie takiego dokumentu nie by³o!
Wtedy por. „Kula” i „Dan” w³¹czyli siê do rozmowy sugeruj¹c,

¿eby pu³kownik zadzwoni³ lini¹ wojskow¹ do Iwieñca, lub Miñska dla
potwierdzenia sk³adanego raportu. Kpili w ¿ywe oczy, gdy¿ wszyscy
doskonale wiedzieli, ¿e tam s¹ ju¿ sowieci. Pu³kownik von Biber by³
niewzruszony, powtórzy³ pytanie. W tym czasie do pu³kownika doszed³
wy¿szy oficer niemiecki, zaniepokojony, ¿e przeprawa przez Wis³ê zo-
sta³a wstrzymana, a kolumny wojsk niemieckich napieraj¹ ze wszyst-
kich stron. Ów major niemiecki zameldowa³ siê pu³kownikowi jako ma-
jor von Jaster Valdan i spyta³ czy mo¿e w czymœ pomóc. Pu³kownik jed-
nak kaza³ mu zaczekaæ i nadal oczekiwa³ ode mnie odpowiedzi na wcze-
œniej zadane pytanie. I wówczas zameldowa³em siê zdumionemu majo-
rowi jako Obergefreiter – kapral – obecnie chor¹¿y Stefan Andrzejewski
z takiego to, a takiego pu³ku prusko–cesarskiej armii, który w czasie
I wojny Œwiatowej walczy³ na froncie zachodnim, wymieniaj¹c miejsca
stoczonych walk. Nie odpowiadaj¹c w dalszym ci¹gu na zadane pytanie
bezczelnie ¿¹da³em zaopatrzenia naszej jednostki w lekarstwa i amuni-
cjê, oraz zaprowiantowania, gdy¿ wszelkie zapasy podczas kilkusetkilo-
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metrowego marszu wyczerpa³y siê ca³kowicie, a ¿o³nierze s¹ kompletnie
wyczerpani, a najbardziej tutaj, w Nowym Dworze, oczekuj¹c w upale
na przeprawê na drugi brzeg Wis³y. I tak ju¿ d³ugo tutaj stoimy g³odni,
konie nie napojone, a parno, jak w piecu. Wówczas major von Valdan
przerwa³ moje wywody i spyta³ obcesowo, kto by³ moim dowódca fron-
towym. Odpowiedzia³em, zgodnie z prawd¹, wymieniaj¹c nazwiska kil-
ku swoich dowódców, a tak¿e nazwiska oficerów rannych i poleg³ych.
Major potwierdzi³ pu³kownikowi moj¹ prawdomównoœæ, gdy¿ – jak siê
okaza³o – s³u¿y³ on w tym samym, co ja pu³ku.

Po tej rozmowie atmosfera siê rozluŸni³a, major uœcisn¹³ mi, jak
nale¿a³o staremu towarzyszowi broni, rêkê. Wydawa³o siê, ¿e teraz ju¿
do masakry nie dojdzie, a Wis³a nie sp³ynie krwi¹. Pu³kownik i major
porozumieli siê na osobnoœci miedzy sob¹ i istotnie komendant von Bi-
ber wyrazi³ zgodê na przeprawê naszego zgrupowania przez Wis³ê, wy-
znaczaj¹c nam miejsce postoju w Dziekanowie Niemieckim, którego
prawdziwa nazwa brzmia³a Dziekanów Polski, czego jednak, aby nie
zaprzepaœciæ uzyskanej zgody, nie prostowa³em. Kwatermistrz nasz
w osobie ppor. Jastrzêbia – Aleksandra Wolskiego mia³, zgodnie z pole-
ceniem majora majora von Valdana pozosta³ kilkoma furmankami, by
pobraæ najpotrzebniejsze rzeczy z modliñskiego magazynu. Nazajutrz
mia³o nast¹piæ wydanie zaopatrzenia dla ludzi i koni na cztery dni…

POSTÓJ W DZIEKANOWIE POLSKIM

O œwicie, nazajutrz po zakwaterowaniu oddzia³u w Dziekanowie
porucznik Góra w cywilnym ubraniu uda³ siê do Warszawy, by skontak-
towaæ siê z Komend¹ G³ówn¹ AK, jednak bez rezultatu. Dopiero przed
godzin¹ policyjn¹ przypadkowo spotka³ swego kolegê z Anglii, „cicho-
ciemnego” kapitana Adama P³uga – Adama Borysa, organizatora i po-
tem dowódcê specjalnych oddzia³ów „Agat”, „Pegaz” i „Parasol” – któ-
ry obieca³ w tym wzglêdzie pomoc. Niejako równolegle w tym samym
dniu do kwatery zastêpcy dowódcy porucznika Kuli w Dziekanowie przy-
by³ komendant VIII Rejonu AK kapitan Szymon – Józef Krzyczkowski,
który równie¿ zaofiarowa³ .pomoc w nawi¹zaniu ³¹cznoœci z Komend¹
G³ówna – za poœrednictwem komendanta VII Obwodu majora Bronis³awa
Krzy¿aka. Poniewa¿ jego propozycje co do dalszych losów oddzia³u by³y
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niejasne – on sam spotka³ siê nastêpnie w tej sprawie z pu³kownikiem
dyplomowanym Kuczab¹ – Plut¹ Czachowskim, szefem Obwodu VII AK.

– Dziekanów Polski – wspomina³ u³an Pulchny – Stefan Fedoro-
wicz ze szwadronu cekaemów – le¿a³ nad Wis³¹ nie opodal jeziora. By³a
to du¿a, zamo¿na wieœ, której mieszkañcy powitali nas jak rodzinê. Na
kwaterach otrzymaliœmy dobre jedzenie, do syta mog³y siê najeœæ rów-
nie¿ i konie.

Od mieszkañców Dziekanowa Polskiego dowiedzieliœmy siê, ¿e
w 1939 r. ¿o³nierze Wojska Polskiego przed kapitulacj¹ potopili w jezio-
rze i w Wiœle du¿e iloœci broni. Nasi natychmiast siê tam udali i rzeczy-
wiœcie wyci¹gnêli z wody kilka zamulonych karabinów maszynowych,
które oddano naszym rusznikarzom. 27, a mo¿e 28 lipca 1944 r. pod
wieczór dowódca szwadronu porucznik Jar wys³a³ nasz drugi karabin
pod dowództwem kaprala Józefa Po³aczañskiego z pierwszego plutonu
kaprala Antoniego Zo³otara do zak³adu dla ociemnia³ych w Laskach.
W zak³adzie tym, prowadzonym przez siostry zakonne, mieœci³ siê za-
konspirowany szpital powstañczy VIII Rejonu AK. Kazano nam odpruæ
u³añskie proporczyki i za³o¿yæ na ramiona bia³o – czerwone opaski
z literami AK na czerwonym i z numerem 229 na bia³ym tle, po czym
nasz przewodnik z konspiracji poprowadzi³ nas do Lasek. Tam otrzyma-
liœmy kwatery. Siostry zaopatrzy³y nas w prowiant i papierosy, jeszcze
przedwojenne „Klubowe”. Od nich dowiedzieliœmy siê, ¿e w³aœnie
w tym zak³adzie mieœci siê kwatera dowódcy tego rejonu .kapitana Szy-
mona. Ukrywa³ siê tu równie¿ kapelan VIII Rejonu, ksi¹dz Radwan II –
Stefan Wyszyñski, od którego otrzymaliœmy b³ogos³awieñstwo. W La-
skach staliœmy na ubezpieczeniu wystawiaj¹c nasz karabin przy bramie
wejœciowej, sk¹d by³o doskona³e pole ostrza³u na drogê wiod¹c¹ do za-
k³adu, W dali przed nami widaæ by³o niemieckie reflektory przeciwlotni-
cze wraz z obs³ug¹. W czasie postoju na ubezpieczeniu przychodzili do
nas w cywilu ¿o³nierze miejscowej placówki AK, których uczyliœmy
obchodzenia siê z cekaemem...

Postój w Dziekanowie Polskim przed³u¿a³ siê ponad granicê ryzy-
ka. Ka¿dy dzieñ, ka¿da godzina pozostawania tam mog³y przynieœæ ka-
tastrofalne skutki. W ka¿dej chwili konfidenci mogli donieœæ Niemcom
o pamiêtnym wyst¹pieniu porucznika Góry po mszy na b³oniach w mia-
steczku Dzierzby, zaraz po sforsowaniu Bugu – w którym zagrzewa³ do
bezkompromisowej rozprawy z Niemcami. Mogli te¿ dowiedzieæ siê
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o rozstrzelaniu trzech niemieckich ¿andarmów, o rozbiciu samochodu z
oficerami SS, o wczeœniejszej walce z oddzia³em Kamiñskiego pod Po-
loneczk¹ i jeszcze wczeœniejszym rozgromieniu garnizonu niemieckie-
go w Rakowie. A przecie¿ otoczenie oddzia³u nawet przez niewielk¹ jed-
nostkê pancern¹ w otwartym terenie nie dawa³o ¿o³nierzom Zgrupowa-
nia Nalibockiego ¿adnych szans. Dosz³oby do masakry.

Wydawa³o siê, ¿e KG AK nie rozumia³a tego, zwlekaj¹c z podjê-
ciem decyzji lub wysuwaj¹c tak absurdalne propozycje, jak wykupienie
broni od tych, którzy ju¿ w czerwcu 1943 r. stanêli do walki z Niemcami
rozbijaj¹c ich w Iwieñcu, nastêpnie dzielnie stawiali czo³a przewa¿aj¹-
cym si³om niemieckim podczas blokady Puszczy Nalibockiej i którzy
wreszcie pokonali taki szmat drogi i przeszli niemal pó³ Polski, by tu pod
Warszaw¹ dalej biæ Niemca. I tu w³aœnie mieliby wyzbyæ siê swej broni?

Ale takiego rozkazu, który wreszcie dotar³ z KG AK do porucznika
Góry za poœrednictwem kapitana Szymona – najmniej siê spodziewano.
Nakazywa³ on przemarsz zgrupowania batalionu 78 pu³ku piechoty 27
pu³ku u³anów i dywizjonu 23 pu³ku u³anów grodzieñskich do Borów
Tucholskich – na pó³noc Polski, trasa licz¹c¹ ponad 400 km, wzd³u¿ linii
frontu, gdzie wszystkie miejscowoœci naszpikowane by³y niemieckim
wojskiem. Ów rozkaz móg³ oznaczaæ zag³adê ca³ego oddzia³u.

– Nie rozumia³em wtedy i dotychczas nie rozumiem – napisa³
w prowadzonych notatkach porucznik Góra – jak mo¿na by³o wyci¹gaæ
konsekwencje wobec oddzia³u za jakiekolwiek przewinienie czy wy³a-
manie siê spod dyscypliny. Je¿eli przyprowadzi³em tutaj oddzia³ wyszko-
lony, zaprawiony w boju i zgrany, i je¿eli przez ten krok pope³ni³em
jak¹œ niew³aœciwoœæ, z³amanie rozkazu czy przepisów (w tej chwili jest
to ma³o wa¿ne), to nie wolno by³o wydawaæ „wyroku” przed rozpatrze-
niem sprawy i to w stosunku do ca³ego oddzia³u. Je¿eli uznano, ¿e je-
stem winien, to zawsze gotów jestem ponieœæ konsekwencje i nigdy nie
usunê siê przed odpowiedzialnoœci¹. Zosta³em wys³any na te tereny przez
Komendê G³ówn¹, otrzymywa³em rozkazy i wytyczne od swych prze³o-
¿onych z Komendy Okrêgu Nowogródzkiego, których siê trzyma³em na
tyle, na ile w tych warunkach by³o to mo¿liwe. Wiêc je¿eli by³a czyja-
kolwiek wina w postêpowaniu, to tylko moja, a nie kogoœ innego.W ¿ad-
nym wypadku nie nale¿a³o stosowaæ odpowiedzialnoœci zbiorowej...

„Tego niepoczytalnego rozkazu – jak go potem okreœli³ w swej ksi¹¿-
ce „Rapsodia ¯oliborska” Stanis³aw Podlewski — porucznik Góra nie
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móg³ wykonaæ. Powiedzia³ o tym kapitanowi Szymonowi proponuj¹c
mu, by wcieli³ on Zgrupowanie Nalibockie do VIII Rejonu AK i przeko-
na³ Komendê G³ówna o celowoœci zmiany rozkazu...”

Kapitan Szymon przyrzek³ uczyniæ wszystko, co w jego mocy, aby
zatrzymaæ oddzia³ na terenie Puszczy Kampinoskiej. I dotrzyma³ s³owa
– zyskuj¹c wdziêcznoœæ i pe³ne zaufanie bez ma³a tysi¹ca kresowiaków,
nie rozumiej¹cych dlaczego po tak dramatycznych losach nie byli chcia-
ni tu, pod Warszaw¹.

Szymon natychmiast uda³ siê do stolicy i odnalaz³ pu³kownika
Kuczabê prosz¹c o poparcie propozycji. Wzmocni³oby to – t³umaczy³
si³y VIII Rejonu, a jednoczeœnie uchroni³oby tak waleczny oddzia³ od
zniszczenia. Te argumenty przekona³y w koñcu nie tylko Kuczabê, lecz
tak¿e i dowódcê Okrêgu AK Warszawa pu³kownika dyplomowanego
Montera – Antoniego Chruœciela. Jednak pomimo tego, ¿e wyrazi³ on
zgodê, nadal zwlekano z wymarszem oddzia³u z Dziekanowa Polskiego.
Ow¹ zwlokê z przemieszczeniem zgrupowania do Puszczy Kampino-
skiej wyjaœni³ kapitan Szymon w napisanej po wojnie ksi¹¿ce „Konspi-
racja i powstanie w Kampinosie”. „Chodzi³o – stwierdzi³ w niej – o wy-
ci¹gniêcie z twierdzy modliñskiej jak najwiêkszej iloœci broni i amuni-
cji, Konieczne wiêc by³o swoiste przyczajenie siê i udawanie, ¿e nic siê
nie zmieni³o. Metoda ta sprawi³a, ¿e Niemcy wydali Polakom istotnie
sporo amunicji, która rych³o pos³u¿y³a, by po³o¿yæ pokotem pierwsze
ich oddzia³y, które chcia³y przejœæ przez puszczê ...”

Po otrzymaniu meldunku, ¿e ¿o³nierzom z oddzia³u Góry, wys³a-
nym pod dowództwem porucznika Jastrzêbia do Modlina uda³o siê otrzy-
maæ od Niemców przydzia³ broni i amunicji – kapitan Szymon wydal
rozkaz natychmiastowego wymarszu oddzia³u w stronê Kampinosu. Po
drodze nale¿a³o zlikwidowaæ wachy niemieckiej stra¿y granicznej i ¿an-
darmerii.

W PUSZCZY KAMPINOSKIEJ

29 lipca 1944 r. po po³udniu w zgrupowaniu, które w kilka dni
póŸniej 3 sierpnia 1944 r., otrzyma³o teraz nazwê Pu³ku „Palmiry – M³o-
ciny” og³oszono alarm. W ci¹gu niespe³na godziny pu³k zwin¹³ swój maj-
dan i wyruszy³ w kierunku szosy Nowy Dwór – Warszawa.
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Zanim Niemcy zorientowali siê, ¿e zostali wyprowadzeni w pole –
Zgrupowanie Nalibockie zd¹¿y³o siê przemieœciæ do Puszczy Kampino-
skiej. Obesz³o siê bez jednego wystrza³u.

W ci¹gu nocy z 29 na 30 lipca 1944 r. kompanie piechoty i szwa-
drony kawalerii oczyœci³y niemal ca³¹ puszczê z niemieckich placówek.
Od tej nocy a¿ do koñca wrzeœnia tamtego roku ca³y jej rozleg³y teren
by³ wolny od okupanta. Powsta³a Niepodleg³a Rzeczypospolita Kampi-
noska. Po raz drugi w tej wojnie kresowiacy walcz¹cy pod barwami tych
samych pu³ków – 78 pu³ku piechoty strzelców s³uckich i 27 pu³ku u³a-
nów im. króla Stefana Batorego – stanêli do walki o Warszawê.

W swych wspomnieniach „W bój bez broni” podporucznik Ostro-
mir – Edward Bonarowski, który w czasie Powstania Warszawskiego
bêdzie dowódc¹ jednego z nalibockich plutonów 78 pu³ku piechoty AK,
walcz¹cego na ¯oliborzu – zanotowa³:

„We wrzeœniu 1939 r. mia³a swój pocz¹tek jakaœ przedziwna sym-
bolika w rozlokowaniu tych dwóch pu³ków, której dope³nieniem bêdzie
okres Powstania ...”

Po forsownej nocy Zgrupowanie Nalibockie rozlokowa³o siê w pusz-
czañskich wsiach. W Wierszach stanê³o dowództwo zgrupowania, bata-
lion 78 pu³ku piechoty i ¿andarmeria. W Krogulcu – dowództwo 27 pu³-
ku u³anów, drugi szwadron, szwadron cekaemów, 23 pu³ku u³anów gro-
dzieñskich, pluton ³¹cznoœci, szpital i kwatermistrzostwo, tak¿e zal¹¿ek
czwartego szwadronu pod dowództwem podporucznika Jawora – Alek-
sandra Pietruckiego. Natomiast w Kiœcinnem zakwaterowa³ trzeci szwa-
dron, zaœ w Roztoce – pierwszy.

Tak oto bitny, bez ma³a tysiêczny, oddzia³ partyzancki cichociem-
nego porucznika Góry – Doliny Adolfa Pilcha, pod nazw¹ „Zgrupowa-
nie Sto³pecko–Nakibockie AK”, maj¹cy za sob¹ 141 zwyciêskich walk
(w tym 36 z Niemcami, nie licz¹c walk pododdzia³ów w czasie operacji
„Herman”) po opuszczeniu mickiewiczowskiej Puszczy Wojskiego, jako
jedyny, pokonuj¹c 500 kilometrów w rozgardiaszu przyfrontowym cofa-
j¹cych siê wojsk Hitlera, stan¹³ w podwarszawskiej Puszczy Kampino-
skiej, wyzwalaj¹c rozleg³y teren spod niemieckiej okupacji. By³ to za-
hartowany w bojach, doskonale uzbrojony i wyekwipowany w mundury
przedwojenne Wojska Polskiego oddzia³ kawalerii i piechoty. Tak œwiet-
nie uzbrojonego i umundurowanego oddzia³u nie mia³a w czasie ca³ego
powstania ¿adna z dzielnic Warszawy.
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Oficjalna nowa nazwa Zgrupowania Nalibockiego nadana w dniu
3 sierpnia 1944 r. przez kapitana Szymona – Pu³k „Palmiry–M³ociny” –
nie przyjê³a siê. Zarówno szeregowcy, jak i dowódcy nadal u¿ywali do-
tychczasowych nazw, do których, jak mawiali, „byli przywyk³szy”. Kre-
sowa œpiewna mowa rozlega³a siê po ca³ej puszczy od rana do wieczora.
Ale kiedy koñczono zajmowanie nowych kwater – kapitan Szymon wyda³
rozkaz nakazuj¹cy mobilizacjê i ostre pogotowie wszystkich oddzia³ów
VIII Rejonu.

W Warszawie lada chwila mia³o wybuchn¹æ powstanie.
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DOKUMENTY ZNAJDUJ¥CE SIÊ W NARODOWYM
ARCHIWUM REPUBLIKI BIA£ORUSI W MIÑSKU

DOTYCZ¥CE ZGRUPOWANIA
STOLPECKO–NALIBOCKIEGO AK, DZIA£AJ¥CEGO

W LATACH 1943–1944 NA TERENIE OBWODU „S£UP”
tj. W POWIECIE STO£PECKIM, WOJ. NOWOGRÓDZKIM.

Dokumenty te zosta³y opublikowane w nastêpuj¹cych wydawnictwach:
1. Zygmunt Boradyn, „Karta’’ – niezale¿ne pismo historyczne Nr 16

z 1995 r. Artyku³ „Rozbrojenie” str. 127–134
2. Prof. A. Chackiewicz /Miñsk/. Referat „O rozbrojeniu formacji AK

w Nalibockiej i Naroczañskiej puszczach w latach 1943–1944”. Referat
wyg³oszony w Wilnie na sympozjum historycznym „Rok 1944 na Wileñsz-
czyŸnie”, opublikowany w bibliotece „Kuriera Wileñskiego” wydanej w War-
szawie w roku 1990 przez Wydawnictwo:Drukarnia „Efekt”.

3. Instytut Studiów Politycznych PAN, Biblioteka Ziem Wschodnich,
„Armia Krajowa na NowogródczyŸnie i WileñszczyŸnie /1942–1944/
w œwietle dokumentów sowieckich”. Warszawa 1997.

4. Zygmunt Boradyn „NIEMEN rzeka niezgody – Polsko sowiecka
wojna partyzancka na NowogródczyŸnie 1943–1944”, Warszawa 1999.
Oficyna wydawnicza RYTK.

5. Adolf Pilch, „Partyzanci trzech puszcz” Editions Spotkania, War-
szawa 1992 r.

DOKUMENT 1

1943, czerwiec, 7 – Rozkaz pe³nomocnika KC KP(b)B i Bia³oruskie-
go Sztabu Ruchu Partyzanckiego na iwienieckie centrum miêdzyrejono-
we G. Sidoroka vel Dubow w sprawie traktowania polskiego oddzia³u im.
T. Koœciuszki.

Egz. Nr 3
ROZKAZ

pe³nomocnika KC KP(b)B i Bia³oruskiego Sztabu Ruchu
Partyzanckiego w iwienieckim centrum miêdzyrejonowym.

7 czerwca 1943 roku nr 021

Komendantom oddzia³ów i brygad, ca³emu sk³adowi osobowemu
wyjaœniæ, ¿e na terytorium rejonu iwienieckiego, sto³peckiego i mirskiego
organizuje siê i dzia³a polski oddzia³ narodowy20. Podczas spotkania sk³a-
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dów osobowych brygad i oddzia³ów partyzanckich nale¿y zadbaæ o stwo-
rzenie przyjacielskiej atmosfery, œcis³e przestrzegaj¹c przy tym tajemnicy
wojskowej. Znaki charakterystyczne dla dla oddzia³u polskiego: na na-
kryciu g³owy – orze³ polski, poni¿ej or³a czerwono – bia³a wst¹¿eczka. Na
mundurze na ramionach pagony. Na lewym rêkawie czerwono – bia³a
opaska.

PE£NOMOCNIK KC KP(b)B I BIA£ORUSKIEGO SZTABU RUCHU
PARTYZANCKIEGO NA IWIENIECKIE CENTRUM MIEDZYREJONOWE

(Dubów)
ANRB Miñsk maszynopis, f. 3602, op. 1, d. 2, k. 25.
20 Dotyczy powsta³ego 3 czerwca 1943r. Oddzia³y partyzanckiego obwodu

AK Sto³pce pod dowództwem por. Kacpra Mi³aszewskiego.

DOKUMENT 2

Depesza z 8 czerwca 1943 roku dowódcy Zgrupowania Iwieniec-
kiego partyzantki sowieckiej Grigorija Sidoroka do szefa BSzRP Piotra
Kalinina.

Tutaj w naszym rejonie w ci¹gu trzech dni zorganizowa³ siê polski
oddzia³ partyzancki [licz¹cy] ponad 28 uzbrojonych ludzi. Ludnoœæ wstê-
puje [do niego] ca³ymi wsiami. W najbli¿szym czasie wyroœnie w du¿¹
brygadê. Dowódca oddzia³u Mi³aszewski przy spotkaniu ze mn¹ prosi
o nasze dowodzenie (stwierdzenie nieprawdziwe – przyp. M. P.) by wspól-
nie biæ Niemców. Umundurowanie – orze³ na czapce. Proszê o wytyczne.

Sidorok
ANRB. f. 4, op. 33A, d. 434, k. 254.
4/–str 284

DOKUMENT 3

Depesza nr 3121 z 9 czerwca 1943 roku dowódcy Zgrupowania
Baranowickiego partyzantki sowieckiej, pe³nomocnika CSzRP i KC KP(b)B
na obwód baranowicki gen. Wasilija Czernyszowa do KSzRP.

Ostatnio nasili³a siê dzia³alnoœæ polskich organizacji. W szeregu
miejscowoœci jest kontynuowana mobilizacja Polaków. W rejonie sto³pec-
kim zjawi³ siê oddzia³ porucznika Mi³aszewskiego w liczbie ponad 300
ludzi. Stacjonuje w kulskim lesie. [Cel] walka o Polskê.

Mi³aszewski oœwiadczy³, [¿e] przeciwko partyzantom teraz walczyæ
nie bêdziemy. Uzupe³nienie organizacji polskich idzie szybko. Przechwy-
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ciliœmy uchwa³ê partii „Grenadierów”, na [posiedzeniu] której by³ obecny
przedstawiciel centrum lubelskiego [...] na nieaktywnej walce z partyzan-
tami za pomoc¹ prowokacji. Proszê o dyrektywy w .sprawie naszego sto-
sunku do tych formacji.

Czernyszow
Dopisek szefa BSzRP Piotra Kalinina:
Omówiæ na Biurze KC — Kalinin 11 czerwca 43.
Dopisek o³ówkiem: specjaln¹ depeszê szyfrowan¹ dla tow. Stalina.

ANRB, f. 3500, op,23. d. 7. k. 187.
4/–str 264

DOKUMENT 4

1943. czerwiec, 15 – Depesza szefa Centralnego Sztabu Ruchu
Partyzanckiego i I sekretarza KC KP(b)B gen. lejtn. P. Ponomarienki do
sekretarza iwienieckiego centrum miêdzyrejonowego KP(b)B G. Sidoro-
ka w sprawie sto³peckiego oddzia³u Armii Krajowej.

15 czerwca 1943 r.
Tow. Sidorok

Oddzia³ partyzancki utworzony z Polaków niech dzia³a samodziel-
nie. Obowi¹zkowo spe³nijcie proœbê dowódcy oddzia³u dotycz¹c¹ dzia³al-
noœci bojowej oddzia³u przeciwko Niemcom. Wyznaczcie do tej sprawy
rozs¹dnych ludzi, wybierzcie dobrych organizatorów i skierujcie ich do
pracy w oddziale i z polsk¹ ludnoœci¹ miejscow¹23. Poprzez rozwa¿n¹
dzia³alnoœæ nale¿y nie dopuszczaæ do wp³ywania na oddzia³ polskich na-
cjonalistów, którzy niew¹tpliwie bêd¹ staraæ siê zrobiæ z niego oddzia³
antysowiecki.

P. Ponomarienko24

ARCHIWUM MUZEUM WIELKIEJ WOJNY OJCZY•NIANEJ MIÑSK,
MASZYNOPIS. KP 15524.

23 Pod tym pretekstem wprowadzono agenturê sowieck¹ do oddzia³u AK
a wœród miejscowej ludnoœci prowadzono agitacjê komunistyczn¹.

24 gen. Lejtn. Pantielejmon Ponomarienko, I sekretarz KC KP(b)B i szef
Centralnego Szyabu Ruchu Partyzanckiego, póŸniejszy ambasador ZSRR
w PRL–u.

3/str 22
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DOKUMENT 5

Depesza nr 278/2502 z 16 czerwca 1943 r. szefa CSzRP i I sekreta-
rza KC KP(b)B Pantielejmona Ponomarienki do sekretarzu baranowic-
kiego podziemnego obkomu KP(b)B Wasilija Czernyszowa. Cz³onka bia-
³ostockiego podziemnego obkomu KP(b)B Danity Sukaczowa i dowódcy
oddzia³u kpt. Niko³aja Wojciechowskiego.

W sprawie stosunku do formacji polskich otrzymacie szczegó³owe
wytyczne. Teraz kontynuujcie rozmowy15 badajcie ich zamiary polityczne,
taktyczne sposoby prowadzenia walki, strukturê organizacyjna od góry
do do³u, nazwiska przywódców i ich przynale¿noœæ partyjn¹, jakimi dys-
ponuj¹ si³ami, system ³¹cznoœci ze swym kierownictwem i podziemiem.
Dowiedzcie siê, kto stoi za ich plecami. WeŸcie pod uwagê, i¿ polskie
organizacje nacjonalistyczne zaœmiecone s¹ elementem szpiegowskim i
proniemieckim. Nie wykluczone, i¿ osoby prowadz¹ce z wami rozmowy
s¹ podstawione. O wszystkich zdobytych przez was nowych danych mel-
dujcie niezw³ocznie drog¹ radiow¹.

P. Ponomarienko

ANRB, f. 3500, op. 23. d. 32. k. 595.
4/–str 266
15 Zakreœlone przez Ponomarienkê.

DOKUMENT 6

Depesza nr 3833 z 25 czerwca 1943 r. dowódcy Zgrupowania Iwie-
nieckiego. pe³nomocnika KC KP(h)B i BSzRP na centrum miêdzyrejono-
we Iwieniec Grigorija Sidoroka do BSzRP.

12 czerwca oddzia³ polski pod dowództwem Mi³aszewskiego wdar³
siê do Iwieñca i zabi³ 40 Niemców. Policja, 106 osób i ca³a m³odzie¿ prze-
sz³a na stronê [polskich] partyzantów.

Spalono 3 budynki ¿andarmerii, magazyn z amunicj¹. 875000 na-
bojów, 1 dzia³ko, 10 samochodów, 5000 granatów i inne uzbrojenie.

Trofea: 806 kb, 3 pm, 18 koni. 400 litrów spirytusu, du¿o amunicji i
granatów.

Sidorok

ANRB, f. 3500, op. 23. u. 8. k. 284.
4/–str 207
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DOKUMENT 7

Depesza nr 479/2953 z 4 lipca 1943 r. szefa CSzRP I sekretarza
KC KP(b)B Pantielejmona Ponomarienki do dowódcy Zgrupowania Iwie-
nieckiego Grigorija Sidoroka.

1. Kim jest Mi³aszewski? Co robi³ w latach w³adzy sowieckiej? Cha-
rakteryzujcie szczegó³owo.

2. Kierujcie do oddzia³u swych ludzi, grupy [sic!], zabezpieczajcie
swe wp³ywy.

3. Operacja iwieniecka zosta³a przeprowadzona 12 czerwca.20 Czym
wyt³umaczyæ, ¿e poinformowaliœcie o niej dopiero 25 [czerwca].

Ponomarienko
ANRB, f. 3500, op. 23, d. 32, k. 359
4/–str. 288
20 Akcja mia³a miejsce 19 czerwca 1943 r.

DOKUMENT 8

Depesze nr 11228, 11229 z 4 listopada 1943 r. dowódcy Zgrupowa-
nia Baranowickiego, pe³nomocnika CSzRP i KC KP(b)B na obwód bara-
nowicki, sekretarza baranowickiego podziemnego obkomu KP(b)B gen.
Wasilija Czernyszowa i zastêpcy dowódcy Zgrupowaniu Baranowickiego
do spraw operacyjno – czekistowskich pp³k. bezp. pañstw. Dmitrija Ar-
mianinowa do szefa CSzRP i I sekretarza KC KP(h)B Pantielejmona Po-
nomarienki.

Istniej¹ce w obwodzie [baranowickim] oddzia³y polskie Mi³aszew-
skiego i inne grupy zorganizowane przez polskie organizacje nacjonali-
styczne w celu ochrony przeœladowanych przez Niemców Polaków – prze-
ciwko Niemcom walki nie prowadz¹.46 Obecnie prowadz¹ otwart¹ propa-
gandê kontrrewolucyjn¹, terroryzuj¹, morduj¹ ludnoœæ pomagaj¹c¹ par-
tyzantom sowieckim, napadaj¹ na drobne grupy partyzantów. Przygoto-
wuj¹ jednoczesn¹ mobilizacjê rezerwy spoœród Polaków i Bia³orusinów –
katolików dla zorganizowania w jednostki wojskowe, w celu wyst¹pienia
przeciwko Armii Czerwonej przy podejœciu do starej granicy.

Wœród ludnoœci Polacy prowadz¹ propagandê: «»Bêdziemy wal-
czyæ z bolszewikami, nie puœcimy za star¹ granicê”. Ludnoœæ przez Pola-
ków jest zastraszana [twierdzeniem], ¿e z przyjœciem naszego wojska
«»bolszewicy rozprawi¹ siê z ludnoœci¹ miejscow¹.”

W przejêtym przez nas tajnym liœcie wychodz¹cym z polskiego od-
dzia³u Mi³aszewskiego mówi siê, i¿ z bolszewikami stosunki coraz bar-
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dziej siê zaostrzaj¹, [¿e] zaczekaj¹ na decyzje konferencji moskiewskiej
w sprawie granic wschodnich. Teraz oddzia³ nie mo¿e otwarcie i zbrojnie
wyst¹piæ przeciwko partyzantom sowieckim, poniewa¿ móg³by siê nara-
ziæ. Ich jest du¿o.

Niedawno do oddzia³u Mi³aszewskiego z Warszawy przyby³ oficer o
przezwisku „Grom”.47 Przez nowogródzk¹ organizacjê podziemn¹ do do-
wództwa Brygady im. Kirowa zosta³ przes³any list podpisany przez Wa-
gnera48, gdzie siê mówi: «»Sowieckie oddzia³y partyzanckie s¹ uwa¿ane
za okupacyjne i powinny wycofaæ siê z terenów obwodów zachodnich
[Bia³orusi], w przeciwnym wypadku czeka Was smutny los.” (sic!)

W sk³adzie oddzia³u Mi³aszewskiego do 60% ziemian, oficerów i
innych ³ajdaków.49 Grupy Polaków prowadz¹ce przeciwko nam walkê
zbrojn¹ niszczymy. Tajnie likwidujemy niektórych kierowników organiza-
cji nacjonalistycznych. Prowadzimy dzia³alnoœæ demoralizacyjn¹. Prosi-
my o pozwolenie [na] przeprowadzenie operacji rozbrojenia oddzia³u Mi-
³aszewskiego, aresztowanie kierowników.

Armianinow, Czernyszow

ANRB. f. 3500, w 23. d. 41, k. 374.
4/–str 295–296
46 Twierdzenie Czernyszowa nie odpowiada prawdzie. W tym okresie

wszystkie jednostki partyzanckie Okrêgu Nowogródzkiego AK, nawet te które
by³y w konflikcie z partyzantk¹ sowieck¹, prowadzi³y walkê z Niemacami.

47 Ppor. Lech Rydzewski
48 Poprawnie „Ragnera”, ppor. Czes³aw Zaj¹czkowski
49 Informacja o sk³adzie osobowym sto³peckiego baonu AK jest niepraw-

dziwa. Przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ ¿o³nierzy tej jednostki pochodzi³a z miejsco-
wych rodzin ch³opskich.

DOKUMENT 9

Depesza nr 11717 z 14 listopada 1943 r. szefa CSzRP i I sekretarza
KC KP(b)B Pantielejmona Ponomarienki do dowódcy Zgrupowania Ba-
ranowickiego gen. Wasilija Czernyszowa i zastêpcy dowódcy Zgrupowa-
nia Baranowickiego do spraw operacyjno – czekistowskich pp³k. Bezp.
pañstw. Dmitrija Armianinowa.

Rozbroiæ oddzia³ pozwalam, ale ostro¿nie. WeŸcie pod uwagê sto-
sunek mas do nich i wasz¹ pracê w masach. Czy nie stworzy to dla nich
aureoli bojowników i nie skomplikuje naszej sprawy? Jednak to by mia³o
sens.

P. Ponomarienko
ANRB, f. 3500, op. 23, d. 23. k. 18.
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DOKUMENT 11
Œciœle tajne
Egzemplarz nr 9
Ujawnienie w czasie trwania operacji bêdzie karane

ROZPORZ¥DZENIE BOJOWE
Do dowódcy i komisarza oddzia³u partyzanckiego im. Ry¿aka bry-

gady im. Stalina, 30 listopada 1943 roku, godzina 15.00.
W celu wykonania rozkazu szefa Centralnego Sztabu Ruchu Party-

zanckiego przy Kwaterze G³ównego Dowództwa Armii Czerwonej gene-
ra³a – lejtnanta Ponomarienko i pe³nomocnika Centralnego Sztabu Ru-
chu Partyzanckiego przy Kwaterze G³ównego Dowództwa i KC Kr(b)B na
obwód baranowicki genera³a – majora Platona, 1 grudnia 1943 roku, punk-
tualnie o godzinie 7 rano we wszystkich miejscowoœciach powiatów przy-
st¹piæ do rozbrajania polskich legionistów «»partyzantów”. Odebran¹ broñ
i dokumenty zarejestrowaæ i wszystkich legionistów razem z odebran¹
broni¹ dostarczyæ do polskiego obozu Mi³aszewskiego w rejonie wsi Ne-
storowicze w powiecie iwienieckim.

Jeœli podczas rozbrajania legioniœci bêdê stawiaæ opór, nale¿y u¿yæ
si³y a¿ do rozstrzelania.

W wypadku u¿ycia broni przez polskich legionistów «»partyzantów”
– rozstrzeliwaæ na miejscu.

Z chwil¹ otrzymania niniejszego rozkazu natychmiast rozeœlijcie go
œcis³e poufnymi listami do dyspozycji w rejony operacyjne waszych grup,
plutonów, kompanii, z poleceniem wykonania.

Rozkaz nale¿y trzymaæ w œcis³ej tajemnicy.
Za ujawnienie rozkazu przez jak¹kolwiek grupê bêd¹ osobiœcie od-

powiadaæ dowódcy oddzia³ów.

Dowódca Brygady im. Stalina Dowódca Brygady im. Stalina
(–) p³k. Gulewicz (–) pp³k. Muraszow

Szef Sztabu Brygady
   (–) pp³k. Karpow

Odbito 10 egzemplarzy: egz. Nr 1 do akt, egz. Nr 2–3 do oddzia³u „bolsze-
wik”, egz. Nr 4–5 od oddzia³u im. „Suworowa”, egz. Nr 6–7 do oddzia³u im. „Cza-
pajewa”, egz. Nr 8 do oddzia³u im. „Budionnego”, egz. Nr 9 do oddzia³u im.
„Ry¿yka”, egz. Nr 10

NA RB, F.3602, op. 1, spr. 1, s. 115–117.
Tam¿e, s. 120; F.3603, op. 1, spr. 29, s. 84. D.
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DOKUMENT 12

1943, grudzieñ. 3 – Meldunek pe³nomocnika KC KP(b)B i Bia³oru-
skiego Sztabu Ruchu Partyzanckiego na iwienieckie centrum miêdzyre-
jonowe G. Sidoroka o rozbrojeniu w dniu 1 grudnia 1943 r. sto³peckiego
batalionu AK.

Sekretarz baranowickiego komitetu podziemnego KP(b)B
tow. Platon

RAPORT
Pierwszego grudnia 1943 roku przyst¹piliœmy do rozbrojenia pol-

skiego oddzia³u im. Tadeusza Koœciuszki.192 Wezwa³em na naradê do
brygady frunzewskiej193 Mi³aszewskiego194 wraz z dowódcami oddzia³ów
i kiedy pierwszego o 8 rano wyjechali ze swojego obozu, my podjechali-
œmy na spotkanie z mini i wtedy ich rozbroiliœmy. Zabra³em dokumenty
i aresztowa³em Mi³aszewskiego, Pe³kê195 – szefa sztabu, dowódcê od-
dzia³u – Groma196, dowódcê oddzia³u Ikwê197, propagandzistê Klina198,
Waldana – szefa wywiadu, Howorkê199 i jeszcze kilku warszawiaków oraz
przybyszów z Wilna. Z Mi³aszewskim pojechaliœmy do polskiego obozu.
Tam ustawi³ on swoich partyzantów – 160 osób i ja rozkaza³em z³o¿yæ
broñ do ziemianki, a nastêpnie wyjaœni³em im dlaczego tak siê dzieje. Po
moim wyst¹pieniu polscy partyzanci krzyczeli «»s³usznie” i zaczêli doma-
gaæ siê wst¹pienia do sowieckiej partyzantki200. Tam, gdzie byli dowódcy
oddzia³ów, zaczêli wybieraæ chêtnych do swoich oddzia³ów. W czasie roz-
brajania zbieg³a grupa 27 osób, prawdopodobnie grupa, która przyby³a
spod Wilna. Grupa ta by³a w innym obozie201. W ich kierunku otwarty
zosta³ ogieñ [z broni] i jeden legionista zosta³ ranny202. Zarekwirowano
nastêpuj¹c¹ broñ: karabiny i karabiny dziesiêciostrza³owe – 145 sztuk,
rêcznych karabinów maszynowych – 7, automatów – 9, karabin maszy-
nowy Maksym – 1 i kilka tysiêcy naboi. Zabrano te¿ wiele dokumentów
sztabowych. Oprócz tego w miasteczku Derewna rozbrojona zosta³a 35–
osobowa grupa legionistów203. W czasie rozbrajania przez oddzia³ im.
Kutuzowa z brygady frunzowskiej grupa ta otworzy³a ogieñ i ciê¿ko ranny
zosta³ nasz partyzant, wtedy frunzowcy zabili 10 i ranili 8 legionistów. Za-
brali jeden rêczny karabin maszynowy, 2 automaty, 32 karabiny i maga-
zynki dziesiêcionabojowe. Oprócz tego rozbrojone zosta³y ma³e grupki
i pojedynczy legioniœci. W sumie 1 grudnia do godziny 12 w po³udnic
rozbrojono 230 ludzi (spoœród 310 wed³ug zeznañ dowódców).

Szwadron kawalerii – 60 ludzi pod dowództwem Nurkiewicza (Noc)
i Jakubowskiego przebywa³ we wsi Chotów. Dowiedziawszy siê o rozbro-
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jeniu legionistów rozpoczêli rozbrajanie naszych partyzantów204. Rozbro-
ili 38 naszych partyzantów i umieœcili ich w piwnicy, gdzie przyszed³ Nur-
kiewicz – dowódca polskiej kawalerii i powiedzia³, ¿e za jednego zabitego
legionisto bêd¹ zabijaæ 10 naszych partyzantów205.

Wyda³em dowódcy brygady frunzowskiej i stalinowskiej rozkaz przyby-
cia w rejon zdarzenia i rozbrojenia grupy – o czym poinformuje oddzielnie.

Wszyscy zatrzymani polscy dowódcy s¹ aresztowani i przetrzymy-
wani w brygadzie frunzowskiej. Ja i tow. Surganow206 – przeprowadzili-
œmy wstêpne œledztwo (nader interesuj¹ce typy). Dla potrzeb dalszego
œledztwa przedstawcie swoj¹ opiniê. Ja uwa¿am, ¿e nale¿y pilnie skiero-
waæ do brygady frunzowskiej tow. Donskogo207, Zuchbê208, Parafieniu-
ka209 i innych pracowników210, poniewa¿ w brygadzie frunzowskiej nie
ma wystarczaj¹cej liczby doœwiadczonych dzia³aczy i ta wa¿na sprawa
mo¿e zostaæ pogrzebana. Oprócz tego w brygadzie frunzowskiej znajdu-
je siê wielu szpiegów. Pojtewski [sic], który figuruje w zeznaniach Marusi
i inni. Brygadzie frunzowskiej nale¿y okazaæ pomoc w tym zakresie.

O dalszym przebiegu rozbrajania legionistów bêdê informowa³ na
bie¿¹co.

PE£NOMOCNIK KC KP(b)B I BIA£ORUSKIEGO SZTABU RUCHU
PARTYZANCKIECO NA IWIENIECKIE CENTRUM MIÊDZYREJONOWE

(Dubow)
 3 XII 1943 r.

ANRB Miñsk, maszynopis, f. 360, op. 1, d. 8 k 83–84
3/–str 95–96
192 Chodzi o sto³pecki batalion AK, inaczej Polski Oddzia³ Partyzancki.
193 Brygada im. Frunzego, dowódca st. lejtnant Seweryn Kluczko.
194 Por. Kacper Mi³aszewski „Lewald”.
195 Mjr. Wac³aw Pe³ka „Wac³aw” by³ dowódc¹ batalionu sto³peckiego AK.
196 Ppor. Lech Rydzewski „Grom”, dowódca drugiej kompanii batalionu sto³-

peckiego AK.
197 Ppor. Ezechiel £oœ „Ikwa”, dowódca pierwszej kompanii batalionu sto³-

peckiego AK.
198 Por. Julian Bobrowniecki „Klin”.
199 Wachm. Sergiusz Howotko „Jaszczold”.
200 Stwierdzenie, i¿ polscy partyzanci z radoœci¹ oddali broñ i domagali siê

wcielenia do oddzia³ów sowieckich nie odpowiada prawdzie. Otoczeni przez
kordon sowieckich partyzantów i nie maj¹c ¿adnych mo¿liwoœci do obrony od-
dali broñ pod przymusem.

201 Chodzi o Grupê „D¹b” z obwodu mo³odeckiego Okrêgu AK Wilno, która
na okres zimy przyby³a do Puszczy Nalibockiej. Blisko 30–osobowym oddzia-
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³em dowodzi³ pchor. Andrzej Kutzner „Ma³y”. Oddzia³ nie da³ siê rozbroiæ i przebi³
siê przez pierœcieñ okr¹¿enia sowieckiego.

202 Œmiertelnie ranny zosta³ wówczas Henryk RzeŸnicki „Henryk”
203 By³a to grupa partyzancka z 1 kompanii bataliony sto³peckiego AK.
204 Zdobyto wtedy, tj. 1 grudnia 1943 r., œciœle tajne „Rozporz¹dzenie bojo-

we” dowództwa brygady im. Stalina dotycz¹ce rozbrojenia sto³peckiego batalio-
nu AK.

205 Oddzia³ chor. Nurkiewicza rozbroi³ ponad 70 partyzantów sowieckich.
Po odebraniu broni zatrzymanych wypuszczono.

206 Fiodor Surganow, pe³nomocnik KC KP(b)B i Centralnego Sztabu Ru-
chu Partyzanckiego.

207 Pp³k. bezpieczeñstwa Dmitrij Armianinow „Donskoj”, zastêpca gen.
Wasilija Czemyszowa, szef NKGB na obwód baranowicki.

208 Dawid Zuchba, szef wydzia³u specjalnego brygady im. Czka³owa.
209 Iwan Parafieniuk, szef wydzia³u specjalnego brygady im. Stalina.
210 Chodzi o pracowników wydzia³ów specjalnych, czyli pracowników bez-

pieczeñstwa.

DOKUMENT 13

1943, grudzieñ, 3 – Pismo dowódcy oddzia³u partyzanckiego im.
Czapajewa mjr. G.L. Kudrina informuj¹ce o podjêtej przez niego próbie
podjêcia rozmów z partyzantami polskimi, którym uda³o siê unikn¹æ roz-
brojenia wraz z odpowiedzi¹ chor. Zdzis³awa Nurkiewicza.

Dowódca brygady im. Stalina
pu³kownik Gulewicz

Przekazujê kopiê mojego pisma do partyzantów z polskiego od-
dzia³u i kopie ich odpowiedzi.

Obecnie znajduj¹ siê w rejonie wsi Rusaki. Dzisiaj otrzyma³em do-
niesienie dowódcy kompanii Skriabina, w którym donosi, ¿e legioniœci
w liczbie do 200 ludzi, w tym 70 kawalerzystów znajduj¹ si¹ w rejonie
P¹Ÿdzierna. Wed³ug informacji miejscowej ludnoœci legionistów jest od
200 do 700 ludzi. Znajduje siê z nimi 6 naszych aresztowanych dowód-
ców. Dlatego dla dalszego rozwi¹zania problemu legionistów, proszê
o pilne wysianie jednego – dwóch oddzia³owi oprócz nich proszê o wy-
tyczne do dalszego dzia³ania. Jutro bêdê siê stara³ zebraæ kompaniê Skria-
bina, jak tylko j¹ odnajdê.

3 X11 1943 roku godz. 21 20 minut.
DOWÓDCA ODDZIA£U. IM. CZAPAJEWA.
Major Kudrin
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DOKUMENT 14

Depesza nr 12672 z 4 grudnia 1943 r. dowódcy Zgrupowania Bara-
nowickiego gen. Wasilija Czernyszowa do szefa CSzRP i I sekretarza KC
KP(b)B i I sekretarza KC KP(b)B P. Ponomarienki.

W zwi¹zku z kontrrewolucyjn¹ i antysowieck¹ dzia³alnoœci¹ polskiego
oddzia³u Mi³aszewskiego i morderstwem w ostatnim czasie wielu naszych
partyzantów67 1 grudnia [zosta³o] przeprowadzone rozbrojenie tego od-
dzia³u. Dowództwo oddzia³u zosta³o wezwane na naradê do Brygady Frun-
zewskiej, gdzie zosta³o aresztowane. Zostali aresztowani Mi³aszewski,
dowódca oddzia³u Pe³ka68, dowódca oddzia³u „Grom”69, dowódca oddzia-
³u „Ikwa”70, propagandysta „Klon”71, szef wywiadu „Waldan”72 i inni przed-
stawiciele przybyli z Warszawy i Wilna. Obozy Polaków si³ami brygad
Frunzewskiej i Stalinowskiej zosta³y otoczone. Gdy zaproponowaliœmy
z³o¿enie broni, wielu Polaków krzycza³o, i¿ [zosta³o to] zrobione w³aœci-
wie, [poniewa¿] oni nie chc¹ wojowaæ z partyzantami sowieckimi i prosz¹
o przyjêcie ich do oddzia³ów sowieckich73. W wyniku [operacji] rozbroili-
œmy 230 osób74 z 310, wziêliœmy trofeów: kb i kb samopowtarzalnych
145, rkmów 1. pmów 9. kilka tysiêcy sztuk amunicji. Grupa Polaków w
miasteczku Derewna75 stawia³a opór zbrojny, w rezultacie czego dziesiê-
ciu Polaków zosta³o zabitych, oœmiu raniono, pozostali z³o¿yli broñ. Na-
sze straty – dwu ciê¿ko rannych. Od tej grupy oddzia³ im. Kutuzowa76

przej¹³ 1 rkm, 2 pm, 32 kb. Wœród ludnoœci jest prowadzona praca [pro-
pagandowa]. Czêœæ Polaków puszczamy do domów, sprawdzon¹ czêœæ
w³¹czamy do naszych oddzia³ów. Operacj¹ rozbrojenia dowodzi³ tow. Si-
dorok. Aresztowanych przes³uchujemy. Prosimy powiadomiæ, co z nimi
robiæ dalej, [w wypadku] gdy nie bêdzie samolotu. S¹dzimy, i¿ po przes³u-
chaniu nale¿y [ich] rozstrzelaæ.

Czernyszow
ANRB, f. 3500, on. 23, cl. 24, k. 218.
4/–str 301–302

67 Mowa o rozstrzelaniu 19 listopada 1943 r. W okolicach wsi Dubniki 11
rabuj¹cych partyzantów sowieckich narodowoœci ¿ydowskiej z oddzia³u Zorina.
Dowództwo partyzantki sowieckiej obci¹¿y³o win¹ u³anów chor. Zdzis³awa Nur-
kiewicza. Jednak powo³ana komisja sowiecko–polska nie ustali³a sprawcy.

68 Mjr. Wac³aw Pe³ka „Wac³aw”, dowódca batalionu.
69 Ppor. Lech Rydzewski, dowódca II kompanii.
70 Ppor. Ezechiel £oœ „Ikwa”, dowódca I kompanii.
71 Poprawnie „Klin” por. Julian Bobrownicki, w oddziale zajmowa³ siê spra-

wami oœwiaty i redagowa³ wydawany dla ¿o³nierzy oddzia³u biuletyn informacyjny.
72 Prawid³owo „Waldan”, ppor. Walenty Parchimowicz.
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73 Informacja nieprawdziwa. Wielu przymusowo wcielonych do oddzia³ów
sowieckich uciek³o do odtworzonego oddzia³u polskiego.

74 Wed³ug strony polskiej rozbrojono 135 ¿o³nierzy.
75 Mowa o 1 kompanii Baonu Sto³peckiego AK.
76 B³¹d. 1 kompaniê w Derewnie rozbraja³ oddzia³ im. Czapajewa z Bryga-

dy im. Stalina.

[za³¹cznik 1]
Do partyzantów

by³ego polskiego oddzia³u Mi³aszewskiego

Wczoraj w miasteczku Derewna dosz³o do nieporozumienia. My-
œlê, ¿e nie rozumiecie, w czym rzecz. My, sowieccy partyzanci nie chce-
my z wami wojowaæ. My i tak siê mo¿emy porozumieæ.

Proszê wyznaczyæ miejsce spotkania. Przybêdê, gdzie wy wyzna-
czycie dwóch [na spotkanie].

Jednoczeœnie proszê tam¿e dostarczyæ broñ 7 moich partyzantów,
rozbrojonych wczoraj przez was. Rozbroiliœcie wczoraj grupê Michai³a
Szatochina, zabieraj¹c im 2 dziesiêciostrza³owe [karabiny], karabin ro-
syjski, karabin niemiecki, trzy karabiny i mauser.

DOWÓDCA ODDZIA£U IM. CZAPAJEWA
major Kudrin

[Za³¹cznik 2]

Polski Oddzia³ Kawalerii
3 XII 1943 roku

Dowódca oddzia³u major Kudrin

W odpowiedzi na wasze pismo oœwiadczam, ¿e ¿adnych rozmów
z wami prowadziæ nie bêdziemy, a tylko sztab ze sztabem. Wziêtej broni
oddaæ nie mo¿emy, dlatego ¿e podstêpnie rozbroiliœcie naszych oficerów
i ¿o³nierzy. Wielu pewnie rozstrzelaliœcie. To, co siê sta³o w Derewnie, nie
by³o nieporozumieniem, a dzia³o siê zgodnie z rozkazem (Œciœle tajnym
nr 7 o rozbrojeniu nas w czasie operacji wszystkimi oddzia³ami na posta-
wie zarz¹dzenia bojowego itd.). Orygina³ tego rozkazu znajduje siê w na-
szych rêkach z wasz¹ paraf¹, ¿e wy otrzymaliœcie ten rozkaz 30 listopada
1943 r212. I wy ten rozkaz wykonaliœcie, teraz nie próbujcie k³amaæ.
W naszych rêkach znajduje siê dokument o rozstrzelaniu kapitana Œwiê-
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torzeckiego213 z podpisem dowódcy plutonu Ficoktistowa. W naszych rê-
kach znajduje siê 6 waszych oficerów, których rozstrzelam, jeœli nie wy-
puœcicie wszystkich naszych214. Oœwiadczam, ¿e za ka¿dego zabitego jed-
nego legionistê padnie 5 czerwonych partyzantów. O tym wszystkim prze-
ka¿cie [dowództwu] zgrupowania, bo tylko ono mo¿e z nami rozmawiaæ.

DOWÓDCA ODDZIA£U KONNEGO
Nurkiewicz

Kopia z kopii zgodna:
SZEF SZTABU BRYGADY
podpu³kownik (Karpow)

[3] grudnia 1943 roku
NARB Miñsk maszynopis, f. 3601. op. 1. d. 8, k. 83.85.
3/–str 97–98

212 Chor. Z. Nurkiewicz na wiadomoœæ o rozbrojeniu batalionu rozpocz¹³
rozbrajanie drobnych grup partyzantów sowieckich. U jednego z zatrzymanych
dowódców z oddzia³u im. Czapajewa z brygady im. Stalina D. Ficoktistowa zna-
leziono œciœle tajny rozkaz. Nr. 7 dotycz¹cy rozbrojenia polskiego oddzia³u z 30
listopada 1943 r.

213 Adam Bernard Œwiêtorzecki, dowódca oddzia³u polskiego w brygadzie
partyzanckiej im. Czka³owa, którego g³ównym zadaniem by³o rozpracowanie struk-
tur terenowych AK.

214 Rozbrojeni partyzanci sowieccy zostali wypuszczeni, wœród nich rów-
nie¿ D. Ficoktistow, który nastêpnie zgodnie z rozkazem sztabu brygady im.
Stalina z 10 grudnia 1943 r. Zosta³ rozstrzelany.

DOKUMENT 15

Depesza nr 12893 z 9 grudniu 1943 r. dowódca Zgrupowaniu Bara-
nowickiego gen. Wasilija Czernyszowa i zastêpcy dowódcy Zgrupowania
Baranowickiego do spraw operacyjno – czekistowskich pp³k. bezp. pañstw.
Dmitrija Armianinowa do BSzRP.

Z rozbrojonego oddzia³u polskiego s¹ przetrzymywani w areszcie:
Mi³aszewski o przezwisku „Lewald”, w okresie w³adzy sowieckiej by³ po-
szukiwany przez organa NKWD, ukrywa³ siê na Litwie, przy Niemcach
pracowa³ w kancelarii gminy, podporucznik;77

Pe³ka, przezwisko „Wac³aw”, major Wojska Polskiego, by³ w niewo-
li u Niemców, przyby³ 12 listopada z Warszawy, pe³ni³ funkcje szefa szta-
bu oddzia³u;78
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Parchimowicz, Polak, podporucznik, przezwisko „Waldan”, mierni-
czy województwa nowogródzkiego, w oddziale zastêpca dowódcy do
spraw wywiadu;79

Bobrownicki, przezwisko „Klin”, podporucznik, pracowa³ w s¹dzie
w Warszawie,80

£otocki, przyby³ z Warszawy we wrzeœniu, podporucznik;81

Rzewuski, przezwisko «»Zator”, podporucznik, przyby³ z Warszawy;82

Howorko, bia³y emigrant, spolszczony Bia³orusin, przy Niemcach
pracowa³ jako wójt gminy, wspó³pracownik gestapo;83

Migacz, podchor¹¿y Wojska Polskiego, nauczyciel, Polak, przy
Niemcach pracowa³ jako wójt gminy Wolina, zarz¹dza³ biurem pracy
w Iwieñcu;84

Skrodzki85, adjutant Mi³aszewskiego.
Zosta³a zagarniêta czeœæ dokumentów, instrukcje demaskuj¹ce

kontrrewolucyjna i terrorystyczna dzia³alnoœæ oddzia³u i nacjonalistów
polskich. Jest prowadzone œledztwo. Prosimy o odpowiedŸ na poprzed-
ni¹ depeszê: skierowaæ ich do was czy podj¹æ œrodki na miejscu86.

Czernyszow, Armianinow

ANRB. f. 3500. op. 23. d. 24. k. 402.
4/–str 302–303

77 Kacper Mi³aszewski „Lewald” by³ porucznikiem rezerwy WP.
78 Informacja nieœcis³a. Mjr. Wac³aw Pe³ka „Wac³aw” by³ dowódc¹ Batalio-

nu Sto³peckiego AK.
79 Ppor. Walenty Parchimowicz „Waldan”, szef „dwójki” w Batalionie Sto³-

peckim.
80 Ppor. Julian Bobrownicki „Klin”.
81 Prawdziwe nazwisko Ezechiel £oœ.
82 Ppor. Maciej Rzewuski.
83 Wachm. Sergiusz Howorko „Jaszczo³d” nigdy nie by³ wspó³pracowni-

kiem gestapo.
84 Chor. Tadeusz Migacz „Mita”
85 W³adys³aw Skrodzki.
86 Mowa o ewentualnym rozstrzelaniu.

DOKUMENT 16

1943, grudzieñ, 11 – Wytyczne pe³nomocnika KC KP(b)B i Central-
nego Sztabu Ruchu Partyzanckiego na obwód baranowicki gen. mjr.
W. Czernyszowa dla iwienieckiego i wo³o¿yñskiego podziemnego komi-
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tetu KP(b)B w sprawie wzmo¿enia dzia³añ propagandowych przeciwko
sto³peckiemu oddzia³owi AK.

Do sekretarza iwienieckiego podziemnego rejonowego
komitetu KP(b)B obwodu baranowickiego BSRR

tow. Dubowa

Do sekretarza wo³o¿yñskiego podziemnego rejonowego
komitetu KP(b)B obwodu baranowickiego

tow. KuŸniecowa222

Baranowicki podziemny komitet obwodowy K.P(b)B zaleca, w zwi¹z-
ku z dzia³alnoœci¹ bia³opolskich band Nurkiewicza223 i prowadzon¹ przez
nich kontrrewolucyjn¹ propagand¹ wœród ludnoœci naszych rejonów, szcze-
gólnie polskiej, podjêcie specjalnych dzia³añ wœród polskich legionistów,
którzy przeszli na stronê naszych partyzantów oraz wœród ludnoœci miej-
scowej.

Wzmóc masow¹ partyjn¹ pracê, maj¹c¹ na celu zdemaskowanie
wrogiej dzia³alnoœci band Nurkiewicza. G³osiæ wœród ludnoœci jedyn¹ opi-
nie o Nurkiewiczu i jego bandzie, jako o nikczemnych wrogach i agentach
Gestapo.

Organizowaæ zebrania i rozmowy z Polakami, którzy przeszli z od-
dzia³u Mi³aszewskiego do naszych partyzantów224.

Udokumentowaæ wszystkie fakty demaskuj¹ce dowódców z oddzia³u
Mi³aszewskiego i ich nikczemn¹ antynarodow¹ dzia³alnoœæ faszystowsk¹.

Stwórzcie szereg dokumentów w formie aktów oskar¿enia, proto-
ko³ów, list z podpisami legionistów, którzy przeszli na nasz¹ stronê (ko-
rzystnie jest posiadaæ pakiet dokumentów w je¿yku polskim, pisanych
odrêcznie, ale przez nas sprawdzonych).

Wszystkie dokumenty w oryginale natychmiast przed³o¿yæ do ob-
wodowego komitetu KP(b)B, a kopii nie wykonywaæ.

PE£NOMOCNIK CENTRALNEGO SZTABU RUCHU PARTYZANC-
KIEGO I KCKP(b)B NA OBWÓD BARANOWICKI

genera³ – major (Platon)
11 XII 1943 r.

ANRB Miñsk, maszynopis, f. 4, op. 33A, d. 252, k. 138.
3/–str 102
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222 Iwan KuŸniecow.
223 Reaktywowany po 1 grudnia oddzia³ AK, mimo i¿ by³ dowodzony przez

ppor. Adolfa Pilcha „Górê”, przez partyzantkê sowieck¹ by³ nazwany „band¹
Nurkiewicza”.

224 Zdecydowana wiêkszoœæ Polaków, którzy znaleŸli siê w oddzia³ach
partyzantki sowieckiej, zosta³a do tego zmuszona po rozbrojeniu 1 grudnia 1943
r. Sto³peckiego batalionu AK. Ponad 30 z nich zosta³o rozstrzelanych za próbê
powrotu do oddzia³ów AK.

DOKUMENT 17

1943. grudzieñ, [po 10] – Informacja dowódcy brygady partyzanc-
kiej im. Stalina p³k. P. Gulewicza dla pe³nomocnika KC KP(b)B i Bia³oru-
skiego Sztabu Ruchu Partyzanckiego na iwienieckie centrum miêdzyre-
jonowe G. Sidoroka o dzia³aniach przeciwko oddzia³owi AK chór. Z. Nur-
kiewicza i jego kontaktach z Niemcami.

Do pe³nomocnika iwienieckiego centrum miêdzyrejonowego
tow. Dubowa

7 grudnia mój zastêpca Ro¿kowan215 wyjecha³ z oddzia³em im. Su-
worowa w celu pojmania konnej grupy legionistów Nurkiewicza216, a ja
z oddzia³em „Bolszewik”217 wyjecha³em 8 grudnia w rejon Iwieniec – Wo³ma.

Wed³ug danych wywiadowczych na 8 grudnia 1943 roku grupa
Nurkiewicza znajdowa³a siê w rejonie wsi Kul i Sapuciewicze. 8 grudnia
1943 r. mój zastêpca prowadzi³ we wsi S³obódka rozmowy o wspólnym
dzia³aniu z dowódc¹ brygady im. Frunzego218. Brygada im. Frunzego mia³a
przeprowadziæ operacjê oczyszczenia rejonu wzd³u¿ trasy S³obódka –
Sapuciewicze, Borowiki – Kunasze i punkt zborny Dudki. Oddzia³ im. Su-
worowa219 wzd³u¿ trasy S³obódka, Kul, na wysokoœci 225,1, Sudziewicze,
Zabo³ocie i punkt zborny Dudki. Brygada frunzewska po wykonaniu za-
dania dotar³a do wsi Kunasze, gdzie znajdowa³ siê posterunek legioni-
stów – 7 ludzi, którzy otworzyli ogieñ do brygady, w wyniku czego brygada
wycofa³a siê w nieznanym kierunku i w umówione miejsce we wsi Dudki
nikt z brygady nie dotar³.

8 grudnia ja z oddzia³em „Bolszewik” przyby³em w rejon oddzia³u
im. Suworowa. Z danych wywiadowczych dowiedzia³em siê, ¿e przeciw-
nik przemieszcza siê w rejonie wsi Starzynki, Kis³uchy, Mamysze i Kul-
szycze. Postanowi³em wraz z dwoma moimi oddzia³ami przeczesaæ ten
rejon. Oddzia³owi „Bolszewik” da³em zadanie 9 grudnia 1943 roku rano
przejœcia trasy Kul. Sapuciewicze. Roczewicze, Mamysze i Mieszkucie.
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Oddzia³owi im. Suworowa przejœcia trasy Zab³ociæ, Szykucie, Kis³uchy,
Starzynki, Kulszycze. Zahorce i Staniuszki. Postawione przed nimi zada-
nie oddzia³y wykona³y, nie stwierdzono pobytu legionistów w tym rejonie,
za wyj¹tkiem 16 legionistów, którzy po spotkaniu ze zwiadem brygady
zbiegli w kierunku Iwieñca.

W nocy z 9 na 10 grudnia oddzia³y rozmieœci³y siê: «»Bolszewik” we
wsi Roczewice, oddzia³ im. Suworowa we wsi Staniuszki z zadaniem kon-
trolowania dróg.

Wywiad ustali³, ¿e 9 grudnia we wsi Kulczyce odby³o siê spotkanie
legionistów z Niemcami z miasteczka Iwieniec. W spotkaniu ze strony
legionistów uczestniczy³o oko³o 70 kawalerzystów, wed³ug informacji
mieszkañców spotkanie mia³o charakter przyjacielski, a po nim legioniœci
odjechali w kierunku Iwieñca220.

10 grudnia 1943 roku Niemcy z Iwieñca przyjechali jednym samo-
chodem w rejon wsi Starzynki, gdzie odby³o siê drugie spotkanie. Tego
dnia Niemcy w celu rozwi¹zania sprawy legionistów wyjechali z miasteczka
Iwieniec 6 samochodami do Miñska.

10 grudnia 1943 roku oddzia³ „Bolszewik” zosta³ wys³any w kierun-
ku Woliny. z zadaniem przeczesania rejonu, ja natomiast z oddzia³em im.
Suworowa przeszed³em w rejon wsi Dru¿ycze i Sul¿yce.

11 grudnia 1943 roku wys³a³em miejscowego, ch³opa do Iwieñca
w celu wybadania sprawy legionistów. Od niego dowiedzia³em siê, ¿e
legionistów od czasu rozmów z Niemcami nie ma, s¹ za to w Starzyn-
kach i Gilikach.

12 grudnia napisa³em list do Nurkiewicza i wyznaczy³em spotkanie
na godzinê 6 wieczorem we wsi Mamysze. W celu spotkania z Nurkiewi-
czem uda³em siê wraz z oddzia³em im. Suworowa w kierunku wsi Mamy-
sze. Tam dowiedzia³em siê, ¿e w Starzynkach i Gilikach legionistów nie
ma, ¿e 11 grudnia wyjechali w stronê rejonu radoszkowickiego. W tym
czasie 40 konnych legionistów przemieszczaj¹cych siê spod Iwieñca
w kierunku wsi Kis³uchy zosta³o rozbrojonych przez nasze posterunki znaj-
duj¹ce siê we wsi Zamoœciany. Wspomniani legioniœci otworzyli ogieñ do
naszej furmanki, która jecha³a z Mamysz do Kis³uch. Dosz³o do strzelani-
ny. W efekcie legioniœci, maj¹c jednego rannego, w panice uciekli w kie-
runku Iwieñca. W tym czasie w Iwieñcu podniesiono alarm (bicie dzwo-
nów) i garnizon wyjecha³ do wsi. Starzynki z 76 mm armat¹. ale dalej nie
pojechali.

W tym czasie legioniœci liczyli 65–70 kawalerzystów, g³ówne si³y
i sztab znajdowa³y siê w Gilikach. We wszystkich okolicznych wsiach stoj¹
ich posterunki. We wsi Kulczyce posterunek sk³ada sic z 15 ludzi, we wsi
Zamoœciany – z 9.
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Przekazuje fragment listu zastêpcy Nurkiewicza – Wolskiego221, który
pisze do swojej znajomej, ¿e „legiony posz³y na czasow¹ wspó³prace
z Niemcami, broni sowieckim partyzantom nie oddamy i na ich stronê nie
przejdziemy”.

Moje wnioski:
1. Legioniœci znajduj¹ siê pod ochrona Niemców, policjantów z Iwieñca.
2. Legioniœci otrzymuj¹ od Niemców amunicjê i pomoc medyczn¹.
3. Dla zniszczenia legionistów, oprócz naszych oddzia³ów partyzanc-

kich, musi my mieæ kawaleriê dobrze uzbrojon¹ w broñ automatyczn¹,
w przybli¿eniu oko³o 150 ludzi.

DOWÓDCA BRYGADY IM. STALINA
(Gulewicz)

...grudnia 1943 roku.

ANRB Miñsk maszynopis, f. 3602, op. 1. d. 3. k. 208–209.
3/–str 99–101

215 Pp³k. M. Ro¿kowan, zastêpca dowódcy brygady im. Stalina.
216 Mowa o oddziale kawalerii zgrupowania 27 p. u³. AK, który unikn¹³ roz-

brajania. Do oddzia³u do³¹czy³y grupy ¿o³nierzy i pojedynczy partyzanci, którym
uda³o siê unikn¹æ rozbrojenia.

217 Oddzia³ „Bolszewik” z brygady partyzanckiej im. Stalina.
218 Dowódc¹ brygady od sierpnia 1943 r. by³ st. lejtnant Seweryn Kluczko.
219 Oddzia³ im. Suworowa z brygady im. Stalina.
220 Okupacyjne w³adze niemieckie w Iwieñcu, po uzyskaniu informacji

o rozbrojeniu sto³peckiego batalionu AK przez partyzantkê sowieck¹ i podjêtym
poœcigu za pozosta³ymi, wykorzystuj¹c sytuacjê, i¿ os³abiony oddzia³ nie by³
w stanie podj¹æ walki na dwa fronty, to jest z Sowietami i Niemcami, z³o¿y³y
stronie polskiej propozycjê zawarcia porozumienia. Oddzia³ polski mia³ nie po-
dejmowaæ dzia³añ przeciwko Niemcom, otrzymana broñ i amunicja mia³a s³u¿yæ
do obrony ludnoœci polskiej przed oddzia³ami sowieckimi. Ppor. Adolf Pilch „Góra”,
który obj¹³ dowództwo nad oddzia³em, przyj¹³ niemieck¹ propozycjê czasowego
rozejmu. Komenda Okrêgu Nowogródzkiego AK zaaprobowa³a zawarte porozu-
mienie.

221 Por. Aleksander Wolski „Jastrz¹b”

DOKUMENT 18

1943, grudzieñ 30 – Informacja dowódcy oddzia³u partyzanckiego
im. Ry¿aka kpt. S.F. Juchowicza o dzia³alnoœci oddzia³u sto³peckiego
w dniach 2–7 grudnia 1943 r.
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Dowódca oddzia³u partyzanckiego im. Ry¿aka
kapitan S. F. Juchowicz244

30 grudnia 1943 r.

Dowódca brygady im. Stalina
pu³kownik Gulewicz245

Proszê o przekazanie sekretarzowi iwienieckiego komitetu rejonowego
KP(b)B tow. Dubowowi

Dzisiaj, kiedy wszystkie narody cywilizowanych i mi³uj¹cych wolnoœæ
krajów zachwycaj¹ siê niebywa³ymi sukcesami Armii Czerwonej, kiedy
miliony ludzi z krajów europejskich, tymczasowo objêtych niemieck¹ nie-
wol¹, z niecierpliwoœci¹ i radoœci¹ oczekuj¹ jedynej wyzwolicielki – Armii
Czerwonej, w powierzonej nam przez Ojczyznê czêœci zachodniej Bia³o-
rusi, a w szczególnoœci w rejonie iwienieckim, niemiecki bandyta Nurkie-
wicz i jego uzbrojona szajka pod pozorem „polskich” legionistów tworz¹
swoje czarne dziel¹, pozbawiaj¹c ¿ycia dziesi¹tki prawych sowieckich
partyzantów, walcz¹cych nie tylko o wyzwolenie narodu sowieckiego, ale
o wyzwolenie wszystkich narodów z krajów mi³uj¹cych wolnoœæ.246

Bandyta Nurkiewicz nie ma ani Ojczyzny, ani rodziny. Im wiêcej krwi
sowieckich partyzantów przelanej z korzyœci¹ dla niemieckiego faszyzmu,
tym wiêksz¹ odczuwa on rozkosz.

1. 4 grudnia banda Nurkiewicza na chutorach Tolkaczowszczyzna
w barbarzyñski sposób mêczy³a, a nastêpnie rozstrzela³a moich ulubio-
nych partyzantów: Prokopczenkê, Goluba i Martynowa oraz partyzantów
Piêtrowa i Nisenbauma z oddzia³u im. Budionnego. Tego samego dnia
jednemu z partyzantów z oddzia³u im. Budionnego zadali 8 ran – le¿y
ciê¿ko ranny.

2. 2 grudnia 1943 roku zabili partyzanta Wasilenkowa z oddzia³u
„Bolszewik”.

3. W nocy 7.6 na 7 grudnia kawalerzyœci bandyty Nurkiewicza [do-
konali] nag³ego wypadu [i] zabili dowódcê oddzia³u, szefa sztabu i pe³no-
mocnika oddzia³u specjalnego oraz 2 partyzantów z brygady im. Frunze.

4. We wsi ̄ ydowicze spalili 8 ludzi i maj¹tek dlatego, ¿e ci nie chcieli
pomagaæ faszystom.

5. We wsi Szpaki zamordowali rodzinê Sinkiewicza247 za to, ¿e utrzy-
mywa³ on kontakty w partyzantami sowieckimi.

6. We wsi Besmany spalili rodzin¹ ¯ybula za to, ¿e syn wyjecha³
z Iwieñca i odmówi³ s³u¿enia faszystom.
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Takich faktów barbarzyñskiego stosunku do narodu i partyzantów
ze strony krwawej bandy Nurkiewicza mo¿na by wyliczyæ dziesi¹tki.

Nurkiewicz og³osi³: „Bêdê bi³ rosyjskich partyzantów i niszczy³ ich
rodziny”.

Oprócz tego mamy wiele przyk³adów, ¿e partyzanci z by³ych pol-
skich legionów, przebywaj¹cy w naszych oddzia³ach zamiast rzetelnej walki
z faszystami, dezerteruj¹ i dzia³aj¹ na korzyœæ niemiecko – faszystow-
skiej armii. Na przyk³ad:

1. Z brygady im. Czka³owa zdezerterowa³o dwóch legionistów.
2. Z oddzia³u „Bolszewik” zdezerterowa³o 3 legionistów.
3. Z centrum miêdzyrejonowego zdezerterowa³o 2 legionistów248.
Wed³ug posiadanych przeze mnie danych bandyta Nurkiewicz wy-

konuje rozkaz w³adz niemieckich, dotycz¹cy mobilizacji ludnoœci, aby w
ten sposób wzmóc walkê przeciwko partyzantom sowieckim. Mobilizacjo
przeprowadzono ju¿ we wsiach: Starzynki, Giliki, Kis³uchy i innych.

Dlatego przewidywane jest powa¿niejsze zagro¿enie ze strony ban-
dy Nurkiewicza.

1. Jako stary partyzant z tej miejscowoœci, maj¹cy odpowiednie do-
œwiadczenie. proponujê:

2. W sposób œciœle tajny i w bardzo krótkim terminie, przy wykorzy-
staniu partyzantów obwodu baranowickiego, podj¹æ wszelkie œrodki w
celu likwidacji bandy Nurkiewicza i garnizonu iwienieckiego, a tym sa-
mym ograniczyæ niebezpieczeñstwo ze strony miejscowych faszystów,
gro¿¹ce sowieckim partyzantom.

W tym celu ca³y element faszystowski zapêdziæ do Iwieñca, popro-
siæ o pomoc Ojczyznê w celu zbombardowania Iwieñca. Jeœli to nie bê-
dzie mo¿liwe, to prosiæ przynajmniej o zaopatrzenie w broñ i ostatecznie
rozgromiæ kontrrewolucyjne gniazdo Iwieñca.

DOWÓDCA ODDZIA£U IM. RY¯AKA
kapitan (Juchowicz249)

Sporz¹dzono w 3 egz.
Egz. 1. Iwieniecki rejonowy komitet KP(b)B
Egz. 2. Sztab brygady im. Stalina
Egz. 3. Ad acta oddzia³u im. Ry¿aka
NARB Miñsk, maszynopis, f. 3602, op. 1. d. 3, k. 276.
3/–str 115–116

244 Kpt. Siemion Fomicz Juchowicz, od paŸdziernika 1943 r. dowódca od-
dzia³u im. S.A. Ry¿yka z brygady im. Stalina.
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245 Pawe³ Gulewicz, od listopada 1942 r. dowódca brygady im. Stalina.
246 Szwadron kawalerii chor. Zdzis³awa Nurkiewicza „Nocy” unikn¹³ roz-

brojenia w Puszczy Nalibockiej 1 grudnia 1943 r. Oddzia³y sowieckie otrzyma³y
rozkaz jego likwidacji i oddzia³ toczy³ czêste potyczki z grupami i oddzia³ami
sowieckimi.

247 Prawdopodobnie mowa o rodzinie Sendzewicza. Zob. T. Karwat , Zgru-
powanie Armii Krajowej w okresie czerwiec 1943 – lipiec 1944, maszynopis pra-
cy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. T. Strzembosza, s. 205.

248 Wcieleni pod przymusem do sowieckich oddzia³ów partyzanckich ¿o³-
nierze sto³peckiego oddzia³u AK uciekali do jednostki macierzystej. Z oddzia³ów
sowieckich zbieg³o ok. 75 ¿o³nierzy. Zob. T. Karwat, zgrupowanie sto³peckie...
s. 199.

249 Semen Juchowicz.

DOKUMENT 19

Zatwierdzani
Przedstawiciel Centralnego Sztabu Rudni Partyzanckiego
przy Kwaterze G³ównego Dowództwa (–) gen. major Platon

AKT OSKAR¯ENIA
w sprawie kierowników bia³o – polskiej kontrrewolucyjnej nacjonali-

stycznej organizacji powstañczej o nazwie „Polski Zwi¹zek Powstañczy”
(PZP):

Pe³ki Wac³awa s. Antoniego – „Wac³awa”, Mi³aszewskiego Kacpra
s. Adolfa – „Lewalda”, Kochutnickiego Zdzis³awa s. Boles³awa – „Groma”
(prawdziwe nazwisko: Lech Rydzewski — Z.B.). Bobrownickiego Juliana
s. Aleksandra – „Klina”, £otockiego Ezechiela s. Gracjana – „Ikwy” (praw-
dziwe nazwisko: £oœ), Parchimowicza Walentego s. Micha³a – „Walda-
na”. Rzewuskiego Macieja s. Stanis³awa – „Zatora”. Howorki Sergiusza
s. Konstantego – «»Jasztolda” (powinno byæ: «»Jaszczolda”). Migacza
Tadeusza s. Micha³a – „Mity” i Skrodzkiego W³adys³awa s. Jana.

Wszystkie wy¿ej wymienione osoby zosta³y aresztowane 1 grudnia
1943 roku w czasie rozbrojenia tak zwanego polskiego oddzia³u legioni-
stów (batalion nr 331) i szeregu drobnych grup polskich za kontrrewolu-
cyjna dzia³alnoœæ antysowieck¹ i otwarte dzia³ania zbrojne przeciwko par-
tyzantom sowieckim.

Do zbadania dzia³alnoœci przestêpczej i wykrycia zamiarów wy¿ej
wymienionej kontrrewolucyjnej organizacji nacjonalistycznej zosta³a po-
wo³ana grupa œledcza w sk³adzie: szef wydzia³u specjalnego brygady im.
Czkalowa tow. Zuchba – kierownik grupy; pomocnik przedstawiciela KC
KP(b)B na sto³pecki mie¿rajcentr tow. Stiepczenko – pomocnik kierowni-
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ka grupy oraz pracownicy wydzia³ów specjalnych tow. Parafieniuk, Sa-
dowski, Siemieriakowa, Dudkowski i Koszanin.

W wyniku œledztwa ustalono:
Po rozpadzie pañstwa polskiego, na terytorium by³ej Polski, zw³asz-

cza na Bia³orusi Zachodniej, w oparciu o oficerów by³ego Wojska Pol-
skiego i kierowników by³ych w³adz polskich powsta³o szereg kontrrewolu-
cyjnych organizacji powstañczych, jak „Polski Zwi¹zek Powstañczy” (PZP),
„Polska Organizacja Wojskowa” (POW) i inne, z centrum kierowniczym
w Warszawie, organem prasowym pismem „Niepodleg³oœæ”, rozg³oœni¹
radiow¹ „Œwit”, podcentrami; województwo nowogródzkie, województwo
wileñskie i inne, okrêgami: Lidzkim, Mo³odeczañskim i innymi, powiata-
mi: Sto³pce, Oszmiana, Radoszkowice, Raków itd. Z wy¿ej wymienio-
nych oœrodków wychodzi³y instrukcje i materia³y drukowane, propaguj¹-
ce wœród ludnoœci k³amliwe [idee] „Polska w granicach sprzed 1939 roku”,
„Polska od morza do morza”, to znaczy w granicach z 1772 roku.

Od pocz¹tku czasowej okupacji Bia³orusi Zachodniej przez Niem-
ców, a szczególnie w ostatnim czasie, wymienione kontrrewolucyjne na-
cjonalistyczne organizacje powstañcze zaktywizowa³y przygotowania do
zbrojnego powstania. Liczne na bezwarunkowe pokonanie wojska nie-
miecko – faszystowskiego przez Armiê Czerwon¹ i na jej jednoczesne
os³abienie, wierz¹c fanatycznie w poparcie Anglii, po zbli¿eniu siê frontu
do by³ej granicy Polski zamierza³y wyst¹piæ przeciwko Armii Czerwonej
i nic dopuœciæ do zajêcia przez ni¹ obwodów zachodnich [Bia³orusi].
W tym celu bia³o – Polacy pod pozorem polskich oddzia³ów partyzanc-
kich utworzyli regularne jednostki wojskowe.

W szczególnoœci w czerwcu 1943 roku na terytorium obwodu bara-
nowickiego zosta³ przez nich utworzony rzekomy oddzia³ partyzancki.
Naprawdê by³ to batalion nr 331 regularnego wojska, którego kadra do-
wódcza sk³ada³a siê z oficerów by³ego Wojska Polskiego. Na pocz¹tku
batalionem dowodzi³ porucznik Mi³aszewski, potem w sierpniu 1943 przez
centrum warszawskie zosta³ przys³any por. Kochulnicki (pseudonim
„Grom”), który przej¹³ dowództwo batalionu. Przez to samo centrum war-
szawskie zosta³ przys³any porucznik o pseudonimie „Góra” (prawdziwe
nazwisko nie zosta³o ustalone) [Adolf Pilch — Z.B.]. Ten „Góra” zmieni³
Kochulnickiego i zacz¹³ dowodziæ batalionem (w trakcie rozbrajania [przez
nas] batalionu „Córze” uda³o siê zbiec). PóŸniej przybyli porucznicy i pod-
porucznicy Lotocki – „Ikwa”, Bobrownicki – ..Klin”, Rzewuski —„Zator”
i jako ostatni major Polka, który dowodzi³ batalionem do aresztowania.
Po przybyciu majora Pe³ki dzia³alnoœæ antysowiecka i terrorystyczna ba-
talionu i w ogóle ca³ej organizacji PZP przybra³a na sile. Œwiadcz¹ o tym
dokumenty wychodz¹ce bezpoœrednio ze struktur PZP i ze sztabu wspo-
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mnianego ba[tali]onu. Na przyk³ad organ nowogródzki „Œwit Polski” z 16
stycznia 1943 pisa³: „–.udzielono nam gwarancji nienaruszalnoœci granic
ma wschodzie. Œmieszne i podle próby Stalina, by do³¹czyæ ziemie pol-
skie do Rosji, wsta³y jednog³oœnie odrzucone przez pañstwa sojusznicze
Anglie i Amerykê’’ (przy cytatach podany jest numer tomu i strony w ak-
tach sprawy — Red.)

W odezwie tak zwanego polskiego komisarza bezpieczeñstwa zie-
mi wileñskiej Sokola [Kazimierz Protasiewicz. szef Wydzia³u Bezpieczeñ-
stwa Delegatury Rz¹du w Wilnie — Z.B.] z czerwca 1943 mówi siê: „Po-
lacy! Dwaj nasi odwieczni wrogowie, Niemcy i bolszewicy chc¹ nas ok³a-
maæ swoj¹ propagand¹, chc¹ z³amaæ nasz¹ wiarê w ostateczne zwyciê-
stwo, wiarê w Niepodleg³¹ Polskê. Szerz¹ wœród nas ró¿ne wymys³y
i k³amstwa. Niemcy strasz¹ bolszewikami, a bolszewicy Niemcami. Jedni
i drudzy chc¹ wykorzystaæ nas do swoich zbrodniczych celów i jednocze-
œnie morduj¹ tysi¹ce naszych ludzi. ¯adnemu Polakowi nie wolno s³u-
chaæ i wierzyæ w to, co mówi¹ nasi wrogowie. Nie wolno wstêpowaæ
w szeregi band sowieckich i wojska niemieckiego”.

Dokument o nazwie „Meldunek sytuacyjny” z 25 paŸdziernika 1943
podpisany przez by³ego dowódcê baonu „Górê” brzmi: „Partyzanci so-
wieccy widz¹c, i¿ wci¹¿ roœniemy w liczbê, ¿e ludnoœæ miejscowa jest po
naszej stronie, staraj¹ siê nas sobie podporz¹dkowaæ. Zgodziliœmy siê
wspó³pracowaæ z nimi i nadal siê w ten sposób maskujmy”. W tym sa-
mym dokumencie napisano: „Partyzanci sowieccy na terenach polskich
bior¹ wszystko, co mog¹, w szczególnoœci byd³o. Robi¹ kie³basê, szyn-
kê, miêso wêdz¹ i wysy³aj¹ to wszystko samotniami do Moskwy. My na-
tomiast bronimy polskiej ludnoœci przed bandytyzmem ¿ydowsko – bol-
szewickim”.

W innym dokumencie nr 6/43 o nazwie „Meldunek sytuacyjny”, dato-
wanym 20 listopada 1943 i podpisanym przez dowódcê baonu „Wac³awa”,
napisano: „Stosunki nasze z partyzantk¹ sowieck¹ nie uleg³y zmianie. Œwieci
udaj¹ przyjaŸñ, my te¿, a naprawdê ok³amujemy jedni drugich”.

Ostatnio dowództwo wspomnianego baonu w osobie majora Pe³ki,
poruczników i podporuczników Mi³aszewskiego, Kochutnickiego. £otoc-
kiego, Bobrownickiego, Rzewuskiego, „Góry”, Parchimowicza, Warakom-
skiego, Wolskiego i Jakubowskiego (w czacie rozbrajania trzej ostatni
uciekli), podchor¹¿ych Migacza i Nurkiewicza, wachmistrza Howorki i plu-
tonowego Hasiuka (w czasie rozbrajania uciek³) przesz³o od propagandy
do dzia³añ. a mianowicie: 5 listopada 1943 we wsi Kul rejonu iwienieckie-
go zosta³ ujêty i zabi³y przez grupê legionistów polskich z batalionu nr 331
partyzant z brygady im. Frunzego — Szczerbin. 8 listopada 1943 zostali
w bestialski sposób zamordowani przez grupê ¿andarmów baonu nr 331,
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na ciele z komendantem ¿andarmerii Hasiukiem, zwiadowcy brygady im.
Czkalowa — Rogoziñski i Woropaj. 17 listopada we wsi Dubinki rejonu
sto³peckiego 10 partyzantów z oddzia³u zgrupowania iwienieckiego zo-
sta³o bestialsko zamordowanych przez grupê kawalerii Nurkiewicza. Na
pocz¹tku grudnia 1943 zosta³ zabi³y lejtnant Wasilewski z oddzia³u „Bol-
szewik” brygady im. Stalina, a 3 partyzantów raniono. Rozbrojono i roz-
strzelano 2 partyzantów z oddzia³u im. Bodionnego, a trzeciemu, piêcio-
krotnie rannemu, uda³o siê uratowaæ. Oprócz tego legioniœci rozbroili po-
nad 80 osób z drobnych grup partyzantki sowieckiej.

Za wszystkie wy¿ej wymienione zbrodnie ponosi odpowiedzialnoœæ
dowództwo baonu nr 331, poniewa¿ dzia³o siê to za jego przyzwoleniem
i na jego rozkaz. Oprócz tego w strefie dzia³alnoœci partyzantów sowiec-
kich, to jest: Sto³pce, Iwieniec, Mo³odeczno, Rubie¿ewicze, Paków i inne,
kierownicy PZP. w szczególnoœci komendant rejonowy „Œwir” – Wara-
komski i dowództwo baonu utworzyli rezerwê — 2 baony razem licz¹ce
ponad 3000 osób – dla wspólnego z powstañcami wyst¹pienia przeciwko
partyzantom [sowieckim] i Armii Czerwonej w decyduj¹cej chwili, co zna-
czy po zbli¿eniu siê frontu do by³ych granic polskich, w celu odbudowania
by³ej obszarniczej Polski.

Wymienieni wy¿ej oskar¿eni nie przyznali siê podczas œledztwa do
winy. Jednak materia³y œledztwa wstêpnego, skonfiskowane w sztabie
baonu nr 331 dokumenty i czêœciowo równie¿ ich w³asne zeznania po-
twierdzaj¹ ca³kowicie ich kontrrewolucyjna, nacjonalistyczn¹ i powstañ-
czo – terrorystyczn¹ dzia³alnoœæ zwrócon¹ przeciwko w³adzy sowieckiej,
a [zmierzaj¹ca do] odbudowania by³ego polskiego pañstwa w jego grani-
cach sprzed 1939 roku. Na podstawie powy¿szego

uwa¿amy, ¿e:
Pe³kê Wac³awa s. Antoniego – „Wac³awa”, majora by³ego Wojska

Polskiego, dowódcê baonu, ur. 1895 w Warszawie. Polaka, syna rze-
mieœlnika, kupca;

Mi³aszewskiego Kacpra s. Adolfa – „Lewalda”, ur. 1911 we wsi Bry-
niczewo rej. Sto³peckiego, porucznika by³ego Wojska Polskiego, organi-
zatora baonu;

Kochutnickiego Zdzis³awa s. Boles³awa – „Groma”. ur. 1909 we
Lwowie, Polaka, syna w³aœciciela biura budowlanego, porucznika by³ego
Wojska Polskiego;

£otockiego Ezechiela s. Gracjana – „Ikwê”, Polaka, ur. 1900 we wsi
Œnie¿ków, gmina Bere¿yn [w³aœæ.: Berezno – Z.B.] woj. wo³yñskie, po-
chodzenia szlacheckiego, podporucznika by³ego Wojska Polskiego;
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Bobrownickiego Juliana s. Aleksandra – „Klina”. Polaka, ur. 1905
w Warszawie, pochodzenia szlacheckiego, wy¿sze wykszta³cenie praw-
nicze, podporucznika by³ego Wojska Polskiego;

Parchimowicza Walentego s. Micha³a –„Waldana”, Polaka, ur. 1910
we wsi ¯o³nierkowicze, rej. Sto³pce obw. baranowickiego, pochodzenia
szlacheckiego, porucznika by³ego Wojska Polskiego:

Rzewuskiego Macieja s. Stanis³awa – „Zatora”, Polaka, ur. 1902
w Kielcach, wykszta³cenie œrednie, syna urzêdnika, podporucznika by³e-
go Wojska Polskiego;

Howorkê Sergiusza s. Konstantego – «»Jasztolda”, Rosjanina, nr.
1911 w folwarku ¯erdŸ pow. rzeczyckiego, gub. miñskiej, syna bia³o –
emigranta, szlachcica – obszarnika, wachmistrza by³ego Wojska Polskiego
i zdrajcê ojczyzny;

Migacza Tadeusza s. Micha³a –„Mile”, Polaka, ur. 1911, w Nowym
S¹czu, wykszta³cenie œrednie, podchor¹¿ego by³ego Wojska Polskiego,
ostatnio kieruj¹cego werbunkiem do niewoli niemieckiej (?);

Skrodzkiego W³adys³awa s. Jana, Polaka, nr. 1914 we wsi Skrosz-
czyna (w³aœæ.: Skrodczyzna — Z.B.] rej. iwienieckiego, adiutanta dowód-
cy batalionu, syna szpiega niemieckiego (wczeœniej rozstrzelanego przez
partyzantów), by³ego zastêpcê komendanta policji nalibockiej, niejedno-
krotnie bior¹cego udzia³ w walkach z partyzantami, okrutnego wroga ludu;

wszystkich ich jako organizatorów i bezpoœrednich uczestników
kontrrewolucyjno – nacjonalistycznej organizacji podziemnej, którzy sank-
cjonowali szereg akcji dywersyjno – terrorystycznych, maj¹cych na celu
zniszczenie partyzantki sowieckiej, oraz kierowali przygotowaniami do
powstania zbrojnego przeciwko Armii Czerwonej w chwili jej dojœcia do
by³ych granic polsko – sowieckich, w celu restauracji obszarniczej Polski
— nale¿y rozstrzelaæ.

Kierownik Grupy Œledczej
Szef wydzia³u specjalnego brygady im. Czkalowa (–) Zuchba

Pomocnik Kierownika Grupy Œledczej
Pomocnik Przedstawiciela KC KP(b)B
na sto³pecki mie¿rajcentr (–) Stiepczenko

Puszcza, XII 1943 r.
Wyra¿am zgodê
Pomocnik Przedstawiciela Centralnego Sztabu Ruchu Partyzanc-

kiego przy Kwaterze G³ównego Dowództwa i KC KP(b)B na obwód bara-
nowicki (–) pp³k. Donskoj
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DOKUMENT 20

1944, styczeñ, 3 – Rozkaz dowództwa partyzanckiej brygady im.
W.I. Czapajewa w sprawie strat poniesionych w potyczkach z oddzia³em
chór. Z. Nurkiewicza.

ROZKAZ
dla brygady partyzanckiej im. Czapajewa

3 stycznia 1944 r. Nr 02 Puszcza N[aliboc]ka

§1
29.12.43 r. o godzinie 20.00 w chutorze Balewicze w wyniku napa-

du bandy Nurkiewicza zgin¹³ w czasie pe³nienia zadañ politruk Piotr Pro-
kofiewicz. Dani³ow z oddzia³u im. Furmanowa.

29.12.43 r. o godzinie 22.00, w drodze powrotnej na chutor Balewi-
cze po wykonaniu zadania, zostali schwytani przez te sam¹ bandê komi-
sarz oddzia³u im. Czapajewa politruk tow. Pawe³ Stepanowicz Koczet-
kow, dowódca kompanii st. lejtnant Wiktor Aleksandrowicz Bojcow, par-
tyzant Konstantyn Wasiliewicz Trus. Ci ostatni zostali przez bandytów
uprowadzeni do chutoru Chotów i rozstrzelani276.

Œwietlana pamiêæ towarzyszom, poleg³ym w walce za Ojczyznê!
Nazwiska wymienionych wy¿ej partyzantów usun¹æ z wykazów oso-

bowych brygady.

§2
Polska banda faszystowska Nurkiewicza, wykorzystuj¹c beztroskê

i utratê rewolucyjnej czujnoœci przez poszczególnych naszych dowódców
i partyzantów, siara siê zza wêg³a zadaæ nam straty, a tym samym prze-
szkodziæ w rozwoju i szerzeniu siê ruchu partyzanckiego277.

W zwi¹zku z tym rozkazujê:
1. Dowódcom i komisarzom oddzia³ów kategorycznie zabroniæ wy-

sy³ki w teren ma³ych grup. W teren wysy³aæ co najmniej kompanio na
czele z dowódc¹ i oficerem politycznym kompanii, w wyj¹tkowych wypad-
kach – pluton.

2. Po rozlokowaniu pododdzia³ów na odpoczynek wzmóc ochronê,
odpowiedzialnymi za jej organizacjê czynie dowódców i oficerów politycz-
nych kompanii.

3. W czasie przemieszczania siê pododdzia³ów na miejsca wyko-
nania zadañ œciœle przestrzegaæ zasad porz¹dku wojskowego (jak: obo-
wi¹zkowo wyznaczyæ partol czo³owy, boczny i tylny z zachowaniem odpo-
wiednich odleg³oœci).
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§3
Ca³a kadra dowódczo – polityczna oddzia³ów winna wzmóc dzia³al-

noœæ wychowawcz¹ wœród ¿o³nierzy, stawiaj¹c sobie za cel osi¹gniêcie
wysokiego poziomu czujnoœci rewolucyjnej.

§4
Osobistej odpowiedzialnoœci dowódców sztabów oddzia³ów powie-

rzyæ sposób pe³nienia obowi¹zków przez s³u¿by wewnêtrzne (ochrona
obozów), w zwi¹zku z tym:

a) dy¿urnymi w obozach wyznaczaæ jedynie osoby ze œredniej ka-
dry kierowniczej.

b) organizowaæ systematyczne kontrole dzia³alnoœci s³u¿b wewnêtrz-
nych – kontroluj¹cymi winny byæ osoby z kadry dowódczo – politycznej
oddzia³ów,

c) prowadziæ codzienne szkolenie oddzia³ów s³u¿b wewnêtrznych.

DOWÓDCA BRYGADY IM. CZAPAJEWA
major (Kudrin)278

KOMISARZ BRYGADY IM. CZAPAJEWA
kapitan (Sklemin)279

SZEF SZTABU BRYGADY IM. CZAPAJEWA
kapitan (Sautin)280

NARB Miñsk, maszynopis, f. 3500. op. 4. d. 242, k. 191.
3/–str 128–129

276 Wed³ug meldunków polskich starcia mia³y miejsce 28 grudnia 1943 r.
277 Po rozbrojeniu 1 grudnia 1943 r. sto³peckiego oddzia³u AK sowieckie

oddzia³y partyzanckie poczêto traktowaæ jak jednostki nieprzyjacielskie. Tak samo
traktowali oddzia³y polskie Sowieci. W potyczkach lepiej wyszkolone pododdzia³y
sto³peckie zdecydowanie górowa³y nad jednostkami sowieckimi, które z regu³y
ponosi³y pora¿ki.

278 Grigorij L. Kudrin, od listopada 1943 r. dowódca brygady im. W. I. Cza-
pajewa

279 Pawe³ A. Sklemin, od listopada 1943 r. komisarz brygady.
280 Aleksy W. Sautin, od listopada 1943 r. szef sztabu brygady.
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