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Antykomunistyczne podziemie
zbrojne w ¸om˝yƒskiem
i Grajewskiem w latach
1945–1957
Wprowadzenie
Chcia∏bym przedstawiç zarys dziejów antykomunistycznego podziemia zbrojnego, czyli wszystkich formacji konspiracyjnych walczàcych z bronià w r´ku
z aparatem paƒstwa komunistycznego w Inspektoracie Armii Krajowej ¸om˝a od
stycznia 1945 do marca 1957 r.1 Choç okreÊlenie terytorium, do którego odnosi
si´ artyku∏, zosta∏o zaczerpni´te z akowskiej nomenklatury konspiracji, to w tekÊcie przedstawiono nie tylko dzieje organizacji poakowskich, ale równie˝ narodowych.
Poakowskie podziemie zbrojne to organizacje, które pod wzgl´dem ideowym
i kadrowym by∏y bezpoÊrednià kontynuacjà AK. OkreÊlenie to odnosi si´ do
powsta∏ych po rozwiàzaniu AK: Armii Krajowej Obywatelskiej i Zrzeszenia
„WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. Obie te organizacje opiera∏y si´ przede wszystkim na
siatce terenowej AK stworzonej w czasie okupacji niemieckiej i uwa˝a∏y si´ za jej
ideowych spadkobierców. Z kolei „narodowe podziemie zbrojne” to organizacje,
które pod wzgl´dem ideowym i kadrowym by∏y bezpoÊrednià kontynuacjà organizacji obozu narodowego dzia∏ajàcych podczas okupacji niemieckiej. OkreÊlenie
to odnosi si´ do Narodowych Si∏ Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
W nazwie „Inspektorat AK ¸om˝a” zawiera si´ obszar obejmujàcy przedwojenny powiat Grajewo oraz oko∏o 4/5 powiatu ¸om˝a, czyli tereny po∏o˝one na pó∏noc od Narwi i trzy gminy poni˝ej jej biegu (Kupiski, Miastkowo,
Szczepankowo). Po∏udniowa cz´Êç powiatu ¸om˝a tworzy∏a w strukturze AK-AKO-WiN Obwód Zambrów, który wchodzi∏ w sk∏ad Inspektoratu Mazowieckiego. ZakreÊlony obszar obejmowa∏ oko∏o 3600 km2 i przed wojnà by∏
zamieszkany przez oko∏o 202 tys. osób. Po wojnie ludnoÊç powiatów by∏a
rdzennie polska, gdy˝ ludnoÊç ˝ydowskà wymordowano. Obszar ten by∏ typowo
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rolniczy, ch∏opi i drobna szlachta stanowili oko∏o 64 proc. ogó∏u miejscowej
spo∏ecznoÊci2.
Inspektorat AK-AKO-WiN ¸om˝a w strukturze terenowej by∏ ogniwem poÊrednim mi´dzy komendà okr´gu a komendà obwodu. Pozwala to dok∏adnie
zbadaç podziemie poakowskie i potraktowaç wyniki jako czàstkowy, przekrojowy obraz konspiracji AK-AKO-WiN w Okr´gu Bia∏ystok. Obok dzia∏a∏y równie˝
komendy powiatowe NSZ: ∏om˝yƒska i grajewska, które w praktyce pokrywa∏y
si´ terytorialnie z interesujàcym nas obszarem. Podobnie rzecz si´ mia∏a w wypadku struktur NZW. Jedynym wyjàtkiem by∏a Komenda Powiatu NZW o kryptonimie „¸aba”, która w okresie listopad 1945–sierpieƒ 1946 r. obejmowa∏a
równie˝ tereny powiatu ¸om˝a po∏o˝one poni˝ej Narwi, nie wchodzàce w sk∏ad
omawianego obszaru. Sytuacja zmieni∏a si´ w 1947 r., kiedy przeprowadzono
tam akcj´ ujawnienia. Od tego momentu tylko cz´Êç inspektoratu by∏a obj´ta
dzia∏alnoÊcià nieujawnionych struktur NZW. Ponadto w okresie 1949–1957
operowa∏y tu samoistne grupy podziemia zbrojnego.
Przyj´te ramy czasowe (styczeƒ 1945–marzec 1957 r.) obejmujà pe∏ny okres
dzia∏alnoÊci antykomunistycznego podziemia zbrojnego na tym terenie. Pierwsza
z dat to moment zaj´cia ca∏ego inspektoratu przez Armi´ Czerwonà i poczàtek
wprowadzania systemu komunistycznego. Druga to symboliczny koniec podziemia zbrojnego, czyli Êmierç ostatniego partyzanta ppor. Stanis∏awa Marchewki
„Ryby”, zabitego przez grup´ operacyjnà S∏u˝by Bezpieczeƒstwa i Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego w nocy z 3 na 4 marca 1957 r.
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Zarys dziejów
Na podstawie przeprowadzonych badaƒ mo˝na stwierdziç, ˝e w dziejach
konspiracji antykomunistycznej nale˝y wyodr´bniç kilka podstawowych okresów. Pierwszy z nich to styczeƒ–listopad 1945 r. W styczniu inspektorat zosta∏
zaj´ty przez Armi´ Czerwonà, co spowodowa∏o wznowienie pracy konspiracyjnej przez struktury miejscowej AK i NSZ, poczàtkowo bez dok∏adnych wytycznych wy˝szego dowództwa. Trwanie w konspiracji by∏o czymÊ naturalnym,
zresztà ju˝ pierwsze posuni´cia nowo tworzàcej si´ administracji i stacjonujàcych
jednostek Wojska Polskiego i NKWD utwierdza∏y konspiratorów w s∏usznoÊci
podj´tej decyzji. Wywiad akowski w raportach z pierwszych miesi´cy 1945 r. donosi∏, ˝e na posterunkach Milicji Obywatelskiej i NKWD sporzàdzano listy
cz∏onków podziemia, których miano aresztowaç w niedalekiej przysz∏oÊci3. Dlatego te˝ podj´to dzia∏ania zbrojne majàce charakter samoobrony.
Rozpocz´cie dzia∏alnoÊci konspiracyjnej przez struktury akowskie zbieg∏o si´
w czasie z dotarciem do Okr´gu AK Bia∏ystok rozkazu gen. Leopolda Okulickiego „Niedêwiadka” o rozwiàzaniu AK. Rozkaz ten nie spowodowa∏ zamieszania
w szeregach miejscowej konspiracji. Komendant okr´gu pp∏k W∏adys∏aw Liniarski „MÊcis∏aw” powo∏a∏ do ˝ycia nowà poakowskà organizacj´ pod nazwà Armia
Z. Wetesko, ¸om˝a, krajobraz, architektura, Warszawa 1984, s. 5–7; J. Kondracki, Polska pó∏nocno-wschodnia, Warszawa 1972, s. 240.
3
Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji (dalej: CA MSWiA),
AKO D/46, Raport polityczny za luty 1945 r. przewodnika BIP Obwodu AKO ¸om˝a kpr. pchor.
Zenona Wlaêlaka „Wilka”, 2 III 1945 r.
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Krajowa Obywatelska (lub Armia Krajowa Obywateli). Przej´∏a ona wszelkie aktywa by∏ej AK. Zmieniono kryptonimy i nazewnictwo funkcji, na przyk∏ad „komendanta” zastàpiono „przewodnikiem”. Zachowano dotychczasowà struktur´
terenowà i w zdecydowanej wi´kszoÊci tak˝e obsad´ personalnà. Zmiany nastàpi∏y tylko tam, gdzie stanowiska pozostawa∏y nieobsadzone. By∏o to spowodowane stratami poniesionymi w akcji „Burza”, aresztowaniami prowadzonymi
przez NKWD i wywózkami w g∏àb ZSRR. Stan obwodów wchodzàcych w sk∏ad
„Rejonu D” (nowy kryptonim Inspektoratu ¸om˝a w AKO) by∏ bardzo ró˝ny.
DoÊç dobrze wyglàda∏a sytuacja Obwodu ¸om˝yƒskiego, tak wi´c dowodzàcy
nim por. Andrzej Bieniek „Lot” szybko odbudowa∏ jego potencja∏. Gorzej by∏o
w Obwodzie Grajewskim, gdy˝ poniós∏ on ci´˝kie straty w ostatniej bitwie akcji
„Burza” na Bia∏ostocczyênie, na Osowych Gràdach 8 wrzeÊnia 1944 r. Dzi´ki intensywnej pracy nowego dowódcy ppor. Franciszka Warzyƒskiego „Wawra” po
kilku miesiàcach uda∏o si´ osiàgnàç stan z czerwca 1944 r.
Podobnie sytuacja kszta∏towa∏a si´ w NSZ. Pozostawiono te same struktury
i w wi´kszoÊci stanowiska dowódcze. Obie organizacje g∏ówny nacisk k∏ad∏y na
uzupe∏nienie i rozbudow´ struktur konspiracyjnych, zdobywanie uzbrojenia, prowadzenie propagandy, zbieranie danych wywiadowczych i pozyskiwanie nowych
cz∏onków. Komendami powiatowymi dowodzili: ∏om˝yƒskà por./kpt. Boles∏aw
Koz∏owski „Grot”, a grajewskà pchor. Józef Karwowski „Bystry”, „Tabaczyƒski”.
Uznanie zwierzchnoÊci Delegatury Si∏ Zbrojnych przez bia∏ostockà AKO spowodowa∏o, ˝e zgodnie z rozkazami centrali ograniczono dzia∏alnoÊç zbrojnà.
Bia∏ostocki Okr´g AKO dzia∏a∏ do paêdziernika 1945 r., czyli do momentu podporzàdkowania si´ nowej organizacji – WiN.
Bardzo znaczàce zmiany zachodzi∏y w tym okresie w podziemiu narodowym.
Od kwietnia 1945 r. w województwie bia∏ostockim rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç
NZW, które poczàtkowo przej´∏o aktywa okr´gu Narodowej Organizacji Wojskowej. Celem dzia∏aƒ NZW by∏o stopniowe skupianie w swoich szeregach
wszystkich organizacji narodowych, a nast´pnie przej´cie przewodnictwa w konspiracji antykomunistycznej. Dzia∏ania NZW wobec NSZ zakoƒczy∏y si´ ostatecznie pe∏nym sukcesem w listopadzie 1945 r. Wtedy to w sk∏ad NZW wesz∏a
ostatnia z komend powiatowych NSZ: KP Grajewo. WczeÊniej, bo we wrzeÊniu,
uczyni∏a to KP ¸om˝a. W KP Grajewo zmieniono dowódc´ – pchor. Józefa Karwowskiego „Bystrego”, „Tabaczyƒskiego” zastàpi∏ por. Jerzy Klimaszewski
„Konrad Chmura”. W ten sposób pod jednym szyldem zosta∏y skupione wszystkie konspiracyjne organizacje obozu narodowego. Te rozstrzygni´cia zakoƒczy∏y
pierwszy okres w dziejach powojennej konspiracji w inspektoracie i na ca∏ej
Bia∏ostocczyênie.
Drugi okres to przedzia∏ paêdziernik/listopad 1945–kwiecieƒ 1947 r., czyli
rozpocz´cie dzia∏alnoÊci pod nowymi szyldami (WiN, NZW) i przeprowadzenie
akcji ujawnienia. W tym czasie dzia∏alnoÊç podziemia poakowskiego i narodowego zasadniczo si´ ró˝ni∏a. W strukturach winowskich kontynuowano proces
zapoczàtkowany jeszcze w DSZ, czyli likwidacj´ oddzia∏ów partyzanckich i ograniczenie walki zbrojnej do minimum. Za∏o˝enie to ca∏kowicie uda∏o si´ zrealizowaç na omawianym terenie, obydwa obwody WiN – ¸om˝a i Grajewo – zaprzesta∏y dzia∏alnoÊci zbrojnej. G∏ówny nacisk po∏o˝ono na prowadzenie dzia∏aƒ
wywiadowczych i propagandowych.
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Nale˝y podkreÊliç, ˝e dla podziemia poakowskiego wa˝ny by∏ tak˝e czas od
referendum z 30 czerwca 1946 r. do ujawnienia w marcu i kwietniu 1947 r. Da∏o si´ wówczas zauwa˝yç poczàtkowo powolne, a z czasem coraz szybsze, os∏abienie podziemia. Z jednej strony komunistyczny aparat terroru wypracowa∏ metody, które by∏y coraz skuteczniejsze w zwalczaniu podziemia, a z drugiej wola
walki zacz´∏a systematycznie s∏abnàç. Proces tak zwanego odp∏ywu w pewnym
stopniu rozpoczà∏ si´ ju˝ latem 1945 r., kiedy to zanotowano pierwsze przypadki porzucania organizacji i wyjazdów z terenów inspektoratu. Z up∏ywem czasu
uleg∏ on bardzo powa˝nemu nasileniu, co mia∏o wp∏yw na jakoÊç pracy organizacyjnej. Ci, którzy mieli wykszta∏cenie i mo˝liwoÊç szybkiego podj´cia pracy,
wyje˝d˝ali, próbujàc przystosowaç si´ do nowej rzeczywistoÊci. Wyjazdy nasili∏y
si´ po sfa∏szowanym referendum ludowym z 30 czerwca 1946 r. W raportach
prezesów: Rejonu mjr. Jana Tabortowskiego „Bruzdy” i Obwodu WiN ¸om˝a
kpt. Andrzeja Bieƒka „Lota” pochodzàcych z lipca–wrzeÊnia 1946 r. pojawiajà
si´ alarmujàce stwierdzenia o braku nadziei na zwyci´stwo i wzmo˝onym „odp∏ywie” dzia∏aczy z organizacji4. Na to nak∏ada∏y si´ inne problemy: zm´czenie
kilkuletnim trwaniem w podziemiu, ci´˝kie warunki materialne wi´kszoÊci wyje˝d˝ajàcych ˝o∏nierzy podziemia i potrzeba normalnego ˝ycia. Niejednokrotnie
powodem wyjazdu by∏o „rozpracowanie” konspiratora przez aparat bezpieczeƒstwa. Mniej aktywni szeregowi dzia∏acze prosili o urlop lub zwolnienie ze s∏u˝by, m∏odzi przenosili si´ do wi´kszych miast, by podjàç nauk´. Utrata optymizmu
przez dzia∏aczy niepodleg∏oÊciowych by∏a równie˝ spowodowana sytuacjà mi´dzynarodowà.
Proces „odp∏ywu” nie spowodowa∏ jednak za∏amania si´ pracy organizacyjnej. Cz∏onkowie podziemia mieli przedziwnà zdolnoÊç regeneracji si∏. Ci, którzy
w czasie okupacji niemieckiej lub na poczàtku okresu powojennego zajmowali
stanowiska na poziomie dowódcy dru˝yny czy plutonu, w póêniejszym okresie
obejmowali stanowiska prezesów gmin i rejonów (WiN) lub dowództwo nad
kompaniami i batalionami (NZW), a zdarza∏o si´, ˝e nawet stanowiska w komendach obwodów lub powiatów.
Wydarzeniem zamykajàcym omawiany okres by∏a akcja ujawnienia przeprowadzona wiosnà 1947 r. Po∏o˝y∏a ona ostateczny kres dzia∏alnoÊci struktur konspiracji poakowskiej. W wyniku amnestii ujawni∏y si´ komendy ∏om˝yƒska i grajewska wchodzàce w sk∏ad Inspektoratu WiN ¸om˝a. Mimo poczàtkowej
niech´ci z amnestii skorzystali równie˝ ˝o∏nierze NZW, co spowodowa∏o zaprzestanie dzia∏alnoÊci dwóch komend powiatowych: ∏om˝yƒskiej o kryptonimie
„¸aba Pó∏nocna” i grajewskiej o kryptonimie „Orkan”.
Trzeci przedzia∏ czasowy w dziejach podziemia zbrojnego na badanym obszarze to kwiecieƒ 1947–kwiecieƒ 1952 r. W tym okresie w cz´Êci by∏ego Inspektoratu ¸om˝yƒskiego AK operowa∏y dwie komendy powiatowe NZW. By∏y to KP
o kryptonimie „Podhale” i KP o kryptonimach „¸u˝yca”, „¸uków”. W sk∏ad tej
pierwszej wchodzi∏y mi´dzy innymi trzy by∏e gminy (Kupiski, Miastkowo, Szczepankowo) z Inspektoratu AK ¸om˝a. Komenda podlega∏a funkcjonujàcemu

Ibidem, 30 WiN, Raport sytuacyjny za lipiec 1946 r. prezesa Obwodu WiN ¸om˝a kpt. Andrzeja
Bieƒka „Lota”, 31 VII 1946 r.
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w dalszym ciàgu Okr´gowi NZW Bia∏ystok. Druga z kolei obejmowa∏a mi´dzy
innymi pó∏nocno-zachodnie gminy powiatu ¸om˝a i po∏udniowo-zachodnie powiatu Grajewo, z by∏ego obszaru inspektoratu, i podlega∏a Okr´gowi NZW Warszawa. Pierwsza z nich w dalszym ciàgu oprócz komendy mia∏a struktur´ terenowà, z podzia∏em na bataliony, kompanie i plutony. Druga podzielona by∏a
w zale˝noÊci od potrzeb na kilka kilkuosobowych patroli zbrojnych PAS. Niektórzy z ˝o∏nierzy zajmowali stanowiska funkcyjne w komendzie powiatu. Mia∏a
ona równie˝ rozbudowanà „siatk´” informacyjno-ostrzegawczà dostarczajàcà dane wywiadowcze oraz zaopatrzenie dla ˝o∏nierzy patroli.
Symboliczny kres dzia∏alnoÊci komend to Êmierç ich dowódców. 3 grudnia
1949 r. zginà∏ dowódca „Podhala” Kazimierz ˚ebrowski „Bàk”, „Dziadek”,
a 18 kwietnia 1952 r. – dowódca „¸u˝ycy”, „¸ukowa” Hieronim Rogiƒski
„Róg”. Grupy zbrojne w dalszym ciàgu istnia∏y jednak i prowadzi∏y walk´, odwo∏ujàc si´ do ich idei i tradycji.
Ostatni okres w dzia∏alnoÊci antykomunistycznego podziemia zbrojnego na
tym terenie to lata 1949–1957. Rozpoczà∏ si´ on jeszcze wtedy, kiedy funkcjonowa∏y zorganizowane struktury NZW. Poczàwszy od 1949 r. w miejscowym podziemiu pojawi∏ si´ trend, który najogólniej mo˝na okreÊliç jako „powroty do
lasu”. Terror komunistycznego aparatu bezpieczeƒstwa wobec ujawnionych
i nieujawnionych cz∏onków podziemia zbrojnego spowodowa∏, ˝e wielu przeÊladowanych decydowa∏o si´ na stworzenie kilkuosobowych oddzia∏ów zbrojnych,
które mo˝na nazwaç „grupami przetrwania”. Zdecydowana wi´kszoÊç z nich
by∏a tworzona przez ujawnionych cz∏onków NZW, szczególnie z oddzia∏u PAS
ppor. Micha∏a Bierzyƒskiego „S´pa”5, z by∏ej ∏om˝yƒskiej komendy NZW. By∏y
to grupy Czes∏awa Czy˝a „Dzika” i Franciszka Kisielewskiego „Sosny”. Z NZW
wywodzi∏y si´ równie˝ grupy Hieronima Mioduszewskiego „Deski”, Edwarda
¸epkowskiego „Bogdana”, „Mosta” i Mariana Borysa „Czarnego”. SpoÊród
struktur poakowskich dzia∏a∏a wówczas jedynie grupa mjr. Jana Tabortowskiego
„Bruzdy”, dowodzona póêniej przez ppor. Stanis∏awa Marchewk´ „Ryb´”. Symboliczna data koƒczàca ten okres i dzieje antykomunistycznego podziemia zbrojnego w Inspektoracie AK ¸om˝a to Êmierç (w nocy z 3 na 4 marca 1957 r.) ppor.
„Ryby”, ostatniego dowódcy grupy zbrojnej.
Fakt, ˝e grupy te by∏y nieliczne, z regu∏y kilkuosobowe, powodowa∏, i˝ nie
nastawia∏y si´ na walk´ z si∏ami represji, ale na przetrwanie. Przy braku odpowiedniej liczby kryjówek oraz osób wspomagajàcych, ich cz∏onkowie musieli
Micha∏ Bierzyƒski „S´p” mimo ujawnienia nie zerwa∏ ca∏kowicie kontaktów z nieujawnionymi
strukturami NZW. W sierpniu 1947 r. zwiàza∏ si´ ze strukturami KP NZW kryptonim „Podhale”,
gdzie objà∏ stanowisko szefa wywiadu w pó∏nocnej cz´Êci powiatu ¸om˝a. Po jednej z akcji zbrojnych, w której wzià∏ udzia∏, we wrzeÊniu 1947 r. zosta∏ aresztowany, a w 1948 r. skazany na kar´
do˝ywotniego wi´zienia. Los pozosta∏ych cz∏onków jego oddzia∏u by∏ równie˝ tragiczny. Zygmunt
K´dzierski „Ksi´˝yc”, który pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy dowódcy oddzia∏u, zosta∏ zabity 16 XII 1950 r.
w trakcie ucieczki podczas próby aresztowania go przez grup´ operacyjnà UBP i KBW, a Franciszek
Krasnowski „Wilk”, „Grot”, by∏y dowódca patrolu w tym oddziale, we wrzeÊniu 1948 r. „wróci∏ do
lasu”. Aresztowany 13 V 1949 r., skazany na 15 lat wi´zienia. Zmar∏ w wi´zieniu we Wronkach
9 X 1951 r. Archiwum Paƒstwowe w Bia∏ymstoku (dalej: APwB), Akta Wojskowego Sàdu Rejonowego (dalej: WSR), SR 560/49, Akta sprawy Franciszka Krasnowskiego, Protoko∏y przes∏uchaƒ
podejrzanego z 14 V i 12 VII 1949 r. w WUBP Bia∏ystok, Akt oskar˝enia.
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przeprowadzaç liczne akcje ekspropriacyjne, a czasami nawet zdobywaç ˝ywnoÊç
i odzie˝ u osób prywatnych. Istnia∏a mo˝liwoÊç kojarzenia ich dzia∏alnoÊci z pospolitym bandytyzmem, zw∏aszcza wtedy, gdy nie przeprowadza∏y one innych
akcji wymierzonych w aparat paƒstwa komunistycznego.
Przybli˝one dane co do liczebnoÊci ca∏ego podziemia zbrojnego w inspektoracie w latach 1945–1947 sà mo˝liwe do ustalenia na prze∏omie czerwca i lipca
1945 r. We wspomnianym okresie osiàgn´∏o ono stan oko∏o 9,5 tys. cz∏onków:
ponad 6 tys. cz∏onków AKO i ponad 3 tys. ˝o∏nierzy NSZ. Dla porównania
w po∏owie 1944 r. ∏àczna liczba cz∏onków AK i NSZ wynosi∏a oko∏o 8 tys. Wynika z tego, ˝e kilka miesi´cy po „wyzwoleniu” szeregi podziemia wzros∏y o prawie 20 proc. Szczególnie wysoki przyrost stanów zanotowa∏y NSZ6.
Wyniki akcji ujawnienia z wiosny 1947 r. pozwalajà na zaprezentowanie
orientacyjnych danych co do liczebnoÊci podziemia. Do 25 kwietnia 1947 r.
w powiecie ¸om˝a ujawni∏o si´ 3147 ˝o∏nierzy, z czego 2227 – cz∏onków WiN
(stanowi∏o to ponad 1/3 wszystkich ujawnionych winowców w województwie
bia∏ostockim) i 920 – ˝o∏nierzy NZW7. W analogicznym okresie w powiecie
Grajewo skorzysta∏o z amnestii 1275 osób, z czego – 531 cz∏onków AK-WiN
i 744 – ˝o∏nierzy NZW8. W sumie dawa∏o to oko∏o 4,5 tys. ludzi. Nie mo˝na
jednak stwierdziç, w jakiej mierze przytoczona liczba odpowiada∏a rzeczywistoÊci9.
Formy walki
W momencie wznowienia dzia∏alnoÊci konspiracyjnej na poczàtku 1945 r.
w strukturach AK-AKO i NSZ rozpocz´to odbudow´ i organizowanie oddzia∏ów
zbrojnych. W Obwodzie AKO ¸om˝a funkcjonowa∏o pi´ç batalionów terenoCA MSWiA, AK, 585, Raport stanów za II kwarta∏ 1944 r. nr 83 Komendy Obwodu nr 3 „S∏oƒ”
[sporzàdzony przez] komendanta Obwodu ppor. A. Bieƒka „Lota” z 6 VII 1944 r.; ibidem, AKO
D/46, Raport stanów za I kwarta∏ 1945 r. nr 13 Komendy Obwodu „Siano” [sporzàdzony przez]
przewodnika Obwodu por. Andrzeja Bieƒka „Lota” z 5 IV 1945 r.; ibidem, AKO D/47, Raport stanów za II kwarta∏ 1945 r. nr 65/45 Komendy Obwodu AKO ¸om˝a [sporzàdzony przez] przewodnika Obwodu por. A. Bieƒka „Lota” z 2 VII 1945 r.; T. ¸ubieƒski, Walki z podziemiem zbrojnym
NZW w województwie bia∏ostockim [w:] Z walk przeciwko zbrojnemu podziemiu 1944–1947, red.
M. Turlejska, Warszawa 1966, s. 318; T. Fràczek, Formacje zbrojne obozu narodowego na Bia∏ostocczyênie w latach 1939–1956 (praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra
Matusaka, Wojskowy Instytut Historyczny, Warszawa 1996, s. 94, 99); K. Litwiejko, Struktura
i obsada personalna Okr´gu XIII [w:] Materia∏y z sesji naukowej poÊwi´conej historii Narodowych
Si∏ Zbrojnych. Warszawa 25 X 1992, Warszawa 1994, s. 154, 165.
7
Por. T. Fràczek, op. cit., s. 342; J. Ku∏ak, Powstanie i dzia∏alnoÊç Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na terenie powiatu ¸om˝a. (Komenda Okr´gu NZW Bia∏ystok) 1944–1948 [w:] Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (Bia∏oruÊ, Litwa, ¸otwa, Ukraina,
wschodnie pogranicze Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1772–1999), red. K. Jasiewicz, Warszawa
1999, s. 837.
8
Archiwum Delegatury Urz´du Ochrony Paƒstwa w Bia∏ymstoku (dalej: ADUOPwB), Materia∏
nieuporzàdkowany, Sprawozdanie PUBP w Grajewie z akcji ujawnienia si´ cz∏onków AK-WiN. Por.
T. Fràczek, op. cit., s. 343; H. Majecki, Reakcyjne podziemie na Bia∏ostocczyênie w latach
1944–1956, Bia∏ystok 1979, s. 131.
9
Z obliczeƒ tych wynika, ˝e dok∏adna liczba ujawnionych w obydwu powiatach wynosi∏a 4452 ludzi. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e oko∏o 1/5 powiatu ¸om˝a nie wchodzi∏o w sk∏ad Obwodu AK-AKO-WiN ¸om˝a.
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wych, a przy ka˝dym z nich dzia∏a∏o od jednego do trzech patroli samoobrony10.
Dla porównania w pierwszym kwartale 1945 r. w pi´ciu patrolach by∏o 80 ˝o∏nierzy, a na poczàtku lipca 1945 r. w dziewi´ciu patrolach ju˝ 125 ˝o∏nierzy. Na
tym terenie od kwietnia do lipca operowa∏ te˝ liczàcy oko∏o 40 partyzantów
rejonowy oddzia∏ partyzancki dowodzony przez ppor. Stanis∏awa Marchewk´
„Ryb´”. W sàsiednim Obwodzie AKO Grajewo w kwietniu 1945 r. zorganizowano obwodowy oddzia∏ samoobrony, nad którym dowództwo w póêniejszym
okresie objà∏ Ryszard Mas∏obojew „Pajàk”, ponadto przy trzech z oÊmiu kompanii terenowych funkcjonowa∏y kompanijne patrole samoobrony11.
Dzia∏alnoÊç rozpocz´∏y równie˝ oddzia∏y Akcji Specjalnej NSZ. Powiatowym
oddzia∏em w KP ¸om˝a dowodzi∏ Zbigniew Nowak „Halicz”. Funkcjonowa∏y tu
tak˝e oddzia∏y: ppor. Eugeniusza Koz∏owskiego „Biebrzy”, Henryka WiÊniewskiego „Jelenia” i Mieczys∏awa Zduƒczyka „O∏ówka”. W sumie zapewne skupia∏y one kilkudziesi´ciu partyzantów. W KP Grajewo powiatowym oddzia∏em
Akcji Specjalnej dowodzi∏ Feliks Osiecki „Rozwadowski”. Dzia∏alnoÊç oddzia∏ów
samoobrony AKO i w mniejszym stopniu Akcji Specjalnej NSZ spowodowa∏a, ˝e
prawie ca∏e terytorium inspektoratu zosta∏o opanowane przez oddzia∏y podziemia. Mo˝na powiedzieç, ˝e istnia∏ tam, zresztà jak na zdecydowanej wi´kszoÊci
Bia∏ostocczyzny, stan dwuw∏adzy. Praktycznie tylko powiatowa ¸om˝a by∏a poza
zasi´giem partyzantów.
Najwi´kszà akcjà w tym okresie by∏o opanowanie przez zgrupowanie partyzanckie mjr. Jana Tabortowskiego „Bruzdy” powiatowego Grajewa w nocy z 8 na
9 maja 1945 r. Oko∏o dwustuosobowy oddzia∏ podzielony na kilka pododdzia∏ów
zajà∏ tamtejszy PUBP oraz komend´ MO, skàd uwolniono oko∏o stu aresztowanych. Rozbito urz´dy administracji publicznej i ostrzelano stacjonujàcy tam oddzia∏
NKWD12. W tym okresie aktywnoÊç zbrojna skierowana by∏a g∏ównie przeciwko
posterunkom MO, urz´dom lokalnej administracji, oddzia∏om NKWD, grupom
operacyjnym UBP i Wojsk Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, a nast´pnie KBW. Dla
przyk∏adu 11 maja 1945 r. kilkuosobowy patrol AKO mjr. „Bruzdy” rozbi∏ pod
Wyrzykami grup´ operacyjnà z Komendy G∏ównej MO. Kilkunastu milicjantów
poleg∏o lub zosta∏o rannych13. 14 maja pod Borkowem oddzia∏ AKO z batalionu
terenowego Kolno rozbi∏ samochód sowiecki, zabijajàc siedmiu Sowietów. By∏ to
odwet za zabicie dwóch partyzantów AKO przez ˝o∏nierzy sowieckich w Kolnie14.
Rozstrzeliwano tak˝e wspó∏pracowników, konfidentów i agentów nowej w∏adzy,
funkcjonariuszy UBP, „nadgorliwych” milicjantów oraz cz∏onków Polskiej Partii
LiczebnoÊç takich patroli by∏a bardzo zró˝nicowana, by∏y takie, które liczy∏y po szeÊciu ˝o∏nierzy (czyli w sile wojskowej sekcji), ale i takie, które liczy∏y po 20–27 ˝o∏nierzy (czyli w sile niepe∏nego plutonu).
11
Wniosek o nadanie odznaczenia Krzy˝em Walecznych [sporzàdzony przez] przewodnika Rejonu
„D” mjr. Jana Tabortowskiego „Bruzd´” z 12 VIII 1945 r. (w zbiorach prywatnych J. Figury);
K. Krajewski, T. ¸abuszewski, Bia∏ostocki Okr´g AK-AKO VII 1944–VIII 1945, Warszawa 1997,
s. 414; CA MSWiA, AKO D/48, Wnioski awansowe [sporzàdzone przez] przewodnika Obwodu
AKO Grajewo Nr 8 por. Franciszka Warzyƒskiego „Wawra” z 28 III 1945 r.
12
Szerzej zob. S. Poleszak, Akcja na Grajewo, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 12, 1999, s. 43–52;
idem, Jeden z wykl´tych. Major Jan Tabortowski „Bruzda”, Warszawa 1998, s. 159–171.
13
Idem, Jeden..., s. 171–173.
14
Ibidem, s. 145–146.
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Robotniczej. Partyzanci przeprowadzali równie˝ akcje poza inspektoratem.
W kwietniu 1945 r. kilkuosobowy patrol mjr. „Bruzdy” porwanym samochodem
uda∏ si´ do odleg∏ego o 100 km Bia∏egostoku, skàd ze szpitala odbi∏ aresztowanà
przez NKWD ∏àczniczk´ Franciszk´ Ramotowskà „Iskr´”15.
Swoboda poruszania si´ oddzia∏ów partyzanckich by∏a mo˝liwa dzi´ki temu,
˝e jednostki frontowe Armii Czerwonej i WP opuÊci∏y ju˝ ten rejon, a nowe nie
nap∏ywa∏y. Poczàtki zmian zauwa˝alne sà ju˝ w czerwcu 1945 r., kiedy do województwa bia∏ostockiego skierowano nowe jednostki WBW, WP i NKWD.
Zupe∏nie inaczej sytuacja kszta∏towa∏a si´ w drugim z wyró˝nionych okresów.
W taktyce podziemia poakowskiego zasz∏y znaczàce zmiany. Po wejÊciu w struktury WiN rozwiàzano oddzia∏y partyzanckie i patrole samoobrony, czyli w praktyce zaprzestano dzia∏alnoÊci zbrojno-dywersyjnej. Oddzia∏y samoobrony przesta∏y rozbijaç posterunki MO i urzàdzaç zasadzki na grupy operacyjne UBP.
Dzia∏alnoÊç zbrojnà ograniczono do likwidacji cz∏onków PPR, agentów i najbardziej gorliwych wspó∏pracowników nowej w∏adzy. Zgodnie z nowo przyj´tà formu∏à g∏ówny nacisk po∏o˝ono na dzia∏alnoÊç propagandowà i wywiadowczà.
Ca∏kowicie inne formy walki przyj´∏o NZW. Rozbudowano pion walki zbrojnej
– Pogotowie Akcji Specjalnej, oddzia∏y partyzanckie wyda∏y totalnà wojn´ agendom w∏adzy komunistycznej. Rozbijano posterunki MO, urz´dy gminne, organizowano zasadzki na grupy operacyjne sk∏adajàce si´ z funkcjonariuszy UBP, MO,
˝o∏nierzy KBW, WP i NKWD oraz przeprowadzano akcje likwidacyjne. W ¸om˝yƒskiem szczególnie aktywne by∏y oddzia∏y Micha∏a Bierzyƒskiego „S´pa”, Henryka
Jastrz´bskiego „Zbycha” i Henryka Gawkowskiego „Roli”, w Grajewskiem Feliksa
Osieckiego „Rozwadowskiego”, a póêniej Józefa Pu∏askiego „Go∏´bia” i Jana Roszki „Wysokiego”. Dla przyk∏adu w paêdzierniku 1945 r. po∏àczone oddzia∏y pierwszych dwóch wymienionych dowódców zorganizowa∏y w okolicach Jedwabnego
zasadzk´ na grup´ operacyjnà ∏om˝yƒskiego UBP, prowadzàcà aresztowania w okolicy miasteczka. Podczas walki zgin´∏o szeÊciu „ubowców”, a dalszych trzech uj´tych rozstrzelano16. Pododdzia∏y grajewskiego PAS NZW dowodzone przez komendanta powiatu por. Jerzego Klimaszewskiego „Konrada Chmur´” 24 listopada
1945 r. opanowa∏y miasteczko Szczuczyn. Rozbito miejscowy posterunek MO,
zniszczono urz´dy lokalnej administracji, rozbrojono kilku ˝o∏nierzy WP oraz rozstrzelano trzy osoby. Wsz´dzie rozbijano posterunki MO, niektóre kilkakrotnie17.
11 stycznia 1946 r. oko∏o czterdziestoosobowy oddzia∏ „S´pa” pozorujàc oddzia∏
WP eskortujàcy uj´tych partyzantów, skradzionym samochodem dojecha∏ pod posterunek MO w Stawiskach. Podst´pem rozbrojono dwunastu milicjantów, a zaIbidem, s. 155–159.
Charakterystyka dzia∏alnoÊci bojówki PAS pod dowództwem „S´pa” nielegalnej organizacji politycznej Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) krypt. „¸aba” powiatu ∏om˝yƒskiego, opracowana w KW MO Bia∏ystok, mps, s. 8 (w zbiorach prywatnych J. Figury); J. Ku∏ak, LeÊni, „Karta” 1994,
nr 14, s. 31–33; Archiwum Wschodnie – OÊrodek „Karta” (dalej: AW), I/999, Relacja Jana Soko∏owskiego, oprac. J. Ku∏ak, mps, s. 4.
17
APwB, Akta WSR, SR 502/47, Akta sprawy W∏adys∏awa Zaniewskiego, Protokó∏ przes∏uchania
podejrzanego z 21 I 1947 r. w PUBP Grajewo; ibidem, SR 535/47, Akta sprawy Feliksa Osieckiego,
Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego z 17 XII 1950 r. w PUBP Grajewo; ibidem, SR 34/50, Akta
sprawy Stefana Szkodziƒskiego, Wyciàg, Meldunek KP MO Grajewo do KW MO Bia∏ystok; T. Fràczek, op. cit., s. 387.
15
16
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st´pc´ komendanta uprowadzono i rozstrzelano18. O tym, jak z∏a by∏a sytuacja organów bezpieczeƒstwa w powiecie ¸om˝a, w lutym 1946 r. pisa∏ do Wojskowego
Sàdu Rejonowego w Bia∏ymstoku oficer Êledczy ∏om˝yƒskiego PUBP, Eliasz Trokenheim: „[...] z powodu zagro˝onego terenu, braku dostatecznej ochrony, dowód rzeczowy [...] nie mo˝e byç dostarczony do sprawy [...]”19.
Powa˝ne zmiany w szeregach podziemia antykomunistycznego spowodowa∏a
akcja amnestyjna z wiosny 1947 r. WiN zakoƒczy∏ dzia∏alnoÊç, bardzo powa˝ne
zmiany zasz∏y w podziemiu narodowym. W powiecie Grajewo ujawni∏a si´ KP
NZW „Orkan”. Nie funkcjonowa∏a równie˝ KP NZW „¸aba Pó∏nocna” w powiecie ¸om˝a, a tylko jeden z jej dawnych batalionów wszed∏ do zreorganizowanej
KP NZW „Podhale”. Tym samym jej dzia∏alnoÊcià zbrojnà by∏y obj´te tylko po∏udniowe tereny powiatu ¸om˝a. Wiosnà 1947 r. odtworzono rozwiàzane przed
ujawnieniem oddzia∏y powiatowego PAS. Tak jak wczeÊniej, cz´sto ∏àczy∏y si´ one
w zgrupowanie, którego liczebnoÊç si´ga∏a siedemdziesi´ciu ˝o∏nierzy. Ca∏oÊcià si∏
dowodzi∏ ppor. Tadeusz Narkiewicz „Ciemny”, „Rymicz”. W 1947 r. zgrupowanie to przyj´∏o nazw´ I Brygada Podlaska NZW. Jednak ju˝ w drugiej po∏owie
1947 r. oddzia∏y PAS, które jà wczeÊniej tworzy∏y, zacz´∏y wyst´powaç oddzielnie,
a ich liczebnoÊç stopniowo mala∏a. W tym czasie istnienie tak rozbudowanych
zgrupowaƒ partyzanckich by∏o niemo˝liwe z powodu obecnoÊci coraz liczniejszych jednostek wojskowych KBW, dysproporcji w jakoÊci i iloÊci uzbrojenia. To
wyklucza∏o prowadzenie dzia∏aƒ przeciwko jednostkom KBW – patrole PAS musia∏y ciàgle umykaç przed akcjami pacyfikacyjnymi. Podobnie wyglàda∏a dzia∏alnoÊç zbrojna patroli PAS podleg∏ych KP NZW „¸u˝yca”, „¸uków”, tyle tylko ˝e
praktycznie od momentu powo∏ania tej struktury przyj´to zasad´, i˝ jej patrole
PAS dzia∏a∏y w kilku- lub co najwy˝ej kilkunastoosobowych oddzia∏kach.
Wyst´powa∏y przede wszystkim przeciwko konfidentom, agentom i wspó∏pracownikom w∏adzy komunistycznej, dzia∏aczom PPR i PZPR oraz funkcjonariuszom UBP i MO. Coraz rzadziej rozbraja∏y posterunki MO. Patrole musia∏y
byç w ciàg∏ym ruchu, aby umykaç przed ob∏awami aparatu bezpieczeƒstwa. Najg∏oÊniejszà akcjà tego okresu by∏o zabicie przez partyzantów PAS Powiatu „Podhale” starosty powiatu ¸om˝a Tadeusza ˚eglickiego i przewodniczàcego Powiatowej Rady Narodowej Stanis∏awa Toƒskiego 7 sierpnia 1947 r. we wsi Zawady,
gmina Chlebiotki, powiat ¸om˝a20.
Bardzo podobnie dzia∏a∏y wspomniane wczeÊniej grupy, które powstawa∏y od
1949 r. jako efekt prowadzonej przez w∏adze komunistyczne polityki skierowanej przeciwko ujawnionym i nieujawnionym ˝o∏nierzom podziemia.
APwB, Akta Urz´du Wojewódzkiego w Bia∏ymstoku (dalej: UWwB), 509, s. 2, Meldunki sytuacyjne starosty powiatowego ∏om˝yƒskiego o stanie bezpieczeƒstwa 1945–1949; por. ibidem, 267,
s. 267, Sprawozdania miesi´czne starostwa powiatowego ∏om˝yƒskiego za 1946 r., s. 2v; ibidem,
Akta WSR, SR 229/48, Akta sprawy Micha∏a Bierzyƒskiego, Wyciàg z protoko∏u przes∏uchania podejrzanego Witolda Rozwadowskiego z 4 III 1946 r. w WUBP Bia∏ystok; Charakterystyka dzia∏alnoÊci bojówki PAS pod dowództwem „S´pa”..., s. 11; Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW),
Akta KBW, 1582/75/582, s. 9; por. J. Ku∏ak, op. cit., s. 37–38.
19
APwB, Akta WSR, R 529/46, Akta sprawy Tadeusza Cwaliny.
20
Archiwum Paƒstwowe w ¸om˝y, Akta Starostwa Powiatowego, Raport inspektora Samorzàdu
Powiatowego, Mariana Zajkowskiego; H. Majecki, Bia∏ostocczyzna w pierwszych latach w∏adzy
ludowej 1944–1948, Warszawa 1977, s. 178.
18
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W latach 1945–1947 aktywnoÊç zbrojna by∏a zdecydowanie wi´ksza ni˝ podczas okupacji niemieckiej, nie liczàc okresu akcji „Burza”. Wynika∏o to przede
wszystkim ze s∏aboÊci dopiero co powstajàcego komunistycznego aparatu terroru. Oddzia∏y partyzanckie porusza∏y si´ swobodnie co najmniej przez 1945 r.
W czasie okupacji niemieckiej, kiedy dzia∏ania okupanta by∏y zdecydowanie silniejsze i bardziej bezwzgl´dne, przeprowadzenie akcji zbrojnej wiàza∏o si´ z ryzykiem pacyfikacyjnych akcji odwetowych. Zupe∏nie inaczej sytuacja wyglàda∏a
po „wyzwoleniu”. Oddzia∏y partyzanckie by∏y o wiele liczniejsze ni˝ podczas
okupacji niemieckiej, a w trakcie dzia∏aƒ frontowych zdo∏a∏y zgromadziç pokaêne zasoby broni.
Akcje zbrojne nie by∏y jedynà formà walki z w∏adzà komunistycznà. Zarówno w strukturach AKO-WiN, jak i NSZ-NZW bardzo du˝à wag´ przywiàzywano
do dzia∏alnoÊci propagandowej. W marcu 1945 r. Biuro Informacji i Propagandy Obwodu AKO ¸om˝a wydawa∏o dwa tygodniki: „G∏os spod Ziemi” i „WiadomoÊci ˚o∏nierskie”. Pierwszy z nich ukazywa∏ si´ w nak∏adzie 370, a drugi
100 egzemplarzy. Ponadto nieregularnie publikowano pismo satyryczno-polityczne „Z Przodu i z Ty∏u”. W maju 1945 r. wydawano ju˝ pi´ç tytu∏ów: „G∏os
spod Ziemi”, „WiadomoÊci ˚o∏nierskie”, „Z Przodu i z Ty∏u”, „Ogniwo” i „Gazetk´ Âciennà”. Nak∏ad pierwszego z tytu∏ów zwi´kszono do 500 egzemplarzy21.
W sàsiednim Obwodzie AKO Grajewo od marca 1945 r. wydawano 50–60 egzemplarzy „WiadomoÊci ˚o∏nierskich”. Nak∏ad ciàgle wzrasta∏, aby pod koniec
czerwca osiàgnàç 200 egzemplarzy22.
W strukturach WiN dostrzegano istotnà rol´ dzia∏aƒ propagandowych. Obwód
¸om˝yƒski wydawa∏ „G∏os spod Ziemi” i „Ogniwo”, ponadto zaÊ nieregularnie
wydawano „Z Przodu i z Ty∏u”. W paêdzierniku 1945 r. tygodnik „G∏os spod
Ziemi” ukazywa∏ si´ Êrednio w nak∏adzie 300 egzemplarzy. Po pewnych k∏opotach organizacyjnych, od czerwca 1946 r. zacz´to wydawaç po kilkaset egzemplarzy pisma „Informator”. Z kolei od sierpnia 1946 r. rozprowadzano po 500
egzemplarzy pisma „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” i „Patria”, a we wrzeÊniu 1946 r.
ju˝ 2 tys., ponadto 1100 egzemplarzy pisma „Szyd∏o”. Dzia∏alnoÊç na podobnym
poziomie by∏a kontynuowana a˝ do ujawnienia23.
Podziemie narodowe równie˝ prowadzi∏o dzia∏ania propagandowe. ¸om˝yƒskie NSZ, a póêniej NZW, tak˝e w ramach Komendy „Podhale”, ju˝ po ujawnieniu, wydawa∏y tygodnik „G∏os znad Narwi”. Grajewskie NSZ wydawa∏y gazetki
CA MSWiA, AKO D/46, Raport polityczny za marzec 1945 r. przewodnika Obwodu AKO ¸om˝a por. A. Bieƒka „Lota” z 8 IV 1945 r.; ibidem, Raport polityczny nr 50/45 za maj 1945 r. przewodnika Obwodu AKO ¸om˝a por. A. Bieƒka „Lota” z 31 V 1945 r.; APwB, Akta WSR, G 537/45,
Akta sprawy Zenona Wlaêlaka; ibidem, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego z 5 XII 1945 r.
w WUBP Bia∏ystok; ibidem, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego z 2 XI 1945 r. w WUBP Bia∏ystok; K. Krajewski, T. ¸abuszewski, op. cit., s. 385–386.
22
APwB, Akta WSR, R 480/46, Akta sprawy Józefa Rutkowskiego, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego; CA MSWiA, AKO D/48, Raport polityczny za kwiecieƒ 1945 r. przewodnika BIP Obwodu Grajewo Nr 8 st. strz. Józefa Rutkowskiego „Adama” z 28 IV 1945 r.; K. Krajewski, T. ¸abuszewski, op. cit., s. 414.
23
APwB, Akta WSR, G 537/45, Akta sprawy Zenona Wlaêlaka, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego z 5 XII 1945 r. w WUBP Bia∏ystok; ADUOPwB, Materia∏ nieuporzàdkowany, Raport sytuacyjny za sierpieƒ 1946 r. prezesa Obwodu WiN ¸om˝a kpt. A. Bieƒka „Lota”, 1 IX 1946 r.; ibidem,
21
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„Rycerz Polski”, „Tr´bacz” i „Odezwa”24, a po przejÊciu do NZW „Naród w Walce”, który z przerwami ukazywa∏ si´ a˝ do ujawnienia25.
W pismach tych zamieszczano ró˝ne teksty, w których proponowano pomys∏y na urzàdzenie przysz∏ej wolnej i niepodleg∏ej Polski. Propagand´ podziemia
poakowskiego i narodowego ∏àczy∏o oczekiwanie na wybuch trzeciej wojny Êwiatowej, która zmieni∏aby ∏ad poja∏taƒski w Europie.
Kadra dowódcza
Bardzo ciekawych wyników dostarcza pobie˝na próba porównania kadry dowódczej podziemia antykomunistycznego. Zanalizowano oÊwiadczenia ujawnieniowe z 1947 r. oraz wybrane akta sàdowe z lat 1945–1953. Badaniu poddano
tych cz∏onków obydwu organizacji, którzy zajmowali stanowiska dowódcze, poczàwszy od funkcji w komendach obwodów i powiatów poprzez stanowiska
w strukturze terenowej (dowódcy batalionów oraz cz∏onkowie ich sztabów, dowódcy kompanii i cz∏onkowie ich sztabów, dowódcy plutonów i szefowie PAS na
szczeblu batalionu). Analizà obj´to 210 cz∏onków „kadry dowódczej” obydwu
organizacji (odpowiednio AK-WiN – 112, NSZ-NZW – 98). W zdecydowanej
wi´kszoÊci sà to ci, którzy kontynuowali dzia∏alnoÊç konspiracyjnà po „wyzwoleniu”, a˝ do ujawnienia. Przy badaniu zastosowano trzy kryteria: przedzia∏ wiekowy, wykszta∏cenie i zawód.
Przedzia∏y wiekowe

AK-WiN

NSZ-NZW

1890–1900

9%

6%

1901–1910

54%

25,5%

1911–1920

33%

47%

1921 i póêniej

4%

21,5%

Z prezentowanego zestawienia wynika przede wszystkim to, ˝e „kadra dowódcza” obydwu organizacji zasadniczo si´ ró˝ni∏a. Dowódcy poakowscy byli
starsi, najwi´cej z nich urodzi∏o si´ w latach 1901–1910. Z kolei najwi´ksza
cz´Êç kadry „narodówki” to urodzeni w latach 1911–1920. Bardzo charakterystyczne jest równie˝ to, ˝e a˝ ponad 21 proc. kadry „narodowców” urodzi∏o si´
po 1921 r., gdy tymczasem w podziemiu poakowskim tak m∏odych osób by∏o
tylko 4 proc. W podziemiu narodowym ponadto a˝ 23 proc. osób z ostatniej
grupy urodzi∏o si´ w latach 1925–1929.
OczywiÊcie wnioski te nie mogà stanowiç pe∏nego podsumowania jakoÊci kadry dowódczej konspiracji antykomunistycznej w okresie styczeƒ 1945–kwiecieƒ
Raport sytuacyjny za wrzesieƒ 1946 r. prezesa Obwodu WiN ¸om˝a kpt. A. Bieƒka „Lota”,
1 X 1946 r.
24
APwB, Akta WSR, G 49/46, Akta sprawy Stanis∏awa Petkowskiego, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego z 25 X 1945 r. w WUBP Bia∏ystok; ibidem, R 547/46, Akta sprawy Tadeusza Kani, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego z 12 II 1946 r. w PUBP Grajewo.
25
APwB, Akta WSR, SR 30/50, Akta sprawy Stefana Szkodziƒskiego, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego z 1 X 1949 r. w WUBP Bia∏ystok; ibidem, SR 308/49, Akta sprawy Józefa Pu∏awskiego,
Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego z 4 II 1949 r. w WUBP Bia∏ystok. Por. AW, I/653, Relacja
Józefa Pu∏awskiego, oprac. J. Ku∏ak, mps, s. 84.
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1947 r. Przyk∏adowo, co najmniej przez ca∏y okres dzia∏alnoÊci AKO kadra podziemia poakowskiego reprezentowa∏a o wiele wy˝szy poziom intelektualny i fachowy. Jeszcze w po∏owie 1945 r. w sk∏adzie Komendy Obwodu AKO ¸om˝a by∏o
26 oficerów i 27 podchorà˝ych, w tym samym czasie Komenda Obwodu AKO
Grajewo posiada∏a siedmiu oficerów. Do tego nale˝y doliczyç dwóch oficerów
z Komendy Rejonu. Podziemie to opiera∏o swojà prac´ na prawie 30 oficerach,
co stanowi∏o powa˝ny potencja∏. Wi´kszoÊç oficerów by∏a rezerwistami, a tylko
kilku z nich mia∏o za sobà zawodowà s∏u˝b´ w przedwojennym WP. W tym samym
okresie w Komendzie Powiatu NSZ ¸om˝a by∏o co najwy˝ej trzech oficerów
rezerwy, a w Komendzie Powiatu Grajewo – ˝adnego. Przez ca∏y czas dzia∏alnoÊci
w ramach NZW powa˝nym problemem w ca∏ym okr´gu by∏ brak wykwalifikowanej kadry oficerskiej i podoficerskiej i problem ten przybiera∏ na ostroÊci26.
T´ samà grup´ porównano pod wzgl´dem poziomu wykszta∏cenia. Autor
przyjà∏ pi´ç stopni wykszta∏cenia:
Wykszta∏cenie

AK-WiN

NSZ-NZW

niepe∏ne podstawowe

34,5%

57%

podstawowe

23%

20,5%

niepe∏ne Êrednie

15%

8,5%

Êrednie

22%

wy˝sze

14%

5,5%

-

Wed∏ug tego zestawienia zdecydowanie lepiej wykszta∏cona by∏a kadra dowódcza podziemia poakowskiego. A˝ 57 proc. cz∏onków kadry dowódczej NSZ-NZW mia∏o tylko wykszta∏cenie niepe∏ne podstawowe. Nie by∏o nikogo z wy˝szym wykszta∏ceniem.
Ostatnim kryterium badania omawianej grupy by∏ wykonywany zawód:
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Zawód

AK-WiN

urz´dnik

30,3%

NSZ-NZW
10,2%

rolnik

45,5%

66,3%

robotnik

7,1%

rzemieÊlnik

5,3%

9,18%

wolny zawód

4,4%

-

oficer zawodowy

1,7%

-

podoficer zawodowy

2,6%

-

brak zawodu

1,7%

3%

brak danych

0,8%

-

11,2%

Najbardziej interesujàce wnioski wynikajà z porównania dwóch pierwszych
zawodów. Charakterystyczne jest to, ˝e w kadrze dowódczej podziemia poakow26

T. Fràczek, op. cit., s. 320.
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skiego dzia∏a∏o wi´cej urz´dników27 ni˝ w podziemiu narodowym. Zapewne by∏o to wynikiem wy˝szego poziomu wykszta∏cenia. W podziemiu narodowym
przewa˝ali natomiast rolnicy i rzemieÊlnicy. Pozosta∏e wyniki nie ró˝nià si´ mi´dzy sobà, jest jednak pewne, ˝e zw∏aszcza w pierwszym okresie powojennej konspiracji, czyli do koƒca 1945 r., odsetek zawodowych oficerów i podoficerów
w podziemiu poakowskim by∏ wi´kszy.
Podziemie antykomunistyczne tworzyli przedstawiciele wszystkich warstw
spo∏ecznych. Zwa˝ajàc jednak na fakt, ˝e tereny inspektoratu by∏y wybitnie rolnicze, a zdecydowana wi´kszoÊç ludnoÊci pochodzi∏a ze wsi, mo˝na stwierdziç,
i˝ w ponad 90 proc. by∏a to „partyzantka wiejska”, co nie znaczy ch∏opska. Trzeba pami´taç, ˝e na tych terenach zamieszkiwa∏a drobna szlachta zagrodowa,
w niektórych rejonach liczàca nawet do 30 proc. miejscowej spo∏ecznoÊci, która
bardzo aktywnie zasila∏a szeregi konspiracji. Nale˝y równie˝ zwróciç uwag´ na
to, ˝e w wielu wypadkach podstawà miejscowej konspiracji byli nauczyciele,
przy czym zdecydowanie mniej by∏o ich w organizacjach narodowych.
Stosunki mi´dzy AKO-WiN a NSZ-NZW28
Istnieje kilka cech odró˝niajàcych podziemie w ¸om˝yƒskiem i Grajewskiem
od organizacji w innych regionach kraju, przede wszystkim w kwestii relacji mi´dzy ró˝nymi organizacjami podziemia antykomunistycznego oraz ich stosunku
do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Relacje mi´dzy AKO-WiN i NSZ-NZW
w latach 1945–1947 na omawianym terenie by∏y bardzo napi´te, niejednokrotnie wrogie. Czasami nawet dochodzi∏o do walk bratobójczych. W pewnej mierze wynika∏o to z ró˝nic ideowych, ale nie tylko. Ugrupowania konspiracji narodowej, najpierw NSZ, a póêniej NZW, próbowa∏y wykorzystywaç wszelkie
problemy organizacyjne AK-AKO-WiN, poczàwszy od rozkazu o rozwiàzaniu AK
w styczniu 1945 r., likwidacji DSZ w sierpniu 1945 r., tak zwanej deklaracji p∏k.
Jana Mazurkiewicza „Rados∏awa” z wrzeÊnia 1945 r., a skoƒczywszy na akcji
amnestyjnej z wiosny 1947 r. Celem dzia∏ania podziemia narodowego by∏o doprowadzenie do podporzàdkowania sobie struktur akowskich i zdobycie monopolu w tutejszym podziemiu antykomunistycznym.
Zaraz po „wyzwoleniu” NSZ chcia∏y jak najszybciej odbudowaç struktury
organizacyjne, co mia∏o si´ odbywaç równie˝ kosztem podziemia poakowskiego.
Z raportów pochodzàcych z pierwszego pó∏rocza 1945 r. wynika, ˝e niektórzy
˝o∏nierze NSZ wykazywali wi´kszà aktywnoÊç wobec ˝o∏nierzy AKO ni˝ wobec
struktur instalujàcego si´ re˝imu komunistycznego. Chciano zmusiç ich do przechodzenia w szeregi NSZ lub ich rozbroiç, jeÊli mimo stosowanych szykan tego
nie czynili. Co prawda, w kwietniu 1945 r. odby∏y si´ konferencje mi´dzy delegacjami ∏om˝yƒskich i grajewskich komend obwodowych AKO i komend powiatowych NSZ, których celem by∏o wynegocjowanie umów scaleniowych i po∏àczenie organizacji pod jednym „szyldem organizacyjnym” i wspólnym
dowództwem. Rozmowy te zakoƒczy∏y si´ fiaskiem, o co obie strony nawzajem
Do kategorii „urz´dnik” zaliczono równie˝ nauczycieli.
Szerzej: S. Poleszak, Stosunki pomi´dzy AK-AKO-WiN i NSZ-NZW na terenie Inspektoratu
¸om˝yƒskiego AK (styczeƒ 1945–kwiecieƒ 1947), „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 17, 2002,
s. 171–196.
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si´ obwinia∏y. Jedynym efektem by∏y porozumienia, które mia∏y rozgraniczyç
strefy wp∏ywów i wyeliminowaç wzajemne ataki. Mimo to dochodzi∏o do starç,
w wyniku których gin´li ˝o∏nierze podziemia. Na przyk∏ad w samym tylko maju
1945 r. zgin´∏o czterech ˝o∏nierzy AKO. Wydarzenia te doprowadzi∏y do nawiàzania kontaktów mi´dzy dowódcà tamtejszego podziemia poakowskiego mjr.
Janem Tabortowskim „Bruzdà” i komendantem Okr´gu NSZ pp∏k. Wac∏awem
Nestorowiczem „Kalinà”. Obaj dowódcy wydali specjalne rozkazy do podleg∏ych sobie ˝o∏nierzy, które mia∏y uregulowaç wzajemne relacje i zapobiec dalszemu rozlewowi krwi29.
W tym miejscu nale˝y zacytowaç rozkaz szefa sztabu Komendy Okr´gu NZW
Bia∏ystok mjr. Jana Szklarka vel Floriana Lewickiego „Kotwicza” z 1 czerwca
1945 r., który doskonale charakteryzuje stosunek organizacji konspiracyjnych
obozu narodowego do organizacji poakowskiej po rozwiàzaniu AK: „Haƒbiàcy
akt d[owódz]twa AK wyjÊcia z pracy podziemnej uchybia godnoÊci i honorowi
ca∏ego Wojska Polskiego, walczàcego z wrogiem sowieckim o przyrodzone prawa, o suwerennoÊç i integralnoÊç Polski. DziÊ, kiedy si∏ potrzeba jak najwi´cej,
ludzie spod znaku »sanacyjnego« »Koryta« zgadzajà si´ na wspó∏prac´ niewolników z sowieckim satrapà. Niepomni krzywd, kl´sk, zaboru ziem naszych, a nade wszystko pami´ci poleg∏ych lub j´czàcych w kazamatach sowieckich kaêni,
zdradzili nie tylko naród, lecz z∏amali przysi´g´ wojskowà, w czasie kiedy
d[owódz]two naczelne w Londynie nakazuje nadal sta∏y opór. W zwiàzku z tym
powo∏ujàc si´ na uzgodnienie i przekazanie nam kierownictwa walki podziemnej
przez d[owódz]two naczelne na Zachodzie, zarzàdzam, co nast´puje: wszelkie
grupy, idàce samopas, choçby si´ powo∏ywa∏y na dalsze kontynuowanie pracy
AKO czy PZP, lub inne – likwidowaç w sposób najostrzejszy... Rozkazuj´ podleg∏ym mi oddz[ia∏om]. T´piç bezlitoÊnie wszelkie objawy bandytyzmu. Komendantom pow[iatowym] wykonywaç wyroki Êmierci w trybie przyspieszonym,
wyrokiem sàdu polowego na uj´tych z bronià w r´ku bandytach siejàcych panik´ wÊród naszej ludnoÊci. Niech zgubne owoce màcicielskiej roboty sanacji b´dà
wyt´pione – niech nie zatruwajà naszego narodowego ducha w ci´˝kiej walce
o katolickie paƒstwo Narodu Polskiego”30.
Po wspomnianym wspólnym rozkazie „Bruzdy” i „Kaliny” nastàpi∏o krótkotrwa∏e uspokojenie nastrojów, ale ju˝ na poczàtku drugiej po∏owy 1945 r.
konflikt wybuch∏ na nowo. Do szczególnie ostrych zatargów dochodzi∏o
w gminach Bo˝ejewo (Wizna) i Jedwabne w powiecie ¸om˝a, Trzcianne w powiecie Bia∏ystok oraz w gminach po∏o˝onych w okolicach Kolna. Dla przyk∏adu 18 lipca 1945 r. rejonowy oddzia∏ samoobrony AKO ppor. Stanis∏awa Marchewki „Ryby” rozstrzela∏ trzy kobiety we wsi Janczewo, gmina Bo˝ejewo za,
jak to uj´to, „szpiegostwo na rzecz NSZ”. Z kolei 2 wrzeÊnia ten sam oddzia∏
rozstrzela∏ dowódc´ kompanii NSZ w V batalionie terenowym o kryptonimie
„Niemen” – Aleksandra Steca „T´cz´” i jego zast´pc´ Rakowskiego. Dzia∏ania
CA MSWiA, AKO D/46, Meldunek sytuacyjny nr 31 za kwiecieƒ 1945 r. przewodnika Obwodu
AKO ¸om˝a por. A. Bieƒka „Lota” z 3 V 1945 r.; ibidem, D/45, Rozkaz specjalny przewodnika Rejonu „D” mjr. Jana Tabortowskiego „Bruzdy” z 22 V 1945 r.; S. Poleszak, Jeden..., s. 149–153.
30
Zrzeszenie „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” w dokumentach, t. 1: (wrzesieƒ 1945–czerwiec 1946), Wroc∏aw 1997, s. 417.
29

Antykomunistyczne podziemie zbrojne w ¸om˝yƒskiem i Grajewskiem
te mia∏y byç odwetem za wczeÊniejsze przedsi´wzi´cia NSZ. OczywiÊcie akcje
oddzia∏u „Ryby” wywo∏a∏y kontrakcj´ narodowców. 16 wrzeÊnia 1945 r. ze wsi
Gie∏czyn, Brzeziny i Wierciszewo z pogranicza powiatów ¸om˝a i Bia∏ystok
˝o∏nierze NSZ-NZW uprowadzili dziewi´ciu m´˝czyzn, jako ostrze˝enie przed
ujawnieniem si´ cz∏onków AKO w ramach tak zwanej akcji p∏k. „Rados∏awa”.
Dwa dni póêniej prawdopodobnie z∏apani m´˝czyêni zostali rozstrzelani w odwet za zabicie „T´czy”31.
Sytuacja nie uleg∏a poprawie, nawet kiedy AKO znalaz∏a si´ w WiN, a NSZ
w NZW. Mogà o tym Êwiadczyç fragmenty dwóch dokumentów. Pierwszy z nich
to rozkaz wczeÊniej wspomnianego komendanta Okr´gu NZW mjr. „Kotwicza”
z 30 wrzeÊnia 1945 r. „[...] Deklaracja p∏k. Rados∏awa jest dowodem nieudolnoÊci sanacyjnych w∏adz by∏ej AK. Doprowadzi∏a ona do decentralizacji w∏adz
i przyczyni∏a si´ do zdawania broni przez oficerów, podoficerów i szeregowych
cz∏onków AK w r´ce wrogów Polski – bolszewików, za poÊrednictwem w∏adz
Rzàdu JednoÊci Narodowej, co jest równe zdradzie paƒstwa narodu polskiego.
Zdrowe elementy bojowe by∏ej AK znalaz∏y si´ na bezdro˝u i bez opieki. Zrozumia∏y one, ˝e spraw´ Polski do zwyci´skiego koƒca mo˝e doprowadziç tylko zahartowana i nieugi´ta, pe∏na ofiarnoÊci i poÊwi´cenia armia narodowa – NZW
[...]”. Drugi cytat to fragment raportu prezesa Obwodu WiN ¸om˝a kpt. Andrzeja Bieƒka „Lota” z grudnia 1945 r.: „[...] Od szeregu tygodni, a szczególnie ostatnio, NSZ przybra∏o na agresji w stosunku do naszej organizacji i do ludnoÊci niezorganizowanej: rabujà mienie ludnoÊci cywilnej, dà˝à do odebrania broni
naszym cz∏onkom, nazywajà naszà organizacj´ komunistycznà i zmuszajà si∏à do
wst´powania w szeregi NSZ-tu wszystkich m´˝czyzn. Dotyczy to przewa˝nie gm.
Jedwabne i Przytu∏y. Na innych terenach pod tym wzgl´dem jest na ogó∏ spokojnie, a nawet zarysowuje si´ wspó∏dzia∏anie. Na przyk∏ad na terenie gm. Szczepankowo, Kupiski, Miastkowo [...]”32.
Do ró˝nych zadra˝nieƒ dochodzi∏o w trakcie kampanii przed referendum ludowym z 30 czerwca 1946 r. W jednym z meldunków prezes rejonowy mjr Jan
Tabortowski „Bruzda” w nast´pujàcy sposób podsumowa∏ propagand´ NZW:
„[...] Cz´Êciowo psujà [winno byç: psuje] ogólne nastawienie i orientacj´ propaganda NZW wzywajàca do bojkotowania wyborów – ukaza∏y si´ nalepki »Kto
w dzieƒ pójdzie do urny – w nocy pójdzie do trumny« [...]”. Has∏o to rozpropagowano równie˝ na terenie powiatu Grajewo na tydzieƒ przed referendum.
Przed samym g∏osowaniem nawo∏ywano do g∏osowania „3 razy nie”. 20 czerwca 1946 r. komendant powiatowy miejscowego NZW, por. Jerzy Klimaszewski
„Konrad Chmura”, wyda∏ rozkaz podleg∏ym sobie ˝o∏nierzom, aby wszyscy
oprócz „spalonych” i zagro˝onych g∏osowali „3 razy nie”. Nakazywa∏ równie˝
przeprowadzenie propagandy szeptanej wÊród cz∏onków „AK” i miejscowej ludnoÊci. Ponadto cz∏onkowie NZW rozpowszechnili w powiecie ¸om˝a (gminy:
Szczepankowo, Przytu∏y, Jedwabne, Ma∏y P∏ock, Rutki, Zambrów i Zawady)
APwB, Akta WSR, G 435/45, Akta sprawy Józefa Palczewskiego, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego z 17 X 1945 r. w PUBP ¸om˝a.
32
Cyt. za: T. Fràczek, op. cit., s. 351; ADUOPwB, Materia∏ nieuporzàdkowany, Raport sytuacyjny
za styczeƒ 1946 r. prezesa Obwodu WiN ¸om˝a kpt. A. Bieƒka „Lota” z 31 I 1946 r.; por. S. Poleszak, Jeden..., s. 194.
31
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ulotki nast´pujàcej treÊci: „Jak chcesz ko∏chozów, to g∏osuj – trzy razy tak”;
„Uczciwy Polak nie powinien braç udzia∏u w g∏osowaniu”; „G∏osuje komunista,
szpicel, zdrajca”. Dochodzi∏o równie˝ do licznych zatargów i konfliktów mi´dzy
NZW a WiN. W sprawozdaniu za czerwiec 1946 r. prezes Obwodu ¸om˝a kpt.
„Lot” pisa∏, ˝e 6 czerwca dowódca oddzia∏u PAS NZW st. sier˝. Micha∏ Bierzyƒski „S´p” pobi∏ dowódc´ plutonu WiN, który w myÊl rozkazu uÊwiadamia∏ ludzi
o sposobie g∏osowania w zbli˝ajàcym si´ referendum. „S´p” gro˝àc zebranym,
krzycza∏: „My wam wszystkim damy dwa razy nie, a raz tak”33. Oddzia∏y PAS
chcia∏y wywrzeç presj´ na miejscowe spo∏eczeƒstwo i zniech´ciç osoby sk∏onne
do udzia∏u w przygotowaniu i przeprowadzeniu g∏osowania.
Raporty donoszàce o kolejnych zatargach sp∏ywa∏y z ∏om˝yƒskiego obwodu
WiN przez ca∏y 1946 r., a˝ do ujawnienia. Na ich podstawie mo˝na stwierdziç,
˝e bardzo cz´sto dochodzi∏o do konfliktów i starç zbrojnych, w wyniku których
zabici byli po obu stronach. Najpowa˝niejszym wypadkiem by∏o zabicie przez
˝o∏nierza NZW prezesa WiN Gminy Bo˝ejewo, sier˝. Jana Jagielskiego „Zorzy”,
25 lutego 1947 r.34 Ostatnià akcj´ NZW przeciwko cz∏onkom WiN przeprowadzono 31 marca 1947 r., kiedy to powiatowy oddzia∏ PAS KP NZW Grajewo dowodzony przez Jana Roszk´ „Wysokiego” ko∏o wsi Rydzewo, gmina Lachowo,
powiat Grajewo, urzàdzi∏ zasadzk´ na cz∏onków kompanii terenowej WiN
z gmin Grabowo i Lachowo, którzy zdà˝ali do punktu ujawnieniowego w Kolnie. Winowców eskortowa∏o czterech milicjantów z posterunku MO Grabowo.
Pasowcy zatrzymywali kolejne furmanki i kierowali do lasu, zabierajàc winowcom broƒ. W wyniku walki dwóch milicjantów zgin´∏o. ˚o∏nierze PAS zagrozili
winowcom dalszymi konsekwencjami w razie skorzystania z amnestii, ale groêby
te nie odnios∏y ˝adnego skutku35.
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Stosunek do Polskiego Stronnictwa Ludowego
Bardzo ciekawe wydaje si´ przeanalizowanie relacji mi´dzy podziemiem antykomunistycznym a PSL. U∏o˝enie poprawnych stosunków by∏o istotne szczególnie z punktu widzenia WiN i samego PSL. Obu organizacjom przyÊwieca∏ ten
sam cel – odzyskanie niepodleg∏oÊci i budowa demokratycznego paƒstwa. WiN
i PSL zgodne by∏y co do tego, ˝e jedynà drogà prowadzàcà do odsuni´cia komunistów od w∏adzy sà wolne wybory parlamentarne. Co charakterystyczne,
w tworzenie ogniw terenowych PSL anga˝owali si´ dzia∏acze WiN lub byli ˝o∏nierze AK. Znamienne jest, ˝e do marca 1946 r. sekretarzem Zarzàdu PowiatoRaport prezesa Rejonu WiN ¸om˝a mjr. Jana Tabortowskiego „Bruzdy” do prezesa Okr´gu WiN
Bia∏ystok pp∏k. Marii Âwitalskiego „Sulimy” z 28 VI 1946 r. (w zbiorach prywatnych Z. Gwozdka);
T. Fràczek, op. cit., s. 418–419; S. Poleszak, Jeden..., s. 200.
34
S. Gawrychowski, Na placówce AK (1939–1945), ¸om˝a 1997, s. 233.
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APwB, Akta WSR, SR 664/51, Akta sprawy Jana Roszko, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego
z 19 XI 1949 r. i 20 II 1950 r. w WUBP Bia∏ystok; ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Józefa
Pu∏awskiego w wi´zieniu w Sztumie, [brak daty]; ibidem, Telefonogram nr 38 z KP MO Grajewo
do WK MO Bia∏ystok, [brak daty]; ibidem, Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka Leona Pankiewicza
z 3 IV 1947 r. w PUBP Grajewo; AW, I/653, Relacja Józefa Pu∏awskiego, oprac. J. Ku∏ak, mps,
s. 90; APwB, UWwB, 497, Meldunki sytuacyjne o stanie bezpieczeƒstwa Wydzia∏u Spo∏eczno-Politycznego do Ministerstwa Administracji Publicznej za lata 1947–1950, s. 61; CAW, Akta KBW,
1582/75/603, s. 84.
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Antykomunistyczne podziemie zbrojne w ¸om˝yƒskiem i Grajewskiem
wego PSL w ¸om˝y by∏ równoczesny szef wywiadu w Komendzie Obwodu WiN
¸om˝a por. Tadeusz Wojtczak „Tadek”, aresztowany pod zarzutem „zwiàzków
z dowódcà bandy NSZ”36. Jego zatrzymanie by∏o jednym z serii zaplanowanych
dzia∏aƒ, które mia∏y, jeÊli nie ca∏kowicie sparali˝owaç, to co najmniej utrudniç
rozwój organizacyjny partii.
Brak dost´pu do prasy winowskiej, wydawanej w Inspektoracie WiN ¸om˝a,
uniemo˝liwia dok∏adne opisanie stosunku tej organizacji do PSL. Jednak zachowane raporty komend obwodowych WiN ¸om˝a i Grajewo pozwalajà na stwierdzenie, ˝e stosunki mi´dzy obiema organizacjami by∏y poprawne. Co prawda pojawia∏y si´ tam cierpkie sformu∏owania pod adresem miejscowego PSL.
Wskazywano jednak, ˝e to UBP bezwzgl´dnie przeÊladowa∏ miejscowe ogniwa
PSL, uniemo˝liwiajàc mu dzia∏alnoÊç i pozyskiwanie nowych cz∏onków. Nale˝y
równie˝ przypomnieç, ˝e obie organizacje nawo∏ywa∏y do innego sposobu g∏osowania w referendum ludowym z 30 czerwca 1946 r. By∏o to raczej elementem
taktyki, polegajàcej na tym, aby wytràciç argument z ràk komunistów, twierdzàcych, ˝e mi´dzy WiN i PSL istniejà bardzo bliskie zwiàzki. W wyborach parlamentarnych ze stycznia 1947 r. propaganda winowska wzywa∏a do g∏osowania
na cz∏onków PSL. Stronnictwo by∏o w niezmiernie trudnej sytuacji. Z jednej
strony jego w∏adze musia∏y bezustannie udowadniaç, ˝e z antykomunistycznymi
organizacjami nie majà nic wspólnego, z drugiej zaÊ nie mog∏y sobie pozwoliç na
utrat´ sympatyzujàcego z podziemiem elektoratu37.
Ca∏kowicie odmienny stosunek do PSL prezentowa∏ drugi od∏am podziemia
zbrojnego, czyli NZW. W∏adze NZW by∏y do tej partii nastawione negatywnie.
Oddzia∏y PAS rozbija∏y wiece i spotkania przedreferendalne i przedwyborcze,
przeprowadza∏y akty terrorystyczne wobec terenowych dzia∏aczy PSL. Stosunek
PSL do organizacji obozu narodowego by∏ równie˝ bardzo krytyczny, w prasie
peeselowskiej pi´tnowano „faszystów z NSZ” i gen. W∏adys∏awa Andersa.
Podsumowanie
Nale˝y stwierdziç, ˝e zarówno struktury podziemia poakowskiego i narodowego z lat 1944–1947, jak i dzia∏ajàce póêniej opiera∏y si´ na podstawach wypracowanych w okresie okupacji niemieckiej, czyli funkcjonowa∏y praktycznie
w niezmienionej formie a˝ do ujawnienia wiosnà 1947 r. Komendy powiatowe
NSZ-NZW mia∏y charakter wojskowy: by∏y podzielone na dru˝yny, plutony,
kompanie i bataliony. Taki sam system obowiàzywa∏ w AKO i w poczàtkowym
okresie dzia∏alnoÊci WiN. Dopiero w maju 1946 r. zlikwidowano struktur´ i nomenklatur´ wojskowà, a w zamian wprowadzono cywilnà. Od tej pory nazw´
„batalion” zamieniono na „rejon”, „kompani´” na „gmin´”, a „pluton” na „skupisko”, dotychczasowà nazw´ obowiàzujàcà w AKO – „przewodnik” – zastàpiono
okreÊleniem „prezes”. Równie˝ komendy powiatowe NZW przej´∏y stare struktury. Podziemie antykomunistyczne by∏o zatem prostà kontynuacjà konspiracji
APwB, Akta WSR, SR 521/47, Akta sprawy Antoniego Dudy, Wyciàg z „Gazety Ludowej” nr 267
z 29 IX 1946 r.; Opozycja parlamentarna w Krajowej Radzie Narodowej i Sejmie Ustawodawczym
1945–1947, wybór, wst´p i oprac. R. Turkowski, Warszawa 1997, s. 246–247.
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S. Poleszak, Jeden..., s. 198–199; C. Os´kowski, Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 r. w Polsce, Poznaƒ 2000, s. 107–108.
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z lat 1939–1945. O prawdziwoÊci tej tezy Êwiadczy tak˝e niezmiennoÊç celów,
które stawia∏y przed sobà owe organizacje, a przede wszystkim ludzie.
Trzeba równie˝ stwierdziç, ˝e podziemie antykomunistyczne na omówionym
terenie nie ró˝ni∏o si´ zasadniczo od struktur konspiracyjnych dzia∏ajàcych na innych obszarach Bia∏ostocczyzny i kraju. W porównaniu z innymi rejonami Bia∏ostocczyzny by∏o tu ono wyjàtkowo silne. Podziemie poakowskie nale˝a∏o do najsilniejszych i najlepiej zorganizowanych w Okr´gu AKO-WiN Bia∏ystok. Ró˝ni∏o
si´ ono jednak od swojego odpowiednika na przyk∏ad w Lubelskiem czy Kieleckiem, gdy˝ praktycznie zaniechano w nim walki zbrojnej, a ca∏y nacisk po∏o˝ono
na dzia∏alnoÊç wywiadowczà i propagandowà. Dla porównania na Lubelszczyênie
w okresie istnienia WiN operowa∏y zgrupowania partyzanckie mjr. Hieronima
Dekutowskiego „Zapory” i mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”38, a w Kieleckiem
por. Franciszka Jaskulskiego „Zagoƒczyka”39. Z kolei cz∏onkowie konspiracji narodowej skupieni w ¸om˝yƒskiem i Grajewskiem stanowili po∏ow´ wszystkich si∏
Okr´gu NSZ-NZW Bia∏ystok. Charakterystyczne jest równie˝ to, ˝e dysproporcje liczbowe mi´dzy podziemiem poakowskim i narodowym nie by∏y tak du˝e jak
w innych cz´Êciach Bia∏ostocczyzny i kraju, a w niektórych rejonach inspektoratu si∏y te by∏y równe. Poza tym inny by∏ w ¸om˝yƒskiem i Grajewskiem stosunek
konspiracji narodowej do podziemia poakowskiego i PSL. Wydaje si´, ˝e w∏aÊnie
tutaj dochodzi∏o do najostrzejszych zatargów mi´dzy obiema organizacjami.
W niektórych cz´Êciach okr´gu lokalni dowódcy poakowscy nie byli tak pokojowo nastawieni jak mjr Jan Tabortowski „Bruzda”. W Obwodzie AKO-WiN Bielsk
Podlaski w listopadzie 1945 r. przeprowadzono dzia∏ania odwetowe wobec NZW,
co spowodowa∏o uspokojenie sytuacji40.
Podziemie antykomunistyczne w ¸om˝yƒskiem i Grajewskiem, tak jak w ca∏ej Polsce, by∏o wyrazem sprzeciwu wobec porzàdków wprowadzanych przez
Sowietów i polskich komunistów w powojennej Polsce. Jednak w ówczesnych
warunkach ani model walki zbrojnej stosowany przez podziemie narodowe, ani
forma oporu proponowana przez Zrzeszenie WiN nie mia∏y ˝adnych szans
powodzenia w starciu z komunistycznym totalitaryzmem.
S¸AWOMIR POLESZAK (ur. 1969) – dr nauk humanistycznych, historyk, 2002 r.
obroni∏ rozpraw´ doktorskà pod tytu∏em Podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Armii Krajowej ¸om˝a w okresie styczeƒ 1945–marzec 1957 r. Autor
ksià˝ki Jeden z wykl´tych. Major Jan Tabortowski „Bruzda” (Warszawa 1998).
Pracuje w Oddziale Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pami´ci Narodowej
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