
o raz dziesiąty obchodzimy Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
wyznaczony w rocznicę wykonania  
1 marca 1951 roku wyroku śmierci ko-

munistycznego sądu na członkach IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, z 
płk. Łukaszem Cieplińskim na czele. Składamy 
hołd „bohaterom antykomunistycznego podziemia, 
którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Pol-
skiego, walcząc o prawo do samostanowienia i 
urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społe-
czeństwa polskiego z bronią w ręku, jak i w inny 
sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i na-
rzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. 

Postaci, jak Danuta Siedzikówna „Inka”, mjr 
Hieronim Dekutowski „Zapora”, kpt. Zdzisław 
Broński „Uskok”, kpt. Stanisław Sojczyński „War-
szyc”, kpt. Władysław Łukasiuk „Młot”, mjr Zygmunt 
Szendzielarz „Łupaszka”, kpt. Kazimierz Kamieński 
„Huzar”, kpt. Henryk Flame „Bartek”, Mieczysław 
Dziemieszkiewicz „Rój”, kpt. Józef Kozłowski 
„Las”, Władysław Żwański „Błękit”, Józef Franczak 
„Laluś,” weszły na trwałe do naszej pamięci. 

Ich walka nie byłaby możliwa bez wsparcia, 
jakiego udzielała im ludność w terenie. Oddziały 
zbrojne nie mogłyby przetrwać bez pomocy miesz-
kańców wsi i miasteczek, gdzie partyzanci mieli 
swych zaufanych informatorów, łączników, aptekarzy, 
księży oraz korzystali ze specjalnie przygotowanych 
kryjówek i schronów. Bezpieka czyniła wszystko, 
aby tę więź zerwać – tworzyła oddziały podszywające 
się pod Niezłomnych-Wyklętych, które dokonywały 
akcji mających ich skompromitować.  

Represjom poddawano całe wioski podejrzewane 
o sympatie dla podziemia. Cenę tę płaciły całe 
rodziny. 
  
Kołakowscy z Długołęki 
Przykładem pomocy Niezłomnym Żołnierzom Wy-
klętym i poniesionych za jej udzielenie cierpień 
jest historia rodziny Kołakowskich z kolonii Dłu-
gołęka-Osyski. To w jej gospodarstwie znaleźli 
schronienie żołnierze z patrolu Ildefonsa Żbikow-
skiego „Tygrysa” z Narodowego Zjednoczenia Woj-
skowego. Kryjówka urządzona w murowanej stajni 
była wykorzystywana już w czasie okupacji nie-
mieckiej. 25 lutego 1950 roku, w wyniku zdrady, 
patrol „Tygrysa” został otoczony przez oddział Kor-
pusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Partyzanci 
bronili się dwie godziny. Z powodu podpalenia 
stajni zostali zmuszeni do wyjścia na zewnątrz. 
Ostatnie kule przeznaczyli dla siebie. 

Gospodarstwo zostało zdewastowane i obrabowane 
przez KBW. W budynkach zerwano podłogi i dach, 
rozbito piece, zniszczono cały dobytek. Książki, fo-
tografie i dokumenty spalono. Całą rodzinę Koła-
kowskich – rodziców i czwórkę dzieci – aresztowano. 
W areszcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 

Publicznego w Ciechanowie przeszli ciężkie śledztwo. 
W wyniku tortur 16-letni Jerzy Kołakowski po wy-
puszczeniu z więzienia zmarł po kilku tygodniach. 
Pozostałych członków rodziny przewieziono do 
więzienia „Toledo” na warszawskiej Pradze, a na-
stępnie na pokazowy proces w Bartołdach. Ojciec 
Bronisław i syn Zdzisław zostali skazani na karę 
śmierci, wykonaną 3 sierpnia 1950 roku w więzieniu 
na Mokotowie. Ich szczątków nie udało się odnaleźć 
do dzisiaj. Matce, Marii Kołakowskiej, zasądzono 
8-letni wyrok, córce Teresie – 15 lat, a Irenie – 10. 
Z więzienia w Fordonie wyszły w 1954 roku. Przez 
następne lata żyły jako obywatele drugiej kategorii.  
  

Borychowscy z Borychowa 
Podobna historia była udziałem rodziny Borychow-
skich z Borychowa. Marian Borychowski przez 
wiele lat udzielał pomocy partyzantom 6. Wileńskiej 
Brygady AK. Kiedy we wrześniu 1950 roku w jego 
gospodarstwie oddziały UBP i KBW zlikwidowały 
patrol Arkadiusza Czapskiego „Arkadka” vel „Taj-
funa”, został aresztowany i poddany okrutnemu 
śledztwu w areszcie w Sokołowie Podlaskim, a na-
stępnie na Mokotowie w Warszawie. Tam zamęczono 
go 14 stycznia 1951 roku. Aresztowano także całą 
jego rodzinę, a gospodarstwo skonfiskowano. Żonę 
Czesława skazano na 10 lat więzienia, córkę Janinę 
na 1,5 roku, a troje nieletnich dzieci zabrano do 
domów dziecka. 

Takich historii jest wiele. W Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych pamiętamy także o 
nich, o Rodzinach Wyklętych, o niosących pomoc 
walczącym i ponoszącym przy tym ofiarę nie mniejszą 
niż Niezłomni Żołnierze Wyklęci. l
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Stoją od lewej: st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój” i dowódca jednego z patroli sierż. Ildefons Żbikowski „Tygrys”



ziałalność antykomunistycznego podziemia 
zbrojnego po zakończeniu II wojny światowej 
opierała się w dużej mierze na aktywnej 
współpracy, a także pomocy niesionej żoł-

nierzom konspiracji przez miejscową ludność na terenach, 
gdzie poszczególne oddziały operowały. Pomoc miesz-
kańców była niezwykle ważna, zapewniała bezpieczne 
schronienie, możliwość odpoczynku oraz aprowizację. 

Osoby udzielające wsparcia żołnierzom podziemia 
narażały się na represje ze strony organów bezpieczeń-
stwa. Wielokrotnie skazywane były na długoletnie wię-
zienie, a nierzadko również na śmierć. W ten sposób 
karano również najbliższych. 

Jednym z takich przypadków jest sprawa Władysława 
Rachela – sołtysa wsi Sucharzewo w powiecie Mogilno, 
skazanego latem 1946 r. na śmierć za kilkukrotne prze-
nocowanie w swoim gospodarstwie żołnierzy wielko-
polskiego podziemia niepodległościowego. 

  
Nie odmówił pomocy 
Władysław Rachel został aresztowany 24 sierpnia przez 
funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Mogilnie na podstawie donosu. Po kil-
kukrotnym przesłuchaniu w PUBP akt oskarżenia 
został sformułowany 11 września przez podprokuratora 
Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Poznaniu por. 
Wacława Langego. Rachel początkowo przebywał w 
więzieniu w Trzemesznie, a potem został skierowany 
do więzienia w Poznaniu. 

Przeprowadzone błyskawicznie śledztwo wykazało, że 
Władysław Rachel co najmniej trzykrotnie gościł u siebie 
członków oddziału podziemia niepodległościowego. 
W  trakcie śledztwa funkcjonariusze UB ustalili, że 
Rachel przyjął u siebie czterech partyzantów, umundu-
rowanych i uzbrojonych, przedstawiających się jako żoł-
nierze Armii Krajowej walczący z obecnym ustrojem. 
Byli nimi członkowie oddziału dowodzonego przez Bog-
dana Hądzlika „Madaja”, działającego w latach 1945- 
-1946 m.in. na terenie powiatu Mogilno. Poprosili o 
żywność oraz nocleg, której Rachel im udzielił. Ponownie 
pojawili się na posesji kilka dni później, przynosząc ze 
sobą nadajnik radiowy i prosząc przy tym o udostępnienie 
im akumulatora. Władysław Rachel udostępnił posiadany 
przez siebie akumulator. Okazało się jednak, że nie był 
wystarczająco mocny, aby obsłużyć nadajnik. Po prze-
nocowaniu partyzanci pozostawili urządzenie u Włady-
sława Rachela, a odebrali je kilka dni później. 

Oskarżenie sformułowane wobec sołtysa skupiło się 
na stwierdzeniu, iż mimo posiadanej wiedzy, że ma do 
czynienia z członkami podziemia antykomunistycznego, 
nie poinformował o tym organów bezpieczeństwa, 
ukrywając przy tym kontakt z nimi. 

  
Na łaskę nie zasługuje 
Władysława Rachela oskarżono z art. 16 par. 1 dekretu 
z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie nie-
bezpiecznych w okresie odbudowy państwa – tzw. 
małego kodeksu karnego, który stanowił, że „kto, z 
wiedzy, że związek gromadzi środki walki orężnej, 
bierze w nim udział albo udziela pomocy takiemu 
związkowi lub powtarzającej się pomocy jego członkom, 
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od 10 lat 
lub dożywotnio albo karze śmierci”. 

Postępowanie sądowe było wyjątkowo krótkie, roz-
prawa i ogłoszenie wyroku odbyły się 14 września 
1946  r. Składowi sędziowskiemu przewodniczył szef 
Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu ppłk Wła-
dysław Garnowski, doktor prawa z dyplomem Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 
mający przedwojenne doświadczenie sądowe. Garnowski 
wcześniej kierował Wojskowym Sądem Okręgowym w 
Poznaniu. Po zakończeniu pracy w poznańskim WSR 
23 listopada 1946 r. w latach 1947-1949 pełnił funkcję 
prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie.  

Głównym argumentem składu sędziowskiego ska-
zującego na śmierć był fakt, iż Władysław Rachel, 
będąc sołtysem, reprezentował urząd, a tym samym 
jego obowiązkiem powinno być informowanie władzy 
o wszelkich kontaktach z oddziałami podziemia kon-
spiracyjnego. Z kolei powołany z urzędu obrońca woj-
skowy Robert Bilski wskazywał, że Rachel nie miał 
wyjścia, przyjmując pod swój dach „leśnych” z obawy 
o życie swoje i swoich bliskich. 

W dniu, w którym odbyła się rozprawa, Garnowski 
skierował do Departamentu Służby Sprawiedliwości 
MON telefonogram, wyrażając w imieniu składu orze-
kającego opinię, że Władysław Rachel nie zasługuje za 
popełnione przestępstwo na łaskę. 

W aktach sprawy karnej zachował się niezwykle 
przejmujący list z 20 września 1946 r., skierowany przez 
Helenę Rachel, żonę skazanego na śmierć Władysława 
Rachela, do Bolesława Bieruta. Helena Rachel pisała: 
„Zwracam się do Obywatela Prezydenta jako ojca 
narodu polskiego z gorącą prośbą o ułaskawienie męża 
mojego Władysława Rachela. […] Ten wymiar kary dla 
mnie jest wielkim ciosem, bowiem pozostałam bez 
środków do życia i możności przygotowania dzieci do 
życia, aby w przyszłości Ojczyzna nasza, która jak droga 
nam jest, poznaliśmy najlepiej w czasie okupacji nie-
mieckiej, miała dobrych synów i córki […]”. 

  
Strzał w tył głowy 
Niestety, Bierut nie skorzystał z prawa łaski i 26 września 
wyrok na Władysławie Rachelu został wykonany. Oko-
liczności egzekucji nie są do końca jasne. W protokole 
zapisano, że wyrok został wykonany poprzez rozstrzelanie 
w obecności prokuratora Wojskowej Prokuratury Re-
jonowej w Poznaniu por. Wacława Langego. Podpis 
pod protokołem złożyli również: dowódca plutonu eg-
zekucyjnego Jan Młynarek, wówczas naczelnik aresztu 
śledczego WUBP w Poznaniu; kapelan w osnutym złą 
sławą więzieniu przy ul. Młyńskiej w Poznaniu ks. Hie-
ronim Lewandowski oraz lekarz stwierdzający zgon. 

O prawdopodobnych okolicznościach śmierci Wła-
dysława Rachela opowiedział w swoich wspomnieniach 
opublikowanych w 1992 r. ks. Hieronim Lewandowski. 
Kapłan napisał m.in., że towarzyszył wielokrotnie więź-
niom kierowanym na egzekucję, z których część była 
wykonywana w lesie pomiędzy Gądkami a Kórnikiem. 
Z relacji ks. Lewandowskiego wynika, że „jednym z 
więźniów, z którym byłem do końca, był Władysław R. 
[Rachel – przyp. autora], sołtys z Sucharzewa. Skazano 
go na śmierć za to, że dwa razy przyjął i ugościł »bandę 
z lasu«. Do końca nie mógł zrozumieć, dlaczego musi 
umierać. Gdy samochód zatrzymywał się w lesie, Mły-
narek szedł przodem, szukając odpowiedniego miejsca. 
Później przepuszczał nas i strzelał w tył głowy. Więzień 
zwykle nie zauważał momentu egzekucji”. 

Sąd Najwyższy w Warszawie wyrokiem z dnia 4 kwietnia 
1990 r., w wyniku rewizji nadzwyczajnej wniesionej na 
wniosek Prokuratora Generalnego, zmienił wydany w 1946 r. 
wyrok i uniewinnił pośmiertnie Władysława Rachela. l
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ddziały antykomunistycznego podziemia, 
zaciekle bijące się przez wiele lat po wojnie 
z komunistycznym okupantem, nie zdołałyby 
się utrzymać w terenie działania tak długo 

bez poparcia miejscowej ludności, która za pomoc nie-
sioną partyzantom poniosła wielką ofiarę. „Władza lu-
dowa” nie miała litości dla swych wrogów, a odwet nie 
omijał nawet dzieci. W skali całego kraju tysiące ludzi 
przeżyło aresztowania, cierpienia i kolejne lata pełne 
upokorzeń, a wielu z nich za swoją postawę zapłaciło 
najwyższą cenę. 

Po wkroczeniu Sowietów na Lubelszczyznę w lipcu 
1944 r. wspierani przez nich komuniści rozpoczęli 
brutalną rozprawę z żołnierzami podziemia niepodle-
głościowego. W powiecie włodawskim represje spadły 
w pierwszej kolejności na partyzantów III Batalionu 7. 
pp Legionów AK pod dowództwem komendanta Ob-
wodu AK Włodawa, mjr. Bolesława Flisiuka „Jaremy”, 
który zmuszony był rozformować zgrupowanie. Jednak 
już na przełomie sierpnia i września 1944 r. były 
dowódca 2. kompanii III Batalionu 7. pp Legionów  
AK kpt. Marian Parzebucki „Mars” i plut. Józef Strug 
„Wilk”, „Ordon” rozpoczęli odtwarzanie oddziału, 
który kwaterował przeważnie we wsi Czarny Las (gm. 
Ludwin, pow. Lubartów), w gospodarstwie Feliksa 
Żaka (ojca), którego dwaj synowie – Stanisław i Feliks 
– byli podkomendnymi plutonowego „Wilka”. 
  
Obława NKWD 
Jesienią 1944 r. komendantowi Obwodu AK Włodawa 
mjr. „Jaremie” podporządkowane były już cztery oddziały 
dywersyjne: kpt. „Marsa”, ppor. Konstantego Piotrow-
skiego „Zagłoby”, ppor. Witolda Lamorskiego „Lonta” 
i kpt. Mieczysława Pazderskiego „Szarego” (później w 
NSZ), które z powodzeniem prowadziły działania prze-
ciwko komunistom, jednak mimo doraźnych sukcesów 
ich dominacja w terenie nie mogła trwać długo. 

W wyniku donosu byłego dowódcy plutonu w kompanii 
„Marsa”, ppor. Grzegorza Szczęśniewskiego „Aleksan-
dra”, „Tarczy”, od października 1944 r. agenta Woje-
wódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w 
Lublinie o ps. Kaleka, 23 listopada 1944 r. pododdział 
64. Zbiorczej Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD, 
wsparty funkcjonariuszami UBP, osaczył we wsi Czarny 
Las partyzantów kpt. „Marsa” oraz plut. „Wilka”, 
którego grupa stanowiła wówczas ochronę komendanta 
obwodu mjr. „Jaremy”. 

Według raportu funkcjonariusza WUBP w Lublinie 
ppor. Zdzisława Kubiaka do ówczesnego dyrektora De-
partamentu Kontrwywiadu Resortu Bezpieczeństwa 
Publicznego, płk. Romana Romkowskiego, 22 listopada 
1944 r. o godz. 9.00 grupa manewrowa NKWD dojechała 
do Ludwina. Szczęśniewskiego wysłano na rozpoznanie 
do Czarnego Lasu, skąd powrócił około 18.00 i zamel-
dował, „[…] że oni [partyzanci AK] są we wsi. Dwóch 
ma spać u [Feliksa] Żaka, a jeden u księdza”. O świcie 23 

listopada grupa operacyjna dotarła na miejsce akcji. 
Agent „Kaleka” na czele 15 ludzi również wziął udział w 
okrążeniu partyzantów, którzy podjęli walkę i zaczęli 
przebijać się przez pierścień obławy. „Za nimi – pisał 
Kubiak – puścił się w pogoń pluton naszego wojska, 
czego rezultatem było 3 zabitych członków bandy. Z 
domu [Feliksa] Żaka zaczęto strzelać z RKMu, na co 
nasz oddział odpowiedział ogniem, w wyniku czego za-
paliła się stodoła. Nieopodal domu [Feliksa] Żaka 
zostało 2 zabitych, 2 rannych, którzy się spalili w płonącej 
stodole i 2 rannych leżących w odległości około 150 m 
od domu Żaka w kierunku jeziora. […] Sam gospodarz 
domu i stodoły – [Feliks] Żak, został zabity przez 
żołnierzy podczas próby ucieczki oraz syn jego Żak 
Feliks uciekał wraz z bandą, ale został zatrzymany. 

Według danych banda składała się z około 40 osób. Po 
całej operacji zatrzymano 26 osób, w tym 4 kobiety”. 

Dowódcom wraz z kilkunastoma partyzantami udało 
się wyrwać z matni. Wśród ośmiu osób zabitych przez 
NKWD znalazł się gospodarz Feliks Żak (ojciec) oraz 
jego syn Stanisław – erkaemista z grupy plut. Struga. 
Aresztowano m.in. Feliksa Żaka (syna), jego matkę 
Kamilę Żak oraz dwie siostry – Teresę i Zofię, których 
osadzono w więzieniu na Zamku w Lublinie. W lutym 
1945 r. wszyscy stanęli przed Wojskowym Sądem Okręgu 
Lubelskiego pod przewodnictwem ppor. Edwarda 
Rataja. 14 lutego 1945 r. Feliks Żak otrzymał wyrok 
śmierci, który 1 marca 1945 r. zatwierdził naczelny do-
wódca WP gen. Michał Rola-Żymierski. Już 4 marca 
1945 r. został zamordowany w podziemiach lubelskiego 
Zamku, a jego zwłoki pogrzebano w bezimiennej mogile 
na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie. 

  
Do winy nie przyznaję się 
Matka i siostry Żaka z braku dowodów winy zostały 
uniewinnione. Jednak po odwołaniu złożonym przez 
prokuratora wojskowego Jana Mastalerza Wojskowy 
Sąd Okręgu Lubelskiego powtórnie rozpatrzył sprawę i 

27 kwietnia 1945 r. skazał Kamilę Żak na karę pięciu 
lat więzienia, a jej córki na cztery i trzy lata. W tym 
miejscu warto przytoczyć fragment protokołu przesłu-
chania 52-letniej Kamili Żak z 23 stycznia 1945 r., kiedy 
ta prosta, dzielna kobieta, która dwa miesiące wcześniej 
straciła męża i syna, wtrącona do więzienia wraz z po-
zostałą trójką swoich dzieci, dała przykład niezwykłego 
wręcz heroizmu i niezłomności w obliczu cierpienia. 

Gdy przesłuchujący ją ubek Antoni Trybus zapytał, dla-
czego nie powiadomiła władz o kwaterowaniu w jej domu 
partyzantów, otrzymał hardą odpowiedź: „Do winy nie 
przyznaję się, a ponadto wyjaśniam, co następuje: Ja 
swoich dzieci Żak Feliksa, Żak Zofię i Żak Teresę obwiniać 
nie mogę dlatego, że jestem ich matką. Mimo to, że oni 
zeznają i potwierdzają, że ja wiedziałam o przynależności 
syna Feliksa do org[anizacji] »A.K.«, że syn Feliks brał 
udział w rabunkach, że przywoził do domu zrabowane 
produkty i inne rzeczy, że w mojej stodole Feliks przecho-
wywał broń, amunicję, granaty i radiostację, jak też o ze-
braniach członków »A.K.« w moim domu, ja o tym wszyst-
kim wyżej zapisanym nie wiedziałam. Zaznaczam i pod-
kreślam, że ja do wyżej zadanego mi pytania wraz z oskar- 
żeniem nie przyznaję się i zeznań Żaka Feliksa, Żak 
Zofii, Żak Teresy potwierdzać nie chcę i nie będę. […] i 
więcej nie mam nic do wyjaśnienia”. 

W listopadzie 1944 r. z rodziny Żaków aresztowania 
uniknęła jedynie trzecia z sióstr – Urszula, którą jednak 
zatrzymano 9 lipca 1947 r. za współpracę z oddziałem 
por. Józefa Struga „Ordona”, walczącego do 30 lipca 
1947 r. w strukturach Obwodu WiN Włodawa. Wyrokiem 
Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z 19 lipca 
1947 r. została za to skazana na trzy lata więzienia. 
Epilog tych tragicznych wydarzeń nastąpił 5 czerwca 
1945 r., kiedy partyzanci Obwodu DSZ Włodawa, pod 
dowództwem komendanta 2. rejonu por. Klemensa 
Panasiuka „Orlisa”, w porozumieniu z ppor. Piotrowskim 
„Zagłobą”, ujęli Grzegorza Szczęśniewskiego, agenta 
UB o ps. Kaleka, który od stycznia 1945 r. był już ko-
mendantem posterunku MO w Wytycznie. Po przesłu-
chaniu i udowodnieniu winy dowódcy wydali na niego 
wyrok śmierci, który wykonał późniejszy komendant 
oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa Leon 
Taraszkiewicz „Jastrząb”. l
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Wyrok  
za ludzki 
gest
Tragedia rodziny Żaków 
ze wsi Czarny Las

Stanisław Żak, żołnierz AK, poległ z rąk NKWD w Czarnym 
Lesie 23 listopada 1944 r.

Od lewej – Feliks Żak, żołnierz AK, zamordowany na Zamku  
w Lublinie 4 marca 1945 r.

GRZEGORZ  
MAKUS 
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puszczając swoje macierzyste tereny i 
przekraczając linię Curzona po zakoń-
czonej operacji „Ostra Brama”, żołnierze 
Wileńskich Brygad AK zakładali konty-

nuowanie walki w nowych warunkach konspiracji. 
Stąd podporządkowanie lokalnym strukturom bia-
łostockiego okręgu i chęć przeczekania okresu reor-
ganizacji w miarę bezpiecznych warunkach. 

24 grudnia 1944 r. przebywający na świątecznym 
urlopie z jednostki „ludowego” WP dwaj żołnierze 
placówki AK Hajnówka, Józef Kosidło „Ziutek” i 
Zbigniew Fijałkowski „Pędzelek”, przeprowadzili 
podkomendnych mjr. „Łupaszki” Zygmunta Szen-
dzielarza na teren placówki AK Brańsk. Tam, około 
północy, kiedy spora część mieszkańców znajdowała 
się w kościele na Pasterce, rozmieszczono niespo-
dziewanych gości w kilku gospodarstwach. Pomimo 
zagrożenia ze strony NKWD mieszkańcy zdecydowali 
się udzielić koniecznej pomocy. 

 
Gościnny Brańsk 
Przydział żołnierzy do poszczególnych gospodarstw, 
zaplanowany w porozumieniu z komendą obwodu, 
wyglądał w następujący sposób. 

Na kolonii Zarośla w gospodarstwie Zalewskich 
ukrywali się por. Leon Lech Beynar „Nowina”, plut. 
Wacław Niemczynowicz „Słoń”, kpr. Henryk Wie-
liczko „Lufa” i kpr. Józef Sielewicz „Herman”. W 
sąsiednim gospodarstwie rodziny Koców i Olszewskich 
zamieszkali kpr. Zdzisław Badocha „Żelazny”, st. strz. 
Zbigniew Obuchowicz „Zbyszek” i nieletni wówczas 
Rajmund Drozd „Mikrus”. 

Rodzina Sarnackich przyjęła pod swój dach kaprali: 
Józefa Babicza „Żwirkę”, Albina Czujko „Urana”, 
Witolda Bujno „Kolibra” i Albina Kudzinowskiego 
„Florka”. 

W miejscowości Sierakowizna schronienia udzie-
lono także w trzech gospodarstwach. Do państwa 
Kożuszkiewiczów trafili strzelcy: Edward Korzeniewski 
„Edek” oraz Władysław Kędyśl „Tarzan”. Dom ro-
dziny Karpiesiuków okazał się gościnny dla kpr. 
Witolda Pietkiewicza „Czortka” i strz. Wojciecha 
Sieńko „Kuli”. W domostwie państwa Piotrowskich 
schronili się kaprale: Jerzy Lejkowski „Szpagat” i 
Leon Smoleński „Zeus”. 

Na krótko w Zaroślach u Anny i Tomasza Zalew-
skich zatrzymał się mjr „Łupaszka” i Lidia Lwow 
„Lala”, ale docelowo trafili oni do Kiersnowa, gdzie 
zamieszkali jako małżeństwo Bryłów u Anieli i Ma-
riana Kiersnowskich. Po jakimś czasie na tę kwaterę 
przeniósł się także wspomniany już „Mikrus”. 

Wszystkie rodziny, które zdecydowały się ukrywać 
w swoich gospodarstwach żołnierzy wileńskiego pod- 
ziemia, były świadome ryzyka, jakie było z tym zwią-
zane. Niemal wszyscy ponieśli konsekwencje swojej 
gościnności. Rodzina Zalewskich z Zarośla okupiła 
to internowaniem przez NKWD wszystkich synów: 
Pawła, Stanisława, Mariana i Celestyna, którzy trafili 
w kwietniu 1945 r. do więzienia we Wronkach. Na-
stępnie aresztowana została ich córka Wanda „Mała”. 
Przeszła bardzo brutalne śledztwo, a metody zasto-
sowane przez funkcjonariuszy UBP spowodowały 
trwałe kalectwo. 

 
Bohaterska rodzina Kiersnowskich 
Anielę i Mariana Kiersnowskich represje dotknęły 
nieco później, ale też skala była prawdopodobnie 
największa, jeżeli chodzi o rodziny z terenu gminy 

Brańsk. Oczywiście było to związane z pobytem 
w ich domu komendanta 5. Wileńskiej Brygady. 
Obdarzeni zaufaniem zostali zaprzysiężeni przez 
mjr. Szendzielarza jako żołnierze, przyjmując pseu-
donimy „Olszynka” oraz „Dziedzic”. To im została 
powierzona na przechowanie część archiwum Brygady 
oraz dwie sztuki osobistej broni majora – MP40 
oraz Browning HP. W okresie, kiedy córka Zygmunta 
Szendzielarza – Basia, mieszkała pod opieką swojej 
babci Wandy Swolkień w pobliskim Domanowie, to 
właśnie Kiersnowscy byli łącznikami pomiędzy ojcem 
i córką. 

W związku z serią aresztowań w 1948 r. żołnierzy 
eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego należało się 
spodziewać, że ich fala dotrze także do Kiersnowa. 

Jako pierwsza została zatrzymana 27 lipca 1948 r. 
Aniela Kiersnowska. Osadzona w białostockim wię-
zieniu i poddana ciężkiemu śledztwu nie ujawniła 
miejsca przechowywania depozytu mjr. „Łupaszki”. 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 16 paź-
dziernika 1948 r. skazał Anielę na rok pozbawienia 
wolności za pomoc udzielaną członkom AK i WiN. 

Już w czasie odbywania przez nią kary resort w 
celu wydobycia informacji, które dodatkowo obcią-
żyłyby osadzonego w Warszawie mjr. Szendzielarza, 
zdecydował się zastosować metody gry operacyjnej. 
Na podstawie agenturalnego doniesienia informatora 
„Stella” został przygotowany plan zatrzymania Ma-
riana Kiersnowskiego oraz jego teścia Jana Olszew-
skiego. Wspomnianemu agentowi udało się pozyskać 

informacje dotyczące archiwum oraz broni ukrytych 
na terenie Kiersnowa. 

Zatrzymania nastąpiły 16 marca 1949 r. Z relacji 
Tadeusza Kiersnowskiego – syna Mariana, a zarazem 
świadka wydarzeń wynika, że jego ojciec został za-
ciągnięty do stodoły, gdzie pracownicy UBP zdjęli 
mu buty i cepami bili w stopy. Dopiero cztery dni 
później funkcjonariuszom udało się odnaleźć część 
poszukiwanych przedmiotów. Na szczęście po aresz-
towaniu córki Jan Olszewski spalił pozostawione 
przez nią dokumenty z archiwum. W ręce UBP trafił 
notes oraz zalakowana butelka, w której znajdował 
się rozkaz awansowy „Łupaszki” do stopnia majora, 
związany z tym list gratulacyjny oraz dołączona 
kartka z ręcznie zapisanym wierszem Edwarda Szy-
mańskiego pt. „Praca”. W ręce resortu trafił także 
pistolet maszynowy MP40 nr 7091. Udało się natomiast 
zachować pistolet Browning, który po latach rodzina 
przekazała do Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie, gdzie obecnie stanowi część ekspozycji. 

Marian Kiersnowski ostatecznie trafił do biało-
stockiego więzienia, gdzie 30 lipca 1949 r. został 
skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy na karę 
sześciu lat pozbawienia wolności za  nielegalne po-
siadanie broni. Wyrok odbywał w Białymstoku, Sztu-
mie oraz Wrocławiu. Na podstawie amnestii został 
zwolniony w marcu 1953 r. 

Represje komunistyczne dotknęły w 1949 r. także 
syna Kiersnowskich – Tadeusza, którego m.in. za-
trzymano na kilka dni w areszcie, a w latach póź-
niejszych skierowano do odbycia służby wojskowej 
w jednostce karnej. 

Pomimo tragicznych doświadczeń, które dotknęły 
i żołnierzy podziemia, i gospodarzy, w latach dzie-
więćdziesiątych XX w. odżyły ich wzajemne kontakty. 
Przyjaźń trwale połączyła to środowisko. l
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Odwet za „Łupaszkę”
5. Wileńska Brygada AK na kwaterach w gminie Brańsk

Represje dotknęły całą rodzinę Kiersnowskich z Kiersnowa, od lewej: Regina, Marian i Aniela
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