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Kazimierz Krajewski

Tomasz ¸abuszewski

Z walk oddzia∏ów 6 Brygady Wileƒskiej
Armii Krajowej na Podlasiu
Patrol st. sier˝. Adama Ratyƒca „Lamparta”
- ostatni partyzanci nadbu˝aƒskich lasów

Pomnik ˝o∏nierzy 5 i 6 Brygady Wileƒskiej AK w Siedlcach.
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MIELNIK
Lipiec 2006
Wydanie okazjonalne - bezp∏atne
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„Walka beznadziejna, walka o spraw´ z góry przegranà,
bynajmniej nie jest poczynaniem bez sensu.
[...] WartoÊç walki tkwi nie w szansach zwyci´stwa sprawy,
w imi´ której si´ jà podj´∏o, ale w wartoÊci tej sprawy”.
Prof. Henryk Elzenberg

Ta broszura jest poÊwi´cona pami´ci
˝o∏nierzy 6 Brygady Wileƒskiej AK:
st. sier˝. Adama Ratyƒca „Lamparta”
por. Konstantego Maksymowa „Ryszarda”
kpr. Kazimierza Jakubiaka „Tygrysa”
Andrzeja Jakubiaka „Rysia”
Wies∏awa Filczuka „Romka”
poleg∏ych 10 i 11 maja 1952 r. pod Ch∏opkowem
i w lesie Sokóle k/Mielnika
w walce z komunistami
za niepodleg∏oÊç Polski, wiar´ katolickà i wolnoÊç cz∏owieka.

Zdj´cie na ok∏adce:
Kadra oddzia∏u „Huzara”. Stojà od lewej: Kazimierz Jakubiak „Tygrys” († 10 V 1952), Eugeniusz Tymiƒski
„RyÊ” († 30 V 1951), Wac∏aw Zalewski „Zbyszek” († 24 X 1953), Józef MoÊcicki „Pantera” († 22 IX 1953).
Siedzà od lewej: Kazimierz Parzonko „Zygmunt” († 22 IX 1953), Adam Ratyniec „Lampart” († 11 V 1952).
Podlasie, 1951 r.
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Nie obchodzà nas partie, lub te czy owe programy.
My chcemy Polski suwerennej, Polski chrzeÊcijaƒskiej,
Polski – polskiej. [...] Tak jak walczyliÊmy w lasach
Wileƒszczyzny, czy na gruzach kochanej stolicy –
Warszawy – z Niemcami, by Êwi´tej Ojczyênie zerwaç
p´ta niewoli, tak dziÊ do ostatniego legniemy, by wyrzuciç
precz z naszej Ojczyzny Sowietów. Âwi´cie b´dziemy staç
na stra˝y wolnoÊci i suwerennoÊci Polski i nie wyjdziemy
dotàd z lasu, dopóki choç jeden Sowiet b´dzie depta∏
Polskà Ziemi´.
Fragment ulotki wydanej przez 6 Brygad´ Wileƒskà
AK kpt. „M∏ota”
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Gdy nas w lasach zabraknie,
trawa koÊci przykryje,
wspomnij synu t´ walk´,
której pami´ç tu ˝yje ...
Fragment partyzanckiej piosenki z koƒca lat czterdziestych

Podlasie w walce o wolnoÊç Polski
Pi´çdziesiàt cztery lata temu, 11 kwietnia 1952 r., w lesie Sokóle ko∏o
Mielnika, poleg∏ w walce z komunistycznymi si∏ami bezpieczeƒstwa
starszy sier˝ant Adam Ratyniec „Lampart”. Wraz z nim pad∏o kilku jego
podkomendnych z patrolu partyzanckiego, wchodzàcego w sk∏ad oddzia∏ów partyzanckich kpt. W∏adys∏awa ¸ukasiuka „M∏ota” i kpt.
Kazimierza Kamieƒskiego „Huzara” - wyst´pujàcych pod nazwà 6
Brygady Wileƒskiej Armii Krajowej. Byli to jedni z ostatnich partyzantów
niepodleg∏oÊciowych Podlasia, ˝o∏nierze Polski Podziemnej, walczàcy
o wolnoÊç i suwerennoÊç Ojczyzny.
Ich Êmierç jest jednym z wielu epizodów bohaterskiej epopei jakà
stanowi∏a ta walka, rozpocz´ta jeszcze za czasów okupacji niemieckiej.
Podlasie ma d∏ugà, patriotycznà tradycj´ walki o niepodleg∏oÊç
Polski. Pokolenia naszych przodków chwyta∏y za broƒ w kolejnych powstaniach narodowych. Niedaleko od Mielnika - pod Siemiatyczami stoczona zosta∏a jedna z najwi´kszych bitew powstania 1863 roku, pod
równie bliskim Niemirowem walczy∏ oddzia∏ Romana Rogiƒskiego idàcy
daleko na wschód, aby podnieÊç sztandar powstania styczniowego na
Polesiu. Po mogi∏ach setek i tysi´cy poleg∏ych bohaterów tych powstaƒ
Êlad nawet nie pozosta∏ – poza ma∏à kapliczkà na siemiatyckim cmentarzu. Po upadku powstania styczniowego w∏aÊnie tu nad Bugiem, na
Górze Zamkowej w Mielniku, carski zaborca wzniós∏ mauzoleum
Aleksandra Newskiego, majàce byç Êwiadectwem uniczto˝enia polskowo miatie˝a – st∏umienia polskiego buntu - i zarazem Êwiadectwem
„wiecznego” panowania rosyjskiego nad tà ziemià. Propaganda
moskiewskiego zaborcy przedstawia∏a polskich bohaterów narodowych
powstaƒ jako „szajki” przest´pców lub co najmniej szkodliwych
szaleƒców. Po osiemdziesi´ciu latach w podobny sposób o ˝o∏nierzach
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Polskiego Paƒstwa Podziemnego wyra˝a∏y si´ oficjalne dokumenty
niemieckiego okupanta, a wkrótce potem propaganda w∏adz komunistycznych, okreÊlajàc ich jako „bandytów”. A przecie˝ i ci leÊni ˝o∏nierze
z 1863 roku – i ci z lat 1944 – 1956 – walczyli za t´ samà spraw´ – za
wolnà Polsk´.
Gdy w roku 1918 Polska odzyskiwa∏a niepodleg∏oÊç, nie by∏o
koniecznoÊci przypominania jej mieszkaƒcom kim byli uczestnicy powstaƒ narodowych, na przyk∏ad kim byli ci, którzy dos∏ownie z go∏ymi
r´koma szli do walki w noc styczniowà 1863 roku i póêniej przez
przesz∏o pó∏tora roku prowadzili zupe∏nie beznadziejnà, straceƒczà
walk´ z si∏ami imperium rosyjskiego. W roku 1918 w odradzajàcej si´,
wolnej Polsce, zdecydowana wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa wiedzia∏a, ˝e
choç powstaƒcy styczniowi przegrali swà walk´, choç sami wygin´li,
a spo∏eczeƒstwu przysporzyli niewyobra˝alnych wr´cz cierpieƒ i represji
– sà bohaterami walki o niepodleg∏oÊç. Wiedziano, ˝e bez ich ofiary
i ofiary ich poprzedników, Polska zapewne utraci∏aby swà to˝samoÊç
i nie odrodzi∏a si´. O tym wszystkim obywatele Rzeczypospolitej w roku
1918 wiedzieli. Jeden z uczestników powojennej partyzantki, peowiak
i ˝o∏nierz wojny bolszewickiej, który w konspiracji trwa∏ od 1940 roku
do chwili Êmierci w roku 1951 zapisa∏ w swych notatkach: ˝e wolnoÊci
za darmo nikt nikomu nie da. I za t´ wolnoÊç zginà∏ wraz ze swoim
synem, który towarzyszy∏ mu w partyzantce.
Czy prawda o tym, „˝e wolnoÊci za darmo nikt nikomu nie da”
dociera do obywateli Rzeczypospolitej w roku 2006, w przesz∏o
pi´tnaÊcie lat po upadku komunizmu i odzyskaniu przez nasz kraj suwerennoÊci? Rozmawiajàc z niektórymi mieszkaƒcami podlaskich miejscowoÊci mo˝emy odnieÊç niemi∏e wra˝enie, ˝e chyba nie do wszystkich
ta prawda dotar∏a. DoÊç powszechny jest brak wiedzy na temat tych,
którzy o wolnoÊç walczyli – ˝o∏nierzy Armii Krajowej (AK), Narodowych
Si∏ Zbrojnych (NSZ) i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW).
DoÊç powszechny jest równie˝ brak wiedzy o ogromie ofiar poniesionych
w prowadzonej przez nich walce. Ludzie mieszkajàcy dziÊ w podlaskich
wsiach i miasteczkach cz´sto niewiele wiedzà na temat mieszkaƒców tej
ziemi, którzy kilkadziesiàt lat temu nara˝ali swe ˝ycie s∏u˝àc Ojczyênie.
M∏odzie˝ z regu∏y nie jest w stanie wymieniç nie tylko tych, którzy w jej
miasteczku, gminie czy powiecie tworzyli struktury Polskiego Paƒstwa
Podziemnego, ale nawet komendantów g∏ównych Armii Krajowej,
b´dàcej Wojskiem Polskim w konspiracji. Tak, jak by nie mieli w∏asnych
korzeni, w∏asnej historii, jakby przyszli znikàd i szli do nikàd. Zdarza si´
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te˝, ˝e niektórzy dajà wiar´ oszczerczej propagandzie na temat niepodleg∏oÊciowego podziemia, uprawianej przez kilkadziesiàt lat przez
komunistów.
Dlatego te˝ trzeba choç w paru s∏owach przypomnieç, kim byli
ludzie, których pomnik stanà∏ przed koÊcio∏em w Mielniku i jakà drog´
przeszli oni na szlaku walki o wolnoÊç, której kres znaleêli w 1952 roku
w sokólskim lesie.
Ziemia Podlaska dozna∏a w latach drugiej wojny Êwiatowej dwóch
okupacji - sowieckiej i niemieckiej. W 1939 r. przedzielona zosta∏a biegnàcà wzd∏u˝ Bugu „linià Mo∏otowa” – granicà przyjaêni pomi´dzy
Zwiàzkiem Sowieckim i III Rzeszà Niemieckà, która mia∏a ustalaç „na
wieki” nowy porzàdek Êwiata, rzàdzonego przez dwa nieludzkie
i bezbo˝ne systemy totalitarne. Konflikt pomi´dzy dotychczasowymi
sojusznikami w czerwcu 1941 r. sprawi∏, i˝ ca∏e Podlasie znalaz∏o si´
pod okupacjà hitlerowskà.
Konspiracyjna walka przeciwko obu okupantom podj´ta zosta∏a ju˝
jesienià 1939 r., zaraz po wygaÊni´ciu walk wrzeÊniowych. Po obu
stronach Bugu powstawa∏a terenowa organizacja ZWZ-AK wch∏aniajàca
lokalne inicjatywy niepodleg∏oÊciowe. DziÊ, w pracach naukowych
omawiajàcych dzieje konspiracji niepodleg∏oÊciowej, podaje si´
zazwyczaj, ˝e do jakiegoÊ powiatu czy gminy przyby∏ oddelegowany
przez wy˝sze dowództwo oficer i zorganizowa∏ tam placówk´ lub
obwód ZWZ-AK. Na ogó∏ jednak, gdy taki emisariusz przybywa∏ by
tworzyç konspiracj´, spotyka∏ teren ju˝ cz´Êciowo zorganizowany.
Pierwsze inicjatywy niepodleg∏oÊciowe podejmowali bowiem zawsze
mieszkaƒcy danego terenu – nauczyciele, urz´dnicy, Êwiatlejsi rolnicy,
oficerowie i podoficerowie rezerwy, cieszàcy si´ wÊród ludnoÊci autorytetem i zaufaniem. Bez ich zaanga˝owania i bez wp∏ywu na miejscowà
ludnoÊç, nikt nie by∏by w stanie zorganizowaç powa˝nej akcji konspiracyjnej. Jednym z takich pierwszych konspiratorów na bia∏ostockim
brzegu Bugu by∏ podchorà˝y 9 pu∏ku strzelców konnych Kazimierz
Kamieƒski „Gryf”, „Huzar”, syn wójta wsi Markowo Wólka (gm.
Piekuty), który wróciwszy do domu prosto z pola ostatniej bitwy wrzeÊnia
1939 r.pod Kockiem – ju˝ w listopadzie tego˝ roku natychmiast zaczà∏
tworzyç konspiracj´. Podobnym organizatorem pierwszych komórek konspiracyjnych, tyle ˝e na warszawsko-lubelskim brzegu Bugu, by∏ plutonowy rezerwy WP, mieszkaniec nadbu˝aƒskiej wsi M´˝enin –
W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot” (ju˝ w lutym 1940 r. z∏o˝y∏ przysi´g´
w ZWZ-AK). Bez ludzi takich jak oni, b´dàcych solà tej ziemi, ludzi
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cieszàcych si´ zaufaniem otoczenia i spo∏ecznym autortytetem, ˝adna
konspiracja tworzona z zewnàtrz nie mog∏aby po prostu powstaç.
Tereny le˝àce na pó∏nocnym brzegu Bugu nale˝a∏y organizacyjnie do
Okr´gu ZWZ-AK Bia∏ystok, zaÊ po∏o˝one na brzegu po∏udniowym do
Okr´gu AK Lublin i Podokr´gu AK Warszawa – „Wschód” nale˝àcego
do Warszawskiego Obszaru tej˝e organizacji. W ka˝dym z powiatów
na terenach nadbu˝aƒskich w koƒcowym okresie okupacji nale˝a∏o do
AK od dwóch do czterech tysi´cy ludzi. W okresie czerwiec – lipiec
1944 r. zmobilizowane oddzia∏y konspiracyjne AK, odtwarzajàce regularne jednostki Wojska Polskiego, przystàpi∏y do akcji „Burza”, atakujàc
wycofujàce si´ pod naporem Armii Sowieckiej wojska niemieckie.
W wielu miejscach na Podlasiu dosz∏o wówczas do zaci´tych walk
z Niemcami, a liczne miejscowoÊci, nawet miasta powiatowe, zosta∏y
wyzwolone przez oddzia∏y AK lub przy ich udziale. Oddzia∏y Kedywu
AK uratowa∏y od zniszczeƒ Siedlce, zaÊ oddzia∏y partyzanckie
wkracza∏y do W´growa, Bia∏ej Podlaskiej, Radzymina i wielu innych
miejscowoÊci.
Oddzia∏y AK walczàce z Niemcami i ujawniajàce si´ wobec sowieckich w∏adz wojskowych by∏y rozbrajane, a ich ˝o∏nierze wywo˝eni do
obozów koncentracyjnych w g∏´bi Zwiàzku Sowieckiego. Taki los spotka∏
kadr´ Obwodu AK Bielsk Podlaski, która ujawni∏a si´ przed Sowietami
(na szcz´Êcie wi´kszoÊç szeregowych ˝o∏nierzy z tego terenu zdà˝y∏a po
rozbrojeniu rozejÊç si´ do domów). Na akowców i ludzi zwiàzanych
z polskà dzia∏alnoÊcià niepodleg∏oÊciowà rozpocz´∏y si´ formalne
polowania, prowadzone przez NKWD, sowiecki kontrwywiad wojskowy
„Smiersz” i rodzimych zdrajców spod znaku UB i PPR. Z Bia∏egostku
wywieziono do Rosji kilka tysi´cy akowców, z przejÊciowego obozu na
stadionie w Soko∏owie Podlskim – dalsze dwa i pó∏ tysiàca osób.
Przedstawicieli kadry dowódczej poddawano cz´stokroç eksterminacji
fizycznej. W taki w∏aÊnie sposób zginà∏ komendant Obwodu Soko∏ów
Podlaski major Jerzy Sasin „Rosa”, skazany na kar´ Êmierci przez
sowiecki sàd wojskowy i niezw∏ocznie rozstrzelany, oraz kilku oficerów
z tego˝ obwodu – zamordowanych na mocy wyroków „polskich” sàdów
wojskowych.
Dla ludzi, którzy przez pi´ç lat walczyli z Niemcami w szeregach AK
i NSZ sta∏o si´ jasne, ˝e koniec okupacji niemieckiej nie przyniós∏
upragnionej wolnoÊci, lecz oparty na sowieckich bangnetach re˝im
komunistyczny. Choç AK zosta∏a rozwiàzana, wielu z nich uznajàc, ˝e
Polska znalaz∏a si´ pod nowà okupacjà, zdecydowa∏o si´ na konty-
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nuowanie podziemnej walki o niepodleg∏oÊç w szeregach organizacji
„poakowskich”.

Partyzantka brygad wileƒskich na Podlasiu.
W´drujàc po Podlasiu, napotykamy w wielu miejscowoÊciach na
mogi∏y, na których widnieje napis informujàcy, ˝e spoczywajà w nich
˝o∏nierze brygad wileƒskich AK polegli w latach 1945 - 1953. Podst´pne
rozbrojenie wileƒskich oddzia∏ów AK w lipcu 1944 r. nie stanowi∏o koƒca
dzia∏alnoÊci dla ich dowódców i ˝o∏nierzy. Wielu spoÊród nich wymkn´∏o
si´ z „kot∏a” w Puszczy Rudnickiej i podj´∏o prób´ przedarcia si´ z bronià
w r´ku za Niemen, na tereny po∏o˝one na zachód od „linii Curzona”.
Najwybitniejszym z dowódców wileƒskiej partyzantki, którzy zdo∏ali
dokonaç tego wyczynu, okaza∏ si´ major Zygmunt Szendzielarz „¸upaszka”. Odda∏ si´ on do dyspozycji komendanta Bia∏ostockiego Okr´gu AK
pp∏k W∏adys∏awa Liniarskiego „MÊcis∏awa” i na jego rozkaz, jako
„dowódca partyzantki okr´gu”, z rozbitków wileƒskich i miejscowych
ochotników odtworzy∏ na Bia∏ostocczyênie s∏ynnà 5 Brygad´ Wileƒskà
AK (warto dodaç, ˝e jego zast´pcà zosta∏ mianowany por./kpt. Lech Leon
Beynar „Nowina”, oficer BIP
Wileƒskiego Okr´gu AK, znany
póêniej jako wybitny historyk,
wyst´pujàcy
pod
literackim
pseudonimem - Pawe∏ Jasienica).
5 Brygada Wileƒska, w sile
oko∏o 300 ˝o∏nierzy, podj´∏a na
rozkaz
pp∏k
„MÊcis∏awa”
dzia∏ania z zakresu samoobrony
przeciwko NKWD, UB, KBW
i
komunistycznej
agenturze
powodujàcej
aresztowania
i represje wobec ludnoÊci.
Gdy we wrzeÊniu 1945 r. na
rozkaz
p∏k
Rzepeckiego,
w zwiàzku z tzw. „akcjà
roz∏adowywania lasów”, major
„¸upaszka” musia∏ rozformowaç
5 Brygad´ i wyjechaç na Mjr Zygmunt Szendzielarz „¸upaszka”. Zamordowany
Pomorze, gdzie wiosnà 1946 r. 8 II 1951 r. w wi´zieniu na Rakowieckiej w Warszawie.
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wznowi∏
dzia∏alnoÊç
partyzanckà, na Podlasiu pozosta∏o
dwóch podleg∏ych mu oficerów.
Byli to ppor. Lucjan Minkiewicz
„Wiktor” i ppor. W∏adys∏aw
¸ukasiuk „M∏ot”. Dowodzili oni
partyzanckà grupà kadrowà,
wywodzàcà si´ z 1 szwadronu
5 Brygady i oddzia∏u partyzanckiego „M∏ota”. Jednostka
ta pozostawa∏a w kontakcie
w Komendà Obwodu WiN
Bielsk Podlaski i wykonywa∏a jej
rozkazy. Gdy jednak po kilku
miesiàcach major „¸upaszka”
ponownie nawiàza∏ z nià kontakt, ponownie przesz∏a pod
jego komend´. W lutym 1946 r.
„¸upaszka” nada∏ jej nazw´ 6
Brygady Wileƒskiej. W ten
Ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor”. Zamordowany 8 II 1951 r. sposób
oddzia∏
„Wiktora”
w wi´zieniu na Rakowieckiej w Warszawie.
i „M∏ota” przeszed∏ pod rozkazy
Komendy eksterytorialnego Wileƒskiego Okr´gu AK. Dodajmy, ˝e struktura ta pozostawa∏a w ∏àcznoÊci ze sztabem Naczelnego Wodza
w Londynie, dzi´ki czemu akcja zbrojna „¸upaszki” i „M∏ota” z formalnoprawnego punktu widzenia zyskiwa∏a znamiona pe∏nej legalnoÊci.
Pomimo i˝ 6 Brygada nie wesz∏a w sk∏ad Zrzeszenia WiN, nale˝y podkreÊliç, i˝ ca∏y czas zachowywa∏a silne wi´zi z poakowskimi strukturami
WiN na Podlasiu po obu stronach Bugu - i z czasem, w miar´ ich rozpadu, zacz´∏a na ich bazie budowaç w∏asne zaplecze organizacyjne.
Dowódcà 6 Brygady do paêdziernika 1946 r. pozostawa∏ ppor. Lucjan
Minkiewicz „Wiktor”, stary partyzant jeszcze z Wileƒszczyzny. Funkcj´
jego zast´pcy pe∏ni∏ od poczàtku ppor. W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot” (awansowany
kolejno
do
stopnia
porucznika
jesienià
1946
r.
i kapitana – 11 XI 1947 r.). Odpowiadajàc za organizacj´ zaplecza
terenowego 6 Brygady, odgrywa∏ on coraz wi´kszà rol´ w ˝yciu oddzia∏u.
Gdy w paêdzierniku 1946 r. ppor. „Wiktor” zosta∏ bezterminowo
urlopowany, major „¸upaszka” w∏aÊnie „M∏otowi” powierzy∏ funkcj´ dowódcy 6 Brygady Wileƒskiej.
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6 Brygada Wileƒska AK na zbiórce. Podlasie, okolice M´˝enina. 20 kwietnia 1946 r.

W maju 1947 r. „M∏otowi” podporzàdkowa∏ si´ by∏y dowódca oddzia∏u lotnego WiN z powiatu Wysokie Mazowieckie, kpt. Kazimierz
Kamieƒski „Huzar”. Choç jego grupa zosta∏a rozformowana w okresie
tzw. amnestii z lutego – kwietnia 1947 r., to jednak on sam, nie wierzàc
komunistom - nie ujawni∏ si´. Z dawnego sk∏adu oddzia∏u pozosta∏o przy
nim zaledwie dwóch ˝o∏nierzy. DoÊç szybko jednak zacz´li skupiaç si´
wokó∏ niego dawni partyzanci i konspiratorzy spod znaku AK - WiN,
przeÊladowani przez UB pomimo spe∏nienia warunków amnestii.
Komendant „M∏ot” po pewnym czasie mianowa∏ go swoim zast´pcà.
Gdy wiosnà i latem 1948 r. podstawowe si∏y 6 Brygady Wileƒskiej
zosta∏y rozbite w walkach z olbrzymimi ob∏awami UB i KBW, „M∏ot”
z garstkà ocala∏ych partyzantów przeszed∏ za Bug i po∏àczy∏ si´ z oddzia∏em „Huzara”. Zima 1948 na 1949 r. „Huzar” na czele grupy lotnej
odskoczy∏ w Wysokomazowieckie, zaÊ „M∏ot” z grupà podkomendnych
ulokowanych w kilku ziemiankach, bazowa∏ w lasach rudzkich, przy
czym obaj dowódcy mieli ponownie po∏àczyç si´ wiosnà 1949 r.
Po tragicznej Êmierci „M∏ota” w dniu 27 VI 1949 r., dowództwo nad
ca∏oÊcià si∏ partyzanckich pozostajàcych jeszcze w polu, objà∏ kpt.
„Huzar”. Zreorganizowa∏ on oddzia∏, nadal noszàcy nazw´ 6 Brygady
Wileƒskiej, rozbudowujàc go i dzielàc na kilka odr´bnie operujàcych
patroli, które spotyka∏y si´ na wyznaczanych okresowo koncentracjach.
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Dzia∏alnoÊç oddzia∏u obejmowa∏a rozleg∏y teren od Ostrowi
Mazowieckiej, Wysokiego Mazowieckiego i ¸ap, po Bielsk Podlaski,
Siemiatycze, Bia∏à Podlaskà, ¸osice i Soko∏ów Podlaski. Poszczególne
patrole otrzyma∏y w∏asne tereny dzia∏ania. Po∏udniowy brzeg Bugu, od
Sterdyni po Bia∏à Podlaskà, przydzielono por. Józefowi Ma∏czukowi
„Brzaskowi”. Podlega∏a mu sieç terenowa, liczàca kilkuset ludzi – oraz
dowodzony osobiÊcie przez niego patrol partyzancki w sile kilkunastu
partyzantów (okresowo dzielony na dwa mniejsze patrole).
WÊród ˝o∏nierzy tej jednostki znalaz∏ si´ te˝ Adam Ratyniec
„Lampart”, stary partyzant jeszcze z czasów okupacji niemieckiej. Swà
s∏u˝b´ w konspiracji zaczyna∏ ponoç jeszcze w Batalionach Ch∏opskich,
skàd trafi∏ w szeregi Armii Krajowej. Z siatki terenowej przeszed∏
w 1944 r. do partyzantki – do s∏ynnego lotnego oddzia∏u partyzanckiego 34 pu∏ku piechoty AK dowodzonego przez por. Stefana
Wyrzykowskiego „Zenona” operujàcego w pow. Bia∏a Podlaska. W 6
Brygadzie Wileƒskiej Adam Ratyniec „Lampart” s∏u˝y∏ poczàtkowo w 2
szwadronie por. „Bartosza”. Jesienià 1949 r. przydzielono go do oddzia∏u
por.
„Brzaska”.
„Lampart” uczestniczy∏ w ostatniej walce tego bohaterskiego
dowódcy, stoczonej 7 IV 1950 r.
pod Toczyskami Podbornymi
ko∏o Jab∏onny. Zdo∏a∏ wówczas
wyprowadziç
cz´Êç
grupy
z okrà˝enia. Po Êmierci por.
„Brzaska” i likwidacji przez UB
kolejnej grupy jego podkomendnych w boju 30 IX 1950 r.
w Borychowie pow. Soko∏ów
Podlaski, kpt. „Huzar” zdecydowa∏ si´ ponownie zreorganizowaç dzia∏alnoÊç organizacyjnà i bojowà na lewym
brzegu Bugu. Dowództwo nad
odtworzonym
patrolem
6
Brygady Wileƒskiej, któremu
przydzielono ten w∏aÊnie teren,
powierzy∏ st. sier˝. Adamowi
Józef Ma∏czuk „Brzask”. Zdj´cie poÊmiertne, wykonane
przez funkcjonariuszy UB.
Ratyƒcowi „Lampartowi”.
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Dzia∏alnoÊç patrolu 6 Brygady Wileƒskiej AK
st. sier˝. Adama Ratyƒca „Lamparta” w latach 1950 - 1952
Patrol st. sier˝. Adama Ratyƒca „Lamparta” zosta∏ wyodr´bnioniony
ze sk∏adu 6 Brygady Wileƒskiej w po∏owie paêdziernika 1950 r., podczas kolejnej koncentracji zarzàdzonej przez kpt. „Huzara”. Poczàtkowo
liczy∏ on tylko czterech ˝o∏nierzy b´dàc typowym, pod wzgl´dem liczebnoÊci, pododdzia∏em tej jednostki. W sk∏ad patrolu wchodzili wówczas
doÊwiadczeni i zahartowani w walkach z obydwoma okupantami partyzanci: sier˝. Kazimierz Parzonko „Zygmunt”, kpr. Wac∏aw Zalewski
„Zbyszek” oraz kpr. Witold Bia∏owàs „Litwin” (po pewnym czasie sier˝.
„Zygmunt” dosta∏ w∏asny patrol z przydzielonym terenem po∏udniowej
cz´Êci powiatu Bielsk Podlaski). Ju˝ wkrótce nastàpi∏a jednak rozbudowa
pododdzia∏u – najpierw do stanu siedmiu ˝o∏nierzy (doszli wówczas:
Józef MoÊcicki „Pantera”, Kazimierz Jakubiak „Tygrys”, por. Konstanty
Maksymow „Ryszard”). W koƒcowym okresie dzia∏alnoÊci, tj. na
prze∏omie 1951/52 r. patrol „Lamparta” osiàgnà∏ nawet stan dziewi´ciu
partyzantów (do∏àczyli: Wies∏aw Filczuk „Amerykanin”, „Romek”,
Andrzej Jakubiak „RyÊ”, Marian Olejnik „Sokó∏”, W∏adys∏aw Kap∏on
„Krakowiak” oraz Henryk Ostapski „Panek”). W mi´dzyczasie, we
wrzeÊniu 1951 r. z oddzia∏u odesz∏o trzech ludzi do nowoutworzonego
patrolu „Zygmunta” (byli to: sier˝. „Zygmunt”, kpr. „Zbyszek” oraz
„Pantera”).
W przeciwieƒstwie do pierwotnego sk∏adu, tworzonego przez
doÊwiadczonych konspiratorów, na poczàtku 1952 r. pododdzia∏
„Lamparta” sk∏ada∏ si´ ju˝ w znacznej cz´Êci z ludzi bàdê nie majàcych
wczeÊniej wi´kszego doÊwiadczenia dywersyjnego, bàdê te˝ nawet
z osób do pewnego stopnia „przypadkowych” (mowa tu zw∏aszcza
o „Krakowiaku” - pochodzàcym z okolic ˚ywca dezerterze z LWP, nie
zwiàzanym wczeÊniej z jakàkolwiek dzia∏alnoÊcià niepodleg∏oÊciowà).
Decydujàcà, bezpoÊrednià przyczynà ich akcesu do oddzia∏u leÊnego
by∏o zawsze zagro˝enie aresztowaniem przez resort bezpieczeƒstwa
(przypadek ten dotyczy∏ zarówno „Romka”, „Rysia”, „Krakowiaka”, jak
i „Panka”). Kwesti´ t´ regulowa∏ zresztà specjalny rozkaz kpt. „Huzara”,
który nak∏ada∏ na dowódców oddzia∏ów leÊnych obowiàzek
zaopiekowania si´ „spalonymi” cz∏onkami siatki. W momencie wejÊcia
w sk∏ad oddzia∏u nowoprzyj´ci partyzanci nie zyskiwali jednak od razu
statusu pe∏noprawnych cz∏onków. Swoistà inicjacjà - egzaminem par-
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tyzanckim by∏ dla nich dopiero czynny udzia∏ w akcji z zakresu samoobrony. Przyj´cie takiej zasady mia∏o na celu ostateczne scementowanie
tego niewielkiego zespo∏u ludzi, stworzenie niejako równych warunków
dla wszystkich, po wype∏nieniu których nie mog∏o byç i nie by∏o ju˝ dla
nikogo ˝adnego odwrotu. Dopiero po sprawdzeniu si´ w akcji
nast´powa∏o z∏o˝enie przysi´gi - b´dàcej powieleniem tej sk∏adanej
jeszcze w ramach AK. Charakterystycznym elementem Êwiadczàcym
o determinacji partyzantów, by∏a tak˝e ich postawa ideowa, Êwiadczàca
o gotowoÊci pozostawienia dla siebie ostatniego naboju w wypadku
zaistnienia sytuacji „bez wyjÊcia”.
Jedna z ∏àczniczek „Lamparta”, Krystyna ¸apiƒska, tak wspomina∏a
swych kolegów z patrolu „Lamparta”: Ch∏opcy zawsze mówili, ˝e
pr´dzej sobie w ∏eb strzelà,
ni˝
dadzà
si´
wziàç
˝ywcem, ale oczywiÊcie nikt
w to nie wierzy∏, ˝e do tego
dojdzie.
KiedyÊ
Adam
[Ratyniec] napisa∏ do mnie
w liÊcie, jak byli w akcji:
„Wisia∏a nade mnà czarna
chmura Êmierci, ale wtedy
pomyÊla∏em o Tobie ...”.
Pisa∏, ˝e by∏ zrozpaczony,
straszne chwile prze˝ywa∏
i niewiele brakowa∏o, aby
strzeli∏ sobie w g∏ow´.
O bezpoÊrednich przyczynach
podejmowania
przez ostatnich leÊnych tak
drastycznych decyzji najlepiej Êwiadczy relacja kolejej
∏àczniczki, Henryki Kowalewicz, z siatki oddzia∏u
kpt. „Huzara”(opis Êmierci
Lucjana
Niemyskiego
„Krakusa” w dniu 22 VIII
1952 r.): Ju˝ dnia∏o, jak
prowadzili
mnie do domu.
St. sier˝. Lucjan Niemyjski „Krakus” i kpt. Kazimierz Kamieƒski
Dooko∏a zabudowaƒ kara„Huzar”.
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biny maszynowe ponastawiali. Podesz∏am pod chlew i mówi´: Panie
Lutku, prosz´ wyjÊç, bo wojsko wie, ˝e pan u nas jest. Po chwili
us∏ysza∏am szelest s∏omy. Schodzi∏ na dó∏. Odsun´∏am si´ wi´c na bok
od drzwi. Nagle pad∏ strza∏. Podbieg∏am do chlewa, otworzy∏am drzwi.
Na ziemi le˝a∏ „Krakus” – jeszcze drga∏. By∏ ubrany w wojskowe spodnie i bia∏à koszul´. Obok odrzuconej na bok r´ki le˝a∏ pistolet. Strzeli∏
sobie w usta. Nie chcia∏ oddaç si´ w ich r´ce, bo wiedzia∏ co go czeka.
Opowiada∏ nam kiedyÊ, ˝e ju˝ po ujawnieniu [w 1947 r.] by∏ aresztowany i tak bity, ˝e w stawie go cucili. Potem uciek∏ z tego aresztu.
Teraz wola∏ odebraç sobie ˝ycie ni˝ pozwoliç drugi raz si´ z∏apaç.
Wed∏ug opinii niektórych konspiratorów przyj´cie takich zachowaƒ
w sytuacjach bez wyjÊcia mia∏ sugerowaç wprost podczas pogadanek
por. Konstanty Maksymow „Ryszard”, odpowiedzialny za wychowanie
ideowe ˝o∏nierzy patrolu „Lamparta”. DziÊ wydajà si´ one niezmiernie
drastyczne, jednak wówczas chroni∏y partyzantów przed piek∏em tortur
na UB, co w konsekwencji zabezpiecza∏o siatk´ cywilnà i osoby wspierajàce oddzia∏ przed komunistycznymi represjami.
Wchodzàc w sk∏ad 6 Brygady Wileƒskiej ka˝dy z partyzantów zmuszony by∏ do przestrzegania szeregu regu∏ – charakterystycznych, mimo
up∏ywu lat, dla tej elitarnej formacji leÊnej. Pierwsza z nich dotyczy∏a
poszanowania w∏asnoÊci prywatnej - nie tylko tej b´dàcej w posiadaniu
gospodarzy sprzyjajàcych „leÊnym”, ale ogó∏u ludnoÊci Podlasia.
Podobnie jak to mia∏o miejsce za czasów kpt. „M∏ota” i por. „Brzaska” ka˝da akcja ekspropriacyjna, zaopatrzeniowa, ka˝da przeprowadzona
rekwizycja by∏a przez dowódc´ patrolu ksi´gowana, a szczegó∏owe
rozliczenia przychodów i rozchodów sk∏adane by∏y przez niego kpt.
„Huzarowi” na odbywajàcych si´ okresowo koncentracjach. Zdobyte
w trakcie dzia∏aƒ dywersyjnych pieniàdze u˝ytkowane by∏y z regu∏y na
bie˝àce zakupy ˝ywnoÊci i odzie˝y, których dokonywano przede wszystkim za poÊrednictwem zaufanych cz∏onków siatki. Wa˝nym elementem
wydatków by∏y równie˝ zapomogi dla rodzin aresztowanych cz∏onków
organizacji. Nie p∏acono natomiast zwyczajowo za posi∏ki przygotowywane przez wspó∏pracowników na kolejnych kwaterach. Ka˝demu
z cz∏onków oddzia∏u wyp∏acany by∏ ponadto comiesi´czny ˝o∏d
w wysokoÊci oko∏o 100 z∏otych, z przeznaczeniem na w∏asne potrzeby
(koszty wy˝ywienia i umundurowania ponoszone by∏y bowiem z kasy
patrolu). Wa˝nym elementem budujàcym bliski i trwa∏y zwiàzek
z zapleczem terenowym by∏o tak˝e zachowanie przez partyzantów
wojskowej dyscypliny. Szczególnà uwag´ zwracano na zachowanie
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trzeêwoÊci przez cz∏onków patrolu (zobowiàzanie co do nie spo˝ywania
alkoholu cz∏onkowie patrolu „Lamparta” mieli podpisaç jeszcze w 1950 r.).
Warto podkreÊliç, ˝e grupie Adama Ratyƒca uda∏o si´ zresztà do
koƒca zachowaç podstawowe atrybuty typowego pododdzia∏u
bojowego 6 Brygady Wileƒskiej. Wszyscy jej cz∏onkowie posiadali
pe∏ne polskie umundurowanie wojskowe oraz w wi´kszoÊci broƒ
maszynowà - przede wszystkim PPSz i MP-43 (tzw. „derkacze”) oraz pistolety i rewolwery, poza tym patrol dysponowa∏ jednym r´cznym karabinem maszynowym systemu Diegtierowa oraz granatami. Ca∏oÊç uzbrojenia i wyposa˝enia ˝o∏nierze patrolu zawsze mieli przy sobie.
Rezerwowe zasoby broni i amunicji ukryte by∏y w kilku konspiracyjnych
magazynach (kryjówkach) powsta∏ych jeszcze za czasów „M∏ota”
i „Brzaska”. DziÊ wiemy o co najmniej czterech magazynach broni
pozosta∏ych po 6 Brygadzie, zlokalizowanych w rejonie M´˝enina gm.
Sarnaki pow. Siedlce oraz kolonii Sutno i Wólce ¸ysowskiej (nie liczàc
wiedzy o broni zmagazynowanej przez by∏ych wspó∏pracowników oddzia∏u WiN „K∏osa”). Zasoby te starano si´ jednak pozostawiaç nienaruszone, aby uniknàç zdekonspirowania ich oraz ze wzgl´du na
spodziewany bliski mi´dzynarodowy konflikt zbrojny, na który starano
si´ przetrzymaç dost´pne jeszcze Êrodki walki.
Kolejnà zasadà wyró˝niajàcà pododdzia∏y odwo∏ujàce si´ do tradycji brygad wileƒskich, w tym patrol st. sier˝. „Lamparta”, od innych grup
niepodleg∏oÊciowego podziemia by∏o stosowanie przez nie do koƒca elementarnych zasad prawa. Nawet w sytuacji niepodzielnego ju˝ panowania komunistów w Polsce i swoistego apogeum terroru, w przypadku
podj´cia wià˝àcej decyzji o likwidacji, nadal niezb´dne by∏y co najmniej dwa obcià˝ajàce zeznania cz∏onków siatki terenowej, które
w formie protoko∏ów dostarczane by∏y Adamowi Ratyƒcowi. Zasada ta
pozwala∏a w praktyce na znaczàce ograniczenie przypadkowych
i nieuzasadnionych akcji, które mog∏y zostaç spowodowane doniesieniami „siatkowców” wynikajàcymi z pobudek osobistych. Jeden z ˝o∏nierzy
patrolu tak zeznawa∏ w Êledztwie:
W zasadzie powy˝sze unormowane by∏o rozkazem odgórnym
wydanym przez „Huzara”, który mówi∏, ˝e aby zlikwidowaç dzia∏acza
spo∏ecznego [aktywist´ komunistycznego lub agenta UB], który w taki czy
inny sposób da∏ si´ we znaki miejscowej ludnoÊci, nale˝a∏o mieç minimum podpisy dwóch gospodarzy. Wówczas to ps. „Lampart” odsy∏a∏
niniejsze opiniujàc, aby „Huzar” zatwierdzi∏ wyrok na likwidacj´, w
przeciwnym bowiem wypadku samorzutne zlikwidowanie by∏oby
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samowolnie wykonane. [...] Je˝eli zaÊ chodzi o likwidowanie funkcjonariuszy organów B[ezpieczeƒstwa] P[ublicznego] i cz∏onków partii, to
zagadnienie to równie˝ by∏o ustalone rozkazem „Huzara”, który mówi∏,
˝e w razie schwytania takowych nale˝y bezzw∏ocznie, bez prowadzenia
˝adnego dochodzenia jednostki takie likwidowaç.
W praktyce zwyk∏ych cz∏onków partii nie likwidowano, nawet nie
wszyscy agenci UB byli likwidowani. Najwy˝szy wymiar kary stosowano
wobec osób wyjàtkowo szkodliwych dla spo∏eczeƒstwa, pracowników UB
i agentów bezpieki powodujàcych swymi donosami aresztowania oraz
aktywistów zaÊlepionych zupe∏nie komunizmem, którzy pragn´li zlikwidowaç na polskiej wsi w∏asnoÊç prywatnà, anga˝ujàc si´ w tworzenie
spó∏dzielni rolniczych (ko∏chozów). Poniewa˝ „Huzar” Êwietnie wiedzia∏,
jakie skutki przynios∏o to wsi rosyjskiej i ukraiƒskiej (Êmiertelny g∏ód
i ludobójcze zniszczenie wszystkich dobrych gospodarzy – tzw. „ku∏aków”
– nie mia∏ pob∏a˝ania dla takich amatorów „czerwonego raju”.
SpoÊród wa˝niejszych likwidacji wykonanych przez patrol
„Lamparta” w okresie od paêdziernika 1950 r. do maja 1952 r. mo˝na
wymieniç: zlikwidowanie nocà z 30 IV na 1 V 1951 r. dwóch cz∏onków
PZPR organizujàcych placówk´ ORMO w Zaj´cznikach, rozbicie 1 X
1951 r placówki ORMO w Moszczonej Paƒskiej pow. Bielsk Podlaski
(zgin´∏o wówczas trzech cz∏onków PZPR), czy likwidacj´ wspó∏pracujàcego z UB ormowca z ¸ysowa pow. Siedlce w dniu 6 I 1952 r.
Patrol wykona∏ te˝ szereg akcji zaopatrzeniowych i rekwizycyjnych,
zdobywajàc Êrodki potrzebne do codziennej egzystencji partyzantów
i rodzin osób represjonowanych z instytucji paƒstwowych i spó∏dzielczych (w ciàgu dwóch lat patrol wykona∏ kilkanaÊcie takich akcji).
Dochodzi∏o te˝ do walk i potyczek z grupami operacyjnymi
i ob∏awami organizowanymi przez UB, KBW i MO. Dodajmy, i˝ partyzanci „Huzara” nie dà˝yli do zb´dnego rozlewu krwi i nigdy nie
atakowali bez powodu wojska lub milicji. Najcz´Êciej do walk
dochodzi∏o
podczas
ob∏aw
organizowanych
przez
UB.
Najpowa˝niejsze starcie, w jakim uczestniczy∏ „Lampart” wraz z kilkoma
podkomendnymi oraz innymi patrolami pod ogólnà komendà „Huzara”,
mia∏o miejsce w styczniu 1951 r. pod wsià Twarogi – Wypychy pow.
Bielsk Podlaski. Atakujàca partyzantów grupa operacyjna KBW ponios∏a
pora˝k´, tracàc kilku zabitych i rannych, a przede wszystkim wol´ walki
i ch´ç kontynuowania poÊcigu.
Na rozkaz „Huzara” patrol „Lamparta” wykonywa∏ te˝ zadania
o charakterze propagandowym. Ich celem by∏o przede wszystkim
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podtrzymywanie na duchu mieszkaƒców podlaskich wsi. Na poczàtku lat
pi´çdziesiàtych wydawaç by si´ mog∏o, ˝e przy biernoÊci tzw. „wolnego
Êwiata”, re˝im komunistyczny mo˝e sobie pozwoliç na wszystko. Terror
wobec
potencjalnych
(i
urojonych)
przeciwników
przybra∏
niewyobra˝alne wr´cz rozmiary. W wi´zieniach siedzia∏y ju˝ nie
tysiàce, a setki tysi´cy ludzi, uwi´ziono Prymasa Polski i niszczono
koÊció∏, komunizm opanowa∏ i zdominowa∏ wszystkie dziedziny ˝ycia
spo∏ecznego, przyst´pujàc do kolektywizacji wsi. Tymczasem
w nadbu˝aƒskich lasach trwali z bronià w r´ku partyzanci, którzy nie
godzili si´ na komunistyczne bezprawie. Ju˝ sama ich obecnoÊç
i ÊwiadomoÊç, ˝e ktoÊ jeszcze przeciwstawia si´ komunistom, podnosi∏a
porzàdnych ludzi na duchu.
Kpt. „Huzar”, Êwiadom znaczenia propagandowych walorów
dzia∏alnoÊci patroli 6 Brygady Wileƒskiej, w czerwcu 1951 r. przyjà∏
w sk∏ad grupy „Lamparta”
porucznika
Konstantego
Maksymowa „Ryszarda” –
starego konspiratora, uczestnika Powstania Warszawskiego i ˝o∏nierza PSZ na
Zachodzie.
B´dàc
najstarszym, po kpt. Kazimierzu
Kamieƒskim stopniem, otrzyma∏ on zadanie zorganizowania struktur terenowych,
zwanych
te˝
„pionem
cywilnym”
w
Rejonie
Podlaskim
(teren
ten
okreÊlano równie˝ jako rejon
5). Obejmowa∏ on swoim
zasi´giem tereny po lewej
stronie Bugu oraz jak nale˝y
sàdziç z racji pochodzenia
samego „Lamparta” tak˝e
i po∏udniowà cz´Êç powiatu
Bielsk
Podlaski
(rejon
Kadra oddzia∏u „Huzara”. Stojà od lewej: Lucjan Niemyjski „Krakus” († 22 VIII 1952), Józef Brzozowski
„Hanka” († lato 1952), Wac∏aw Zalewski „Zbyszek” († 24 X 1953), Witold Buczak „Ponury” († 29 V 1952), Józef
Gontarczuk „Korsarz” († 1 IV 1952), Stanis∏aw ¸apiƒski „Orze∏ek” († 1 IV 1952).
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Siemiatycz i Drohiczyna). Trudno obecnie rozstrzygnàç co zawa˝y∏o na
tak szczególnym potraktowaniu przez „Huzara” w∏aÊnie pododdzia∏u st.
sier˝. Adama Ratyƒca. W innych patrolach pe∏ne dowództwo spoczywa∏o bowiem nadal w r´kach dowódców patroli leÊnych, dla których
siatka by∏a tylko - i a˝ - zapleczem organizacyjnym, logistycznym,
wywiadowczym i materialnym, nie zaÊ równoprawnym pionem konspiracyjnym. Tak czy inaczej, ten szczególny jak na warunki konspiracji lat
pi´çdziesiàtych model dowodzenia, zosta∏ zrealizowany w∏aÊnie na terenie organizacyjnie podlegajàcym „Lampartowi”. Sam „Huzar” tak
wyjaÊnia∏ misj´ i zadania por. Maksymowa w liÊcie do „Lamparta” z 21
XII 1951 r.: Dowódcà pod wzgl´dem wojskowym jesteÊ ty [mowa
o „Lamparcie], tak jak by∏o umówione. Porucznik jest zwierzchnikiem
w wa˝niejszych kwestiach, wi´cej zwiàzanych ze sprawami cywilnymi.
[...] W naszych warunkach przede wszystkim powinna cechowaç nasze
wspó∏˝ycie zgoda i harmonia.
Zadania siatki terenowej, którà przysz∏o por. Maksymowowi organizowaç nie odbiega∏y zasadniczo od typowych zadaƒ podobnych struktur
stanowiàcych zaplecze oddzia∏ów leÊnych. Mia∏y one jednak, bioràc
zw∏aszcza pod uwag´ dogasajàcy ju˝ zbrojny opór podziemia niepodleg∏oÊciowego, charakter wybitnie usystematyzowany, przypominajàcy
raczej konspiracj´ z lat 1945-47 ni˝ 1951-52. W ramach organizacji
terenowej funkcjonowa∏y wi´c nadal – wyodr´bnione z reszty siatki –
tzw. skrzynki kontaktowe, na terenie których nie wolno by∏o ˝adnemu
oddzia∏owi si´ „melinowaç” (z obawy przed ich dekonspiracjà).
Pozosta∏a cz´Êç organizacji terenowej – jak to okreÊli∏ w jednym
z zeznaƒ Witold Bia∏owàs „Litwin” - odpowiada∏a za: zaopatrzenie
w ˝ywnoÊç cz∏onków patrolu, dostarczenie im kwater, zawiadamianie
o ruchach wojsk, czy bezpieczeƒstwie w terenie [w tym wypadku
wiodàcà rol´ w zdobywaniu informacji pe∏ni∏ brat por. „Ryszarda”
Wac∏aw Maksymow], uzyskiwanie nowych kwater i zapoznawanie nas
z nimi, nabywanie obuwia i umundurowania za op∏atà, w miar´
mo˝liwoÊci dostarczanie broni, utrzymywanie ∏àcznoÊci mi´dzy patrolami i „Huzarem”, dostarczanie opinii i wywiadów o aktywistach partyjnych, cz∏onkach MO i ORMO, pracownikach urz´dów, ponadto siatka
by∏a traktowana jako rezerwa organizacji wojskowej.
Dodatkowym zadaniem, jak ju˝ wspomniano, by∏a dzia∏alnoÊç propagandowa, oparta na sieci nas∏uchu radiowego audycji G∏osu Ameryki,
sekcji polskiej BBC (prowadzili go m.in. P. Markowska na kolonii Mielnik,
Wac∏aw Maksymow, W∏odzimierz i Józef Miroƒscy na kol. Szpaki,
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El˝bieta Tomaszewska w ¸ysowie, Gustaw Borkowski na kolonii
Ksawerów, Biernacki k/ ¸osic). Uzyskane tà drogà wiadomoÊci
rozpowszechniane by∏y nast´pnie na zasadzie tzw. propagandy szeptanej wszystkim cz∏onkom organizacji, a tak˝e spo∏eczeƒstwu niezorganizowanemu (dotyczy∏y one g∏ównie spraw mi´dzynarodowych, w tym
spodziewanego konfliktu zbrojnego ze Zwiàzkiem Sowieckim).
Werbunek do siatki odbywa∏ si´ dobrowolnie, za poÊrednictwem zaufanych wspó∏pracowników, a ka˝dy z nowoprzyj´tych otrzymywa∏ swój
kryptonim (zwykle numeryczny) oraz zobowiàzany by∏ do z∏o˝enia
przysi´gi organizacyjnej. Za swojà dzia∏alnoÊç cz∏onkowie siatki nie
otrzymywali ˝adnego wynagrodzenia ani gratyfikacji i pracowali na
zasadzie ochotniczej i ideowej.
Jak zeznawa∏ póêniej jeden z uj´tych przez UB partyzantów - Henryk
Ostapski „Panek”: Siatka cywilna by∏a werbowana z ludzi bliskich nam
poglàdami, tzn. rekrutowa∏a si´ przewa˝nie z bogatych gospodarzy [nie
odpowiada to prawdzie, wÊród „siatkowców” znacznà cz´Êç stanowili
niezamo˝ni, a nawet zupe∏nie biedni mieszkaƒcy wsi]. Cz∏onków siatki
wywiadowczej werbowano po uprzednim ich sprawdzeniu, czy dotrzymujà oni tajemnicy organizacyjnej i sà ludêmi zaufanymi. [...] Ludzie Ci
nie mieli w zasadzie pseudonimów organizacyjnych, a oznaczano ich
jedynie numeracjà np. 1, 2, 4, 10 itd. [...]. Zawerbowany siatkarz
musia∏ z∏o˝yç przysi´g´ organizacyjnà.
Wobec wyniszczenia znacznej cz´Êci dawnych struktur konspiracyjnych WiN i NZW, ustawicznego nacisku grup operacyjnych UB
i KBW oraz szeroko rozga∏´zionej agentury UBP i MO, szczególnego
znaczenia w organizacji siatki zyskiwa∏y powiàzania rodzinne ˝o∏nierzy
podziemia. Dawa∏y one, dzi´ki wi´zom krwi ∏àczàcym poszczególnych
konspiratorów, wi´ksze gwarancje bezpieczeƒstwa i zachowania tajemnicy. Konsekwencjà takiego uk∏adu by∏a jednak stosunkowo ograniczona
liczba kwater i punktów organizacyjnych, tworzàcych swego rodzaju
„wyspy konspiracyjne” rozrzucone na stosunkowo znacznym obszarze.
Stanowi∏y one z regu∏y jednak bardzo pewne punkty oparcia, grupujàce
niejednokrotnie wi´kszoÊç mieszkaƒców danych miejscowoÊci. I tak
w kolonii Szpaki gm. Górki pow. Siedlce w siatce by∏o a˝ 25 gospodarzy, w Falatyczach - 9, Czeberakach - 5, Myszkowicach - 4. Do siatki
nale˝a∏y tam ca∏e rodziny: Miroƒskich, Tomczuków, Suszków,
Wyrzykowskich, Tarasiuków, ˚uków, Matwiejczuków, Maksymowów,
Radziwonków, Komorowskich i innych. Ogó∏em struktura terenowa
obs∏ugujàca oddzia∏ „Lamparta” tylko na lewym brzegu Bugu liczy∏a

lampart

1/9/04

20:24

Page 21

21
ponad 60 gospodarstw rozlokowanych w powiatach Soko∏ów Podlaski,
Siedlce, ¸osice - z wyraênà jednak przewagà liczebnà we wschodniej
cz´Êci tego obszaru. Siatka „Lamparta” zahacza∏a nawet o zachodni
skraj powiatu Bia∏a Podlaska. Tak nierównomierny uk∏ad wynika∏ - jak
mo˝na domniemywaç - ze znacznego „wyeksploatowania” - na skutek
masowych represji - terenów soko∏owskich, stanowiàcych wczeÊniej
g∏ówny rejon oparcia s∏ynnych patroli Kazimierza Wyroz´bskiego
„Sokolika” i Józefa Ludwika Ma∏czuka „Brzaska”.

Ostatnia walka patrolu st. sier˝. „Lamparta”
Oparty na zwiàzkach rodzinnych i przyjacielskich, stosunkowo
„szczelny” uk∏ad organizacyjny grupy „Lamparta” kry∏ w sobie jednak
jedno podstawowe zagro˝enie. Mianowicie w momencie „wpadki”
któregoÊ z ˝o∏nierzy patrolu, zw∏aszcza z du˝ym sta˝em organizacyjnym, móg∏ – w wyniku stosowania przez UB systemu tortur
przekraczajàcych ludzkà odpornoÊç fizycznà i psychicznà – doprowadziç do uruchomienia lawiny aresztowaƒ. Staranne przestrzeganie
zasad konspiracji i autentyczne poparcie, jakim cieszyli si´ partyzanci
wÊród ludnoÊci podlaskich wiosek, sprawia∏o, ˝e podkomendni
„Lamparta” mogli bardzo d∏ugo utrzymaç si´ w terenie, pomimo i˝ UB
prowadzi∏o przeciwko nim masowy werbunek agentury. Bardzo cz´sto
zdarza∏o si´ jednak, ˝e ludzie zmuszeni do wspó∏pracy przez UB pracowali nieszczerze, nie udzielali ˝adnych prawdziwych informacji,
a nierzadko nawet ostrzegali partyzantów. Podlaska wieÊ po prostu
popiera∏a partyzantk´. Jej mieszkaƒcy nie chcieli ˝ycia w Êwiecie
ko∏chozów, bez koÊcio∏ów i wiary w Boga. A do tego nieuchronnie
musia∏yby na d∏u˝szà met´ doprowadziç rzàdy komunistyczne realizowane wedle modelu obowiàzujàcego w poczàtku lat pi´çdziesiàtych.
I o tym powinni pami´taç wszyscy, którzy chcieliby oskar˝aç partyzantów walczàcych wóczas, w najtrudniejszych warunkach, z nieludzkim
re˝imem komunistycznym. W warunkach jakie wówczas panowa∏y bez
takiego autentycznego poparcia miejscowej ludnoÊci ˝adna zbrojna
grupa nie by∏aby w stanie utrzymaç si´ w terenie tak d∏ugo, przez tyle lat.
Wczesnà wiosnà 1952 r. patrol „Lamparta” obozowa∏ na terenie
gminy ¸ysów. W dniach 19 – 20 IV 1952 r, na koloniach pod
M´˝eninem spotka∏ si´ z patrolem „Zygmunta”, który przyw´drowa∏ tu
z powiatu Bielsk Podlaski. Tu „Lampart” zapozna∏ si´ z rozkazem kpt.
„Huzara”, zalecajàcym zachowanie pe∏nej „ciszy” w terenie. Po dwóch
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dniach partyzanckie patrole rozesz∏y si´ w swoje strony. Grupa
„Lamparta”, liczàca wóczas 9 ˝o∏nierzy, przesun´∏a si´ w kierunku
wschodnim, w rejon wsi Walim i Kornica, gdzie zakwaterowa∏a
w kolonii Wy˝ki. W koƒcu kwietnia, gdy dni sta∏y si´ cieplejsze, patrol
przeniós∏ si´ do lasu. ˚ywnoÊç dostarczali zaprzyjaênieni gospodarze
i cz∏onkowie siatki (zazwyczaj chodzi∏ po nià sam „Lampart”, lub jeden
z jego zast´pców – „Sokó∏”. Na poczàtku maja 1952 r. patrol
przeprawi∏ si´ przez Bug pod Serpelicami i przeszed∏ w lasy za
Mielnikiem. Zatrzyma∏ si´ na koloniach Sokóle, u „siatkowca” o pseudonimie „Pi∏sudski”. Potem partyzanci przenieÊli si´ do lasu po∏o˝onego
w pobli˝u tej wioski. Dysponowali tu kilkoma kryjówkami – ziemiankami,
potocznie okreÊlanymi jako „bunkry”. Jednak ze wzgl´du na ich
niewielkie rozmiary, uniemo˝liwiajàce bazowanie w zwartej grupie,
„Lampart” zdecydowa∏ si´ na urzàdzenie obozowiska w lesie –
z sza∏asami.
Z leÊnego obozowiska w sokólskim lesie st. sier˝. „Lampart” wys∏a∏
trzyosobowy patrol za Bug, na teren powiatu siedleckiego. Dowodzi∏ kpr.
Kazimierz Jakubiak „Tygrys”, w sk∏ad patrolu weszli ponadto Henryk
Ostapski „Panek” i W∏adys∏aw Kap∏on „Krakowiak”. Ich zadaniem by∏o
przeprowadzenie likwidacji dwóch szpicli, którzy zadenucjowali na UB
gospodarzy dajàcych partyzantom kwatery i wsparcie. 9 V 1952 r. partyzanci znaleêli si´ w okolicach Ch∏opkowa ko∏o ¸osic. Postanowili
odpoczàç u jednego z miejscowych gospodarzy. Ten jednak odmówi∏ im
kwatery. Gdy odeszli, wys∏a∏ do so∏tysa swego syna z meldunkiem, informujàcym o obecnoÊci partyzantów. So∏tys zaÊ doniós∏ o partyzantach do
najbli˝szej placówki UB w ¸osicach. Wczesnym popo∏udniem 10 V
1952 r. do akcji przeciw partyzantom w rejon Ch∏opkowa wyjecha∏y
kwaterujàce w ¸osicach pododdzia∏y 3 batalionu 1 Brygady KBW.
Dysponujàc doÊç dok∏adnymi informacjami o miejscu bytnoÊci partyzantów, grupa operacyjna KBW i UB zlokalizowa∏a ich doÊç szybko
w gospodarstwie Bronis∏awa Szeniawskiego pod Ch∏opkowem. Dosz∏o
do wymiany ognia, podczas której ranny zosta∏ Kazimierz Jakubiak
„Tygrys”. Pomimo rany, uniemo˝liwiajàcej mu prób´ przebicia, broni∏ si´
prowadzàc ogieƒ do przeciwnika, a widzàc, ˝e jest ju˝ okrà˝ony i nie
ma ˝adnych szans na ucieczk´ - ostatni nabój przeznaczy∏ dla siebie.
Dwaj jego podkomendni, najm∏odsi sta˝em partyzanckim „Panek”
i „Krakowiak”, przyt∏oczeni nawa∏à ognia poddali si´. Dodajmy, i˝
donosicielom odpowiedzialnym za Êmierç „Tygrysa” i poÊrednio za
zag∏ad´ patrolu „Lamparta” UB przyzna∏o nagrody pieni´˝ne – so∏tysowi
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Plan operacji KBW i UB przeciwko patrolowi „Tygrysa” 10 V 1952 r.
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2000 z∏, zaÊ gospodarzowi, który wys∏a∏ syna z meldunkiem – 4000 z∏
(ten ostatni jednak - czy˝by pod wp∏ywem wyrzutów sumienia? - odmówi∏
przyj´cia judaszowskich srebrników).
Jeszcze tego samego dnia wzi´ci do niewoli partyzanci, poddani brutalnemu Êledztwu, za∏amali si´ i ujawnili resortowi bezpieczeƒstwa
miejsce stacjonowania patrolu „Lamparta” w lesie Sokóle. Spowodowa∏o
to uruchomienie 11 V 1952 r. olbrzymiej operacji przeciwpartyzanckiej
z udzia∏em 2 batalionu 8 pu∏ku KBW, pododdzia∏ów 1 batalionu 2 pu∏ku
KBW, 1 batalionu III Brygady KBW oraz kompanii 4 i 10 pu∏ku KBW. Las
Sokóle, w którym obozowali partyzanci zosta∏ ca∏kowicie obstawiony
przez setki ˝o∏nierzy KBW i funkcjonariuszy UB. Ogromna liczba uczestniczàcych w operacji pozwala∏a na zastosowanie podwójnego
pierÊcienia okrà˝enia, na wypadek, gdyby partyzantom uda∏o si´ przerwaç przez pierszà lini´. Poczàtkowà faz´ walki tak przedstawia∏ jeden
z jej uczestników - Witold Bia∏owàs „Litwin”:
Jedenastego maja, gdy spa∏em w sza∏asie, zbudzi∏ mnie „Lampart”,
ka˝àc si´ natychmiast ubieraç, mówiàc ˝e w lesie podobno jest
wojsko. Natychmiast to miejsce, w którym mieliÊmy sza∏asy,
opuÊciliÊmy kierujàc si´ bardziej w g∏àb lasu. PrzeszliÊmy [...] oko∏o
pó∏ kilometra, przechodzàc jakàÊ dukt´, zbli˝yliÊmy si´ do jakiejÊ
Êcie˝ki, nagle „Sokó∏” odskoczy∏, ja równie˝, ale nic nie zauwa˝y∏em
i w tym czasie otrzyma∏em postrza∏ w ∏opatk´, poprzez rami´, „Sokó∏”
pad∏ na miejscu, nie wiem czy ranny, a reszta wszyscy my wróciliÊmy
z powrotem, biegiem [do] tej Êcie˝ki, niektórzy ostrzeliwujàc si´. Od
ramienia po którym kula posz∏a do ∏opatki, palce lewej r´ki zacz´∏y mi
momentalnie dr´twieç. ZrozumieliÊmy, ˝e jesteÊmy otoczeni. Wojsko
nast´pnie nas zacz´∏o zachodziç z ró˝nych stron i w czasie strzelaniny
„RyÊ” zosta∏ zabity otrzymujàc postrza∏ w g∏ow´. Wojsko wzywa∏o nas
do poddania si´. Gdy zacz´liÊmy si´ cofaç do lasu, wtedy zosta∏em
ranny w miednic´ i r´k´. Od razu pad∏em, „Romek” to widzàc zawróci∏ i zabra∏ ode mnie pepech´, i wszyscy trzej, to jest „Lampart”,
„Ryszard” i „Roman” zostawili mnie, nie robiàc nawet opatrunku dla
mnie i straci∏em ich z oczu.
DziÊ ju˝ nie uda nam si´ odtworzyç szczegó∏ów ostatniej walki
patrolu „Lamparta”. Z materia∏ów UB wiadomo jedynie, ˝e trwa∏a ona
blisko siedem godzin. W trakcie walki ca∏y patrol, pomimo bohaterskiej
postawy i dramatycznych prób przebicia si´, uleg∏ fizycznemu zniszczeniu (ocala∏ jedynie „Sokó∏”) – choç cz´Êç partyzantów przedar∏a si´
przez pierwszà lini´ okrà˝enia. Padli dopiero w ogniu drugiej linii KBW.

lampart

1/9/04

20:24

Page 25

25

Dokument WUBP w Warszawie mówiàcy m.in. o nagrodach pieni´˝nych dla osób, które zadenuncjowa∏y
patrol „Tygrysa” pod Ch∏opkowem.
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Jeden z materia∏ów wytworzonych przez UB tak opisywa∏
niektóre epizody tej walki:
Zasadniczà
uwag´
skierowano na g∏ównà grup´
bandyckà
[sic].
˚o∏nierze
zbli˝ali si´ skokami do bunkru.
Okrà˝ano go pierÊcieniem.
Ca∏y czas bandyci [sic]
prowadzili intensywny ogieƒ
z broni maszynowej, rzucali
granaty. Na wezwania do poddania odpowiadali jeszcze silniejszym ogniem, a „Lampart”
krzyknà∏: „Bracia Polacy – do
kogo
strzelacie!”.
Gdy
ponowne wezwanie nie da∏o
rezultatu, pad∏ rozkaz likwidacji bunkrów. [...] Józef
[Wies∏aw]
Filczuk
ps.
„Amerykanin” usi∏owa∏ przeBroƒ partyzantów patrolu „Lamparta” zdobyta przez UB
i KBW w dniu 11 V 1952 r.
dostaç
si´
przez
lini´
okrà˝enia, lecz uszkodzono mu RKM i zosta∏ ranny. Wycofujàc si´ zawiadomi∏ pozosta∏ych – „wracajcie, bo tu si´ nie przerwiecie!”.
W nied∏ugim czasie raniono Witolda Bia∏owàsa ps. „Litwin”, ˝o∏nierze
uj´li go i rozbroili [...].W mi´dzyczasie zostaje zabity Andrzej Jakubiak
ps. „Rysiek”. Walka trwa – przywódca patrolu Adam Ratyniec ps.
„Lampart” oraz Konstanty Maksymow ps. „Ryszard” przedostali si´ przez
pierwsze okrà˝enie i podczas gdy zbli˝ali si´ do drugiej linii okrà˝enia,
„Ryszard” zosta∏ zauwa˝ony, a nast´pnie ranny. Po chwili próbowa∏
przedostaç si´ przez obstaw´ na innym odcinku, obaj z „Lampartem”
zostali zlikwidowani.
Podczas walki 10 V 1952 r. polegli: st.sier˝. Adam Ratyniec
„Lampart”, por. Konstanty Maksymow „Ryszard”, Andrzej Jakubiak „RyÊ”
oraz Wies∏aw Filczuk „Amerykanin”, „Romek”. W r´ce UB wpad∏ ci´˝ko
ranny Witold Bia∏owàs „Litwin”, zbyt wykrwawiony i s∏aby, by dobiç si´
– co by∏o jego zamiarem. Z okrà˝enia uda∏o si´ przebiç jedynie
Marianowi Olejnikowi „Soko∏owi”. Jednak i on zginà∏ ju˝ wkrótce w dramatycznych okolicznoÊciach.
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Likwidacja ostatniego ju˝ pododdzia∏u bojowego lewobrze˝nego
Podlasia, odwo∏ujàcego si´ do tradycji 6 Brygady Wileƒskiej oznacza∏a
niestety poczàtek kolejnej fali represji wobec opornej wsi podlaskiej.
W ciàgu najbli˝szych dni grupy operacyjne, dysponujàce zeznaniami
dwóch ca∏kowicie za∏amanych Êledztwem jeƒców spod Ch∏opkowa,
aresztowa∏y oko∏o 150 cz∏onków siatki terenowej patrolu „Lamparta”.
W jednym z dokumentów szef PUBP w Siedlcach móg∏ wówczas
z niewàtpliwà satysfakcjà napisaç:
W czasie operacji wojskowej pododdzia∏ pod dowództwem
„Lamparta” zosta∏ zlikwidowany, [...] a poza tym w znacznej cz´Êci zlikwidowana zosta∏a siatka i meliny bandy, które wskazane zosta∏y przez
uj´tych bandytów.
I by∏a to niestety prawda. Siatka terenowa rejonu podlegajàcemu
„Lampartowi” i „Ryszardowi” zosta∏a ca∏kowicie rozbita. Nigdy ju˝
„Huzarowi” nie uda∏o si´ jej odtworzyç. Sam kpt. Kazimierz Kamieƒski
„Huzar” walczy∏ jeszcze z resztkà podleg∏ych sobie patroli „Ponurego”
i „Zygmunta” do jesieni 1952 r. Wpad∏ w r´ce UB w wyniku misternie
zmontowanej przez Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Publicznego
prowokacji. Wywabiony z lasu pod pozorem „przerzutu na Zachód”,
zosta∏ uj´ty w Warszawie, a nast´pnie zamordowany wraz
z wi´kszoÊcià swych podkomendych w wi´zieniu w Bia∏ymstoku.

Partyzanci z patrolu 6 Brygady Wileƒskiej AK
st. sier˝. Adama Ratyƒca „Lamparta”, polegli w maju 1952 r.,
których upami´tnia krzy˝ wzniesiony w Mielniku
St. sier˝. Adam Ratyniec „Lampart” urodzi∏ si´ w 1926 r. we wsi
Walim (gmina Ho∏owczyce, powiat Bia∏a Podlaska). Pochodzi∏
z wielodzietnej rodziny ch∏opskiej – mia∏ trzy starsze siostry przyrodnie.
W szeregi Armii Krajowej wstàpi∏ w okresie okupacji hitlerowskiej.
Wed∏ug niektórych êróde∏ dzia∏alnoÊç konspiracyjnà mia∏ rozpoczàç
w Batalionach Ch∏opskich (BCH) i dopiero po scaleniu sta∏ si´ ˝o∏nierzem
Obwodu AK Bia∏a Podlaska. Poczàtkowo nale˝a∏ do tzw. „siatki
terenowej”, pod koniec wojny s∏u˝y∏ w s∏ynnym lotnym oddziale partyzanckim 34 pu∏ku piechoty AK dowodzonym przez por. Stefana
Wyrzykowskiego „Zenona”. Po rozbrojeniu polskich oddzia∏ów partyzanckich przez wkraczajàcà Armi´ Sowieckà, tak˝e i tych, które
podj´∏y marsz na odsiecz Powstaniu Warszawskiemu i po rozpocz´ciu
aresztowaƒ akowców przez NKWD i UB – Adam Ratyniec ukrywa∏ si´.
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Represje, aresztowania i wywózki do obozów w Rosji zmusi∏y uczestników podziemia niepodleg∏oÊciowego do podj´cia samoobrony zwalczajàcej UB oraz NKWD i ich agentów. W jednej z takich grup,
wywodzàcych si´ z dawnego oddzia∏u „Zenona”, znalaz∏ si´ i Adam
Ratyniec „Lampart”. S∏u˝y∏ tam jako szeregowy ˝o∏nierz. Podczas akcji
29 VI 1945 r. na posterunek sowiecki w majàtku Hruszniew zosta∏ ci´˝ko
ranny. Leczony na konspiracyjnej kwaterze, zosta∏ aresztowany. Pomimo
stra˝y wystawionej przez UB, zdo∏a∏ jednak uciec ze szpitala dzi´ki
pomocy jednej z piel´gniarek. Po wyleczeniu s∏u˝y∏ w oddziale WiN
„Jacka” – Konstantego Zacharczuka. Uczestniczy∏ w wielu akcjach
bojowych z zakresu samoobrony. Po tzw. „amnestii” og∏oszonej w lutym
1947 r. przez komunistów po sfa∏szowanych wyborach, nie chcia∏ zdaç
si´ na ∏ask´ UB. Wstàpi∏ wówczas do oddzia∏ów partyzanckich 6
Brygady Wileƒskiej AK dowodzonych przez W∏adys∏awa ¸ukasiuka
„M∏ota”. W latach 1947 – 1948 s∏u˝y∏ w 2 szwadronie 6 Brygady
Wileƒskiej, dowodzonym przez porucznika Waleriana Nowackiego
„Bartosza” (spoczywa na cmentarzu w ¸osicach), a okresowo tak˝e
w grupie Antoniego Borowika „Lecha”. Po rozbiciu podstawowych si∏ 6
Brygady Wileƒskiej w lecie 1948 r., znalaz∏ si´ w sk∏adzie oddzia∏u
kadrowego dowodzonego przez „M∏ota”, który w tym czasie po∏àczy∏

˚o∏nierze 6 Brygady Wileƒskiej AK. Pierwszy z lewej st. sier˝. Adam Ratyniec „Lampart”. Podlasie, listopad 1947 r.
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si´ z oddzia∏em „Huzara”. Po tragicznej Êmierci „M∏ota”, „Huzar” przejà∏ po nim dowództwo. Adam Ratyniec nale˝a∏ wówczas do grupy partyzanckiej podlegajàcej „Huzarowi”, a dowodzonej bezpoÊrednio przez
por. Józefa Ma∏czuka „Brzaska” – ostatniego komendanta
niepodleg∏oÊciowej konspiracji w powiecie Soko∏ów Podlaski. Po Êmierci
por. „Brzaska” w walce z UB i KBW w dniu 7 kwietnia 1950 r., kpt.
„Huzar” powierzy∏ Adamowi Ratyƒcowi „Lampartowi” komend´ nad
grupà partyzanckà operujàcà g∏ównie w powiatach siedleckim
i soko∏owskim. Grupa ta okresowo pojawia∏a si´ tak˝e w pow. Bielsk
Podlaski (tu mi´dzy innymi w styczniu 1951 r., b´dàc pod osobistym
dowództwem kpt. „Huzara”, zwyci´sko odpar∏a atak ob∏awy komunistycznej pod wsià Twarogi Lackie). „Lampart” wraz ze swym patrolem,
pomimo olbrzymich ob∏aw UB i KBW oraz zmontowaniu przez UB ca∏ej
„sieci zdrady” – agentów i donosicieli – utrzyma∏ si´ w polu do wiosny
1952 r. Ostatnià jego bazà by∏ las w rejonie kolonii Sokóle. 11 V 1952
r. przewa˝ajàce si∏y komunistyczne w sk∏adzie kilku batalionów KBW
okrà˝y∏y obóz patrolu „Lamparta” w lesie sokólskim. Ob∏awa trwa∏a
oko∏o siedmiu godzin. St.sier˝. Adam Ratyniec „Lampart” poleg∏ jako
ostatni, podczas kolejnej próby przebicia si´ z okrà˝enia. Jego cia∏o
zabra∏o UB. Nie ma w∏asnego grobu.
Por. Konstanty Maksymow „Ryszard” pochodzi∏ ze wsi Szpaki, gm.
Górki pow. Siedlce. Do 1939 r. s∏u˝y∏ jako oficer zawodowy w Wojsku
Polskim. W okresie okupacji niemieckiej by∏ ˝o∏nierzem AK. Uczestniczy∏
w Powstaniu Warszawskim. Po upadku powstania znalaz∏ si´ w niewoli
w Niemczech, skàd w koƒcowym okresie wojny dosta∏ si´ do armii gen.
Andersa – Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie. Po powrocie do Polski
w 1947 r., nie mogàc pogodziç si´ z rzàdami komunistów, wstàpi∏ do
Zrzeszenia WolnoÊç i Niezawis∏oÊç (WiN). Wiosnà 1951 r. podporzàdkowa∏ si´ kpt. „Huzarowi”, który powierzy∏ mu funkcj´ komendanta
„pionu cywilnego” – to jest siatki konspiracyjnej na lewym brzegu Bugu.
Odpowiada∏ za prac´ wywiadu, szkolenie ideowe partyzantów,
∏àcznoÊç, kwatery i zaopatrzenie. Poleg∏ wraz z „Lampartem” 11 V
1952 r. w walce z KBW i UB w lesie Sokóle. Jego cia∏o zabra∏o UB. Nie
ma w∏asnego grobu.
Andrzej Jakubiak „RyÊ” ur. 12 I 1930 r., pochodzi∏ z rodziny
ch∏opskiej z ¸ysowa w powiecie siedleckim. Zbyt m∏ody by byç uczestnikiem AK w okresie okupacji niemieckiej, do partyzantki wstàpi∏ jako
ochotnik ju˝ w okresie rzàdów komunistycznych. By∏ dobrym ˝o∏nierzem,
uczestniczy∏ w wielu akcjach i walkach. Poleg∏ wraz z „Lampartem” 11 V
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1952 r. po dwuletniej s∏u˝bie pod jego rozkazami. Jego cia∏o zabra∏o
UB. Nie ma w∏asnego grobu.
Kpr. Kazimierz Jakubiak „Tygrys” ur. 4
XII 1926 r. Pochodzi∏ z rodziny ch∏opskiej
zamieszka∏ej w Ruskowie, gm. ¸ysów pow.
Siedlce. Poczàtkowo s∏u˝y∏ w konspiracji
w siatce terenowej, potem przeszed∏ do
oddzia∏ów leÊnych. Okaza∏ si´ dobrym
˝o∏nierzem, uczestniczy∏ w wielu walkach
i akcjach. Od 1950 r. s∏u˝y∏ w patrolu
„Lamparta”.
Otoczony
przez
UB
i KBW pod Ch∏opkowem, broni∏ si´ pomimo rany do ostatniego naboju, który
pozostawi∏ dla siebie. Jego cia∏o zabra∏o
UB. Nie ma w∏asnego grobu.
Wies∏aw Filczuk „Romek”, „Amerykanin”, ur. 1 II 1929 r, pochodzi∏
z M´˝enina gm. Sarnaki pow. ¸osice. Zbyt m∏ody by byç uczestnikiem
AK w okresie okupacji niemieckiej, do partyzantki wstàpi∏ ochotniczo ju˝
w okresie rzàdów komunistycznych. Poleg∏ wraz z „Lampartem” po
dwuletniej s∏u˝bie pod jego rozkazami. Jego cia∏o zabra∏o UB. Nie ma
w∏asnego grobu.

Sylwetki dowódców 6 Brygady Wileƒskiej AK,
pod których rozkazami s∏u˝y∏ st.sier˝. Adam Ratyniec „Lampart”
Ppor./kpt. W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot”
(„„M∏ot II”) urodzi∏ si´ 16 II 1906 r. we wsi
Tokary pow. Siedlce w rodzinie ch∏opskiej,
jako najstarszy z czworga dzieci Marcina
i Marianny (z domu Swentkowskiej). Mimo,
i˝ jego rodzice byli ludêmi prostymi, zadbali o wykszta∏cenie pierworodnego syna.
Po ukoƒczeniu szko∏y podstawowej
w Tokarach kszta∏ci∏ si´ w gimnazjum im. J.
Kraszewskiego w Drohiczynie, a po krótkiej
przerwie w 1923 r. spowodowanej trudnà
sytuacjà rodzinnà, ponownie podjà∏ nauk´
w prywatnym gimnazjum w Soko∏owie
Podlaskim (ukoƒczy∏ 6 klas gimnazjum). Po
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zakoƒczeniu edukacji pracowa∏ jako pisarz - buchalter - w tartaku
w Korczewie pow. Siedlce. Nie uchyla∏ si´ równie˝ od pracy spo∏ecznej
i oko∏o 1927 r. zosta∏ prezesem Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w swej
rodzinnej wsi. W 1929 r. W. ¸ukasiuk zosta∏ powo∏any do wojska.
S∏u˝b´ odbywa∏ w 3 pu∏ku strzelców konnych w Wo∏kowysku.
Wykszta∏cenie, dobra kondycja fizyczna i predyspozycje psychiczne
stwarza∏y mu mo˝liwoÊç podoficerskiej kariery wojskowej, bardzo atrakcyjnej dla m∏odego ch∏opaka ze wsi. Niestety, podczas uje˝d˝ania konia
na placu koszarowym uleg∏ wypadkowi, doznajàc powa˝nych obra˝eƒ
g∏owy i z∏amania w kolanie lewej nogi. Po powrocie do zdrowia
wyszed∏ z wojska w 1933 r. w stopniu plutonowego. Nast´pstwem
wypadku by∏o jednak trwa∏e kalectwo - lewa noga na zawsze pozosta∏a
sztywna. W. ¸ukasiuk po zawarciu zwiàzku ma∏˝eƒskiego z Jadwigà
Oksiutównà osiedli∏ si´ w M´˝eninie nad Bugiem (gm. Sarnaki pow.
Siedlce), skàd pochodzi∏a jego ˝ona. Mia∏ z nià troje dzieci: synów
Zbigniewa i Andrzeja (urodzonych w 1937 i 1939 r.) oraz córk´ Mart´
(urodzonà w 1942 r.). Do wybuchu wojny pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy wójta
gminy Sarnaki. Utrzymywa∏ si´ z prowadzenia wiejskiego sklepiku,
w którym mia∏ prawo prowadzenia wyszynku (sprzeda˝y alkoholu).
Starostwo wydzier˝awi∏o mu tak˝e dwa odcinki rzeki Bug. Ka˝dy, kto
chcia∏ tu ∏owiç ryby lub uprawiaç sporty wodne musia∏ uzyskaç zgod´
W. ¸ukasiuka i uiÊciç stosownà op∏at´. Trzeba dodaç, ˝e sam W. ¸ukasiuk by∏ zapalonym rybakiem i wiele czasu sp´dza∏ nad Bugiem. Istnieje
uzasadnione przypuszczenie, ˝e w okresie tym pracowa∏ dla polskiego
wywiadu, rozpracowujàc Êrodowiska komunistyczne i masoƒskie.
Rozpracowywa∏ m.in. Wand´ Wasilewskà b´dàcà cz´stym goÊciem
w m´˝eniƒskim dworze, komunistk´, która z∏owrogo zapisa∏a si´ w historii Polski.
W wojnie obronnej 1939 r. W. ¸ukasiuk nie bra∏ udzia∏u, gdy˝ ze
wzgl´du na swe kalectwo by∏ zwolniony ze s∏u˝by wojskowej. Natomiast
od pierwszych miesi´cy okupacji uczestniczy∏ w konspiracyjnej pracy
niepodleg∏oÊciowej. Ju˝ 4 II 1940 r. zosta∏ zaprzysi´˝ony jako ˝o∏nierz
ZWZ (nast´pnie AK). Dowodzi∏ dru˝ynà konspiracyjnà z M´˝eninia,
wchodzàcà w sk∏ad 8 kompanii utworzonej na terenie IX OÊrodka
Sarnaki - Górki Obwodu AK Siedlce. Najpowa˝niejszym
przedsi´wzi´ciem organizacyjnym w którym uczestniczy∏a dru˝yna
„M∏ota”, by∏a „akcja V” polegajàca na zbieraniu elementów niemieckich
rakiet V-2. 4 X 1944 r. „M∏ot” b´dàc zagro˝ony aresztowaniem przez
NKWD poszed∏ na sta∏e „do lasu”. Od tej chwili do koƒca ˝ycia
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pozostawa∏ ju˝ na „nielegalnej stopie”, chodzi∏ po terenie w mundurze
i z bronià.
Zimà 1944/45 r. plut. „M∏ot” nawiàza∏ pierwszy kontakt organizacyjny z Obwodem Bielsk Podlaski, nale˝àcym do Bia∏ostockiego Okr´gu
AK. 18 III 1945 r. patrol „M∏ota” wspólnie z oddzia∏em Tadeusza
Chomko „Gerwazego” rozbi∏ grup´ operacyjnà NKWD na drodze
M´˝enin - Figa∏y, zadajàc jej wysokie straty i odbijajàc kilkunastu aresztowanych. Wkrótce potem grupa „M∏ota” wesz∏a w sk∏ad oddzia∏u partyzanckiego AK-AKO Bielsk Podlaski dowodzonego przez ppor.
T. Âmia∏owskiego „Szumnego”, gdzie „M∏ot” objà∏ funkcj´ dowódcy pierwszego plutonu, a prawdopodobnie tak˝e zast´pcy komendanta. Jego
pluton wyró˝nia∏ si´ bojowoÊcià na tle innych pododdzia∏ów tej jednostki. W szeregach tej jednostki „M∏ot” i jego ˝o∏nierze uczestniczyli
w wielu udanych akcjach bojowych. m.in. w walce z grupà operacyjnà
NKWD, KBW i MO w rejonie Ostro˝an. Najs∏ynniejszà akcjà oddzia∏u
ppor. „Szumnego”, w której pluton „M∏ota” odegra∏ g∏ówna rol´, by∏o
uderzenie na kompani´ 11 pu∏ku KBW (w sile ponad 130 ˝o∏nierzy)
kwaterujàcà w Siemiatyczach.
Podczas s∏u˝by w oddziale ppor. „Szumnego” plut. „M∏ot” z∏o˝y∏
egzamin Kursu Szko∏y Podchorà˝ych Rezerwy Piechoty (SPRP), zorganizowanego dla kadry dowódczej Obwodu AK-AKO Bielsk Podlaski.
W dwa miesiàce póêniej, w sierpniu 1945 r. pchor. „M∏ot” zosta∏ awansowany do stopnia podporucznika czasu wojny. Opinia na jego wniosku
awansowym by∏a sformu∏owana nast´pujàco: „W czasie akcji „Burza”
odznaczy∏ si´ odwagà i inicjatywà. Nast´pnie by∏ dowódcà plutonu partyzanckiego, dokona∏ szeregu pomyÊlnych akcji, zlikwidowa∏ wielu szpiclów, by∏ wzorem odwagi w walce”. Kolejne awanse: sier˝. pchor. (VI
1945 r.) , ppor. cz.w. (15 VIII 1945 r.), por. (X 1946 r.), kpt. (11 XI 1947 r.).
Zosta∏ te˝ odznaczony KW.
Po Êmierci ppor. „Szumnego” 26 VII 1945 r. w walce z grupà operacyjnà KBW dowodzony przezeƒ oddzia∏ zosta∏ rozformowany. Jednak
„M∏ot” do∏àczy∏ 1 VIII 1945 r. wraz ze swoim plutonem do 5 Brygady
Wileƒskiej. W sierpniu 1945 r. walczy∏ wraz ze szwadronem por.
„Zygmunta” pod Sikorami, Zalesiem i w Miodusach Pokrzywnych. Po
demobilizacji 5 Brygady pozosta∏ wraz z ppor. Lucjanem Minkiewiczem
„Wiktorem” w polu na czele oddzia∏u kadrowego. Na zlecenie Obwodu
WiN Bielsk Podlaski wykona∏ jesienià 1945 r. szereg udanych akcji
bojowych (najbardziej spektakularnà z nich by∏ zwyci´ski bój z grupà
operacyjna NKWD 30 XI 1945 r. pod ¸empicami). Od lutego oddzia∏
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dowodzony przez „Wiktora” i „M∏ota” przeszed∏ ponownie pod rozkazy
mjr „¸upaszki” i otrzyma∏ nazw´ 6 Brygady Wileƒskiej.
W 6 Brygadzie Wileƒskiej „M∏ot” poczàtkowo pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy
dowódcy, zaÊ od 18 X 1946 r. mianowany zosta∏ przez mjr. „¸upaszk´”
jej dowódcà. Przez dalsze 3 lata dowodzi∏ nià, potrafiàc utrzymaç si´
w terenie nawet w najtrudniejszych okresach. By∏ cz∏owiekiem solidnym,
odpowiedzialnym, majàcym przy tym Êwietny instynkt partyzancki.
Wyró˝nia∏a go mocno zarysowana osobowoÊç i bardzo silny charakter.
Odbiciem jego rzetelnoÊci w sprawach codziennych jest drobiazgowo
prowadzona ksi´gowoÊç 6 Brygady Wileƒskiej (nie by∏o mowy
o lekkomyÊlnym szafowaniu ci´˝ko zdobywanymi Êrodkami finansowymi). OsobiÊcie by∏ bardzo odwa˝ny. Pomimo kalectwa zawsze maszerowa∏ z oddzia∏em. Starzy mieszkaƒcy Podlasia pami´tajà, ˝e
poruszanie si´ sprawia∏o mu trudnoÊç, cz´sto podpiera∏ si´ u˝ywanym
przez siebie dziesi´ciostrza∏owym karabinem SWT (tzw. samozariadkà).
Z pozornie niewyró˝niajàcego si´ niczym szczególnym terenowego
dowódcy niskiego szczebla, w ciàgu kilku lat „wyrós∏” na najwybitniejszego partyzanta Podlasia. Jego autorytetowi ulegali najlepsi partyzanci i konspiratorzy Podlasia, zdecydowani na kontynuowanie zbrojnej walki o niepodleg∏oÊç po amnestii lutowej 1947 r. - por./kpt.
„Huzar”, por. „Brzask”, plut. „Sokolik”, plut. Ryg” i inni. Ceni∏ go i bardzo si´ z nim liczy∏ sam major „¸upaszka”. Charakteryzowa∏ go
poprawny stosunek do ludnoÊci, bez wzgl´du na pochodzenie narodowe, stanowe, czy religijne. W oddziale, rekrutujàcym si´ g∏ównie
z ludnoÊci wiejskiej i ma∏omiasteczkowej, s∏u˝yli zgodnie zarówno
˝o∏nierze pochodzenia drobnoszlacheckiego jak i w∏oÊciaƒskiego; w tym

6 Brygada Wileƒska AK w marszu. Podlasie, kwiecieƒ 1946 r.
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tak˝e prawos∏awni. Dba∏oÊç o ludnoÊç (przejawiajàca si´ m.in.
w skutecznym zwalczaniu bandytyzmu i z∏odziejstwa), dyscyplina panujàca w 6 Brygadzie, a tak˝e konsekwencja w walce z kolejnymi okupantami sprawi∏y, ˝e jeszcze za ˝ycia sta∏ si´ wÊród ludnoÊci Podlasia
postacià niezwykle popularnà, mo˝na powiedzieç - legendarnà. WÊród
podkomendnych by∏ niezwykle lubiany i szanowany. Z kolei w∏adze
komunistyczne przez pó∏ wieku budowa∏y oszczerczà „czarnà legend´”
„M∏ota”, której pok∏osie zbieramy do dzisiaj. Kpt. W∏adys∏aw ¸ukasiuk
„M∏ot” zginà∏ 27 VI 1949 r. na kolonii wsi Czaje Wólka, jak mo˝na
sàdziç w wyniku nieporozumienia, z r´ki swego podkomendnego
Czes∏awa Dybowskiego „Rejtana” (zw∏oki zosta∏y wykopane 13 VIII
1949 r. przez funkcjonariuszy UBP - miejsce pochówku jest nieznane).
Kpt. Kazimierz Kamieƒski „Gryf”,
„Huzar”, ur. 8 I 1919 r. we wsi Markowo
Wólka gm. Piekuty pow. Wysokie
Mazowieckie, w rodzinie pochodzenia
drobnoszlacheckiego (jego ojciec posiada∏
du˝e gospodarstwo i jednoczeÊnie pe∏ni∏
funkcj´ wójta tej wioski). Ukoƒczy∏
Gimnazjum Handlowe w Wysokiem
Mazowieckiem. Nast´pnie jako prymus
ukoƒczy∏ 10-miesi´cznà szko∏´ podchorà˝ych rezerwy kawalerii, po czym
skierowany
zosta∏
do
Centrum
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziàdzu.
Szkolenie zakoƒczy∏ uzyskujàc stopieƒ
kaprala podchorà˝ego rez. kawalerii. Otrzyma∏ przydzia∏ do 9 psk
(Dywizjon Osowiec). W szeregach tej jednostki wzià∏ udzia∏
w wojnie obronnej 1939 r., przechodzàc jej ca∏y szlak bojowy. Bra∏
udzia∏ m.in. w walkach na pograniczu z Prusami Wschodnimi, oraz
w dalszych dzia∏aniach odwrotowych – a˝ po Lubelszczyzn´. Po
do∏àczeniu do Grupy Operacyjnej „Polesie” uczestniczy∏ w ostatnich
bitwach WrzeÊnia w rejonie Kocka jako konny ∏àcznik pomi´dzy dowódcà 9 psk i dowódcà GO „Polesie” (podczas tej s∏u˝by zabito pod nim
cztery konie, on sam odniós∏ tylko lekkie kontuzje). Dosta∏ si´ do niewoli
niemieckiej, z której od razu zbieg∏, jeszcze w paêdzierniku 1939 r.,
i powróci∏ w rodzinne strony, na teren okupacji sowieckiej. W konspiracji
pracowa∏ od pierwszych tygodni 1940 r., poczàtkowo w lokalnej organizacji Podlaski Batalion Âmierci (tzw. Legion Podlaski). Zaprzysi´˝ony
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w ZWZ-AK od maja 1940 r. Âcigany przez NKWD, w 1940 r. znajdujàc
si´ w sytuacji przymusowej mia∏ ponoç zabiç dwóch funkcjon-riuszy
usi∏ujàcych go aresztowaç. W okresie okupacji niemieckiej pe∏ni∏ pod
pseudonimem „Gryf” ró˝ne funkcje dowódcze w Komendzie Obwodu
ZWZ-AK Wysokie Mazowieckie (m.in. dowódcy plutonu terenowego,
szefa uzbrojenia i adiutanta KO). Wiosnà 1944 r. do∏àczy∏ do lotnego
oddzia∏u Kedywu Obwodu Wysokie Mazowieckie dowodzonego wówczas przez ppor. Romana Ostrowskiego „Wichra”. Uczestniczy∏ w akcjach
zbrojnych, m.in. w czerwcu 1943 r. w walce pod Lizà, w akcji pod
Szepietowem w maju 1944 r., w czerwcu 1944 r. w akcji na bagnie
Podosie (likwidacja bandy komunistyczno – rabunkowej) i w akcji
„Burza” w lipcu 1944 r. Po lipcu 1944 r. szef samoobrony Obwodu AK –
AKO – WiN Obwodu Wysokie Mazowieckie. Dzia∏alnoÊç „po wyzwoleniu” rozpoczà∏ póênà jesienià 1944 r. z przydzielonym przez
Komendanta Obwodu czteroosobowym patrolem. Po kilku miesiàcach
mia∏ ju˝ spory oddzia∏ partyzancki w sile plutonu (podlega∏y mu te˝ 4
rejonowe grupy dyspozycyjne i partyzanckie). Wykona∏ kilkadziesiàt
akcji przeciw UBP, KBW, NKWD i ich agenturze. Awansowany do stopnia podporucznika (2 XI 1943 r.), porucznika (1 VI 1945 r.), w WiN
przedstawiony do awansu na kapitana (30 IV 1946 r.). Za m´stwo
i zas∏ugi zosta∏ odznaczony Krzy˝em Walecznych. W okresie amnestii
lutowej 1947 r. dowodzony przez niego oddzia∏ zosta∏ rozformowany,
zaÊ wi´kszoÊç ˝o∏nierzy ujawni∏a si´. Sam nadal ukrywa∏ si´, wkrótce
wokó∏ niego skupi∏a si´ grupa by∏ych ˝o∏nierzy AK - WiN Êciganych
przez UBP i zagro˝onych aresztowaniem, co pozwoli∏o na odbudow´
oddzia∏u partyzanckiego. W maju 1947 r. podporzàdkowa∏ si´ por./kpt.
„M∏otowi”, zaÊ dowodzona przez niego grupa wesz∏a na zasadach autonomicznych w sk∏ad 6 Brygady Wileƒskiej. Po Êmierci „M∏ota” w czerwcu 1949 r. objà∏ komend´ nad pozostajàcymi w polu patrolami 6
Brygady Wileƒskiej. O poparciu jakim cieszy∏ si´ wÊród mieszkaƒców
Podlasia Êwiadczy fakt, ˝e utrzyma∏ si´ w polu niemal do koƒca 1952 r.
W wyniku prowokacji przygotowanej przez MBP – zwiàzanej ze sprawà
tzw. V Komendy WiN – zosta∏ zwabiony podst´pnie do Warszawy i tam
27 X 1952 r. aresztowany. 26 III 1953 r. skazany na kar´ Êmierci przez
WSR w Warszawie w procesie pokazowym na sesji wyjazdowej
w ¸apach i 11 X 1953 stracony w wi´zieniu w Bia∏ymstoku (miejsce
pochówku nieznane).

