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75 lat po Katyniu
EWELINA SADOWSKA-DUBICKA

d przełomu 1989 r. o zbrodni 
katyńskiej można mówić już Onie tylko szeptem. Przyszedł 

czas, gdy jedną z największych 
tragedii w polskiej historii XX wieku 
przypominać można, ba!, nawet 
trzeba. Mimo to w ciągu ostatniego 
ćwierćwiecza w Knyszynie nie było 
okazji, by uczcić pomordowanych 
przez NKWD. Pamięć o tych 
wydarzeniach nie bez przyczyny 
powinna być wśród nas szczególnie 
żywa — stąd pochodzą 3 ofiary 
zbrodni. To Bronisław i Józef Chodo-
rowscy oraz Kazimierz Mierczyński. 
W Knyszynie  pracowal i  też  
policjanci, którzy zginęli z rąk 
Sowietów w 1940 r. 

Knyszyńskie Towarzystwo 
Regionalne im. Zygmunta Augusta 
wyszło z inicjatywą, by godnie 
upamiętnić te osoby. 75. rocznica 
zbrodni katyńskiej stała się ku temu 
doskonałą okazją. Przy tym pojawił 
się pomysł przypomnienia również 
żołnierzy podziemia niepodległo-
ściowego.

Najważniejszym z działań 
stało się ufundowanie pomnika ku 
czci wspomnianych pomordowanych 
w zbrodni katyńskiej oraz Stanisława 
Malesińskiego, dowódcy placówki 
AK w Knyszynie. Obelisk poświęco-
ny jest także wszystkim — mniej lub 
bardziej anonimowym — knyszyń-
skim ofiarom hitlerowskiego i stali-
nowskiego terroru. Przy jego 

tworzeniu współpracowali burmistrz 
Jarosław Chmielewski, Mieczysław 
Lewkowicz oraz Dorota Czerepko, a 
ufundowało go KTR (m.in. ze 
środków z 1%) przy dofinansowaniu 
z budżetu Gminy Knyszyn. 

W ramach obchodów 75. 
rocznicy zbrodni katyńskiej, oprócz 
odsłonięcia pomnika, zorganizowano 
wystawę oraz można było wysłuchać 
prelekcji badaczy z Instytutu Pamięci 
Narodowej. Wydarzenia te objął 
honorowym patronatem wojewoda 
podlaski Andrzej Meyer.

Roczn icy  towarzyszy  
również specjalny numer „Nowego 
Gońca Knyszyńskiego”. Znalazły się 
w nim, bazujące na ustaleniach 
zawodowych historyków, artykuły 
poświęcone kulisom zbrodni katyń-
skiej i żołnierzom wyklętym oraz 
napisane z wykorzystaniem wspo-
mnień rodzin biogramy związanych z 
Knyszynem ofiar NKWD i UB. 
Przypominamy również sylwetkę 
rotmistrza Witolda Pileckiego, który 
ma być patronem Gimnazjum w 
Knyszynie. Są tu też syberyjskie 
wspomnienia Zygmunta Chodoro-
wskiego oraz refleksja poetycka. 

Część z materiałów była już 
publikowana w kilku „Gońcach”. 
Zebranie ich w jednym numerze 
będzie dopełnieniem pierwszych 
knyszyńksich obchodów rocznicy 
Katynia.                                            •
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k r e ś l e n i e  „ z b r o d n i a  
katyńska” umownie odnosi Osię do mordu dokonanego na 

jeńcach i więźniach polskich przez 
władze sowieckie w kwietniu i maju 
1940 roku w Katyniu, Charkowie, 
Kalininie, Kijowie, Mińsku. Przyjęto 
tę nazwę używać od pierwszego 
odkrytego miejsca mordów w 
Katyniu. 

17 IX 1939 roku wojska 
sowieckie wykonując postanowienia 
zawartego 26 VIII 1939 roku układu 
Ribbentrop – Mołotow wkroczyły na 
wschodnie rubieże Rzeczpospolitej. 
Agres j a  ze  s t rony  Związku  
Radzieckiego była całkowitym 
zaskoczeniem dla polskich władz. 
Dowodzący polskim wojskiem 
marszałek Edward Rydz Śmigły 
wydal rozkaz o niestawianiu oporu 
Sowietom. Mimo tego w wielu 
miejscach doszło do walk zbrojnych. 
Wojsko polskie wobec miażdżącej 
przewagi napastnika nie mogło 
jednak stawiać skutecznego oporu.

Sowieci wzięli do niewoli 
ponad sto tysięcy polskich żołnierzy. 
Jeńcy byli kierowani do obozów 
przejściowych. Jeden z nich mieścił 
się w Szepietówce na Wołyniu. W 
obozach przejściowych dokonywano 
wstępnej selekcji. Zatrzymywano 
oficerów zarówno zawodowych jak   

i rezerwy oraz część podoficerów, 
natomiast szeregowych zwalniano do 
domów. Jednym ze skutecznych 
kryteriów rozpoznawczych był tzw. 
test ręki. Jeżeli ręka była szorstka to 
uznawano, iż jest to robotnik lub 
chłop i był on zwalniany. Gładka ręka 
należała do oficera lub podoficera 
zawodowego albo inteligenta — 
oficera, podoficera rezerwy. Byli oni 
kierowani do obozów jenieckich. 
Obozy zostały zlokalizowane w 
Kozielsku, Starobielsku, Charkowie. 
Do wziętych do niewoli oficerów 
dołączano aresztowanych niezale-
żnie od stopnia policjantów, żołnie-
rzy Korpusu Ochrony Pogranicza, 
Straży Granicznej, Służby Więzien-
nej, fabrykantów, osadników, 
ziemian. Ogółem w obozach znalazło 
się około 22 tysięcy jeńców i 
aresztowanych. Władza sowiecka 
uznawała ich za problematycznych, 
ponieważ stanowili wykształconą 
elitę narodu polskiego. Uznano, 
zgodnie z logika rządów stalinow-
skich, iż najlepszym rozwiązaniem 
będzie ich likwidacja.

2 III 1940 roku Ławrientij 
Beria, ludowy komisarz spraw 
wewnętrznych ZSRR skierował do 
J ó z e f a  S t a l i n a  w n i o s e k  o  
zlikwidowanie jeńców, ponieważ 
„stanowią zadeklarowanych i nie 

Zbrodnia katyńska
MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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rokujących nadziei poprawy wrogów 
władzy sowieckiej”. Wniosek ten 
Biuro Polityczne zaakceptowało już 
5 III 1940 roku. Na początku kwietnia 
1940 roku rozpoczęły się mordy na 
jeńcach. Były one dokonywane w 
następujących miejscowościach:
• W Katyniu zamordowano i 
pochowano ok. 4400 oficerów — 
jeńców z Kozielska. Z Kozielska byli 
oni przewożeni pociągami do stacji 
Gniezdowo. Z wagonów transporto-
wano ich autobusami więziennymi 
(tzw. czornyj woron) w pobliże 
miejsca straceń. Tam krepowano im 
ręce, doprowadzano do wykopanych 
szerokich rowów i mordowano 
strzałem z pistoletu w tył głowy. 
Podobny schemat zbrodni powtarzał 
się w pozostałych miejscach kaźni. 
• W Charkowie zamordowano ok. 
3800 jeńców ze Starobielska. 

Pochowano ich w Piatichatkach k. 
Charkowa.
• W Kalininie (obecnie Twer) 
zamordowano ok. 6300 jeńców — 
głównie policjantów, funkcjonariu-
szy KOP, straży więziennej z 
Ostaszkowa. Zostali oni pochowani 
w Miednoje.
• W Kijowie zamordowano ok. 3400 
jeńców z tzw. ukraińskiej listy. 
Pochowano ich w Bykowni.   
• W Mińsku zamordowano ok. 3870 
jeńców z tzw. listy białoruskiej. 
Miejsce ich pochówku jest nieznane. 
Prawdopodobnie są pochowani w 
Kuropatach.

Mordy zakończyły się 19 V 
1940 roku. Ogółem zamordowano 
21768 jeńców i więźniów. Około 
7000 z nich było cywilami. Z osadzo-
nych w Kozielsku, Ostaszkowie         
i Starobielsku ocalało tylko 395. 

Cmentarz wojenny w Katyniu — zarys masowych mogił
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Uznano, iż mogą oni być przydatni w 
dalszych rozgrywkach politycznych. 
Nie tylko jeńców spotkał okrutny los. 
Ich bliscy także zostali ukarani. 
Zasadą stało się, iż rodziny zamordo-
wanych w zbrodni katyńskiej 
przebywające na terytorium oku-
powanym przez Sowietów były 
wywożone do Kazachstanu, gdzie 
bytowały w nieludzkich warunkach. 
Wielu zesłanych nie przeżyło głodu, 
chłodu i ciężkiej pracy

Po wybuchu w czerwcu 
1941 roku wojny niemiecko-              
-sowieckiej rozpoczęły się rozmowy 
między Polskim Rządem na 
Uchodźstwie generała Sikorskiego a 
Moskwą mające na celu nawiązanie 
s tosunków dyplomatycznych  
zerwanych w wyniku agresji 17 
września. W trakcie tych rozmów 
przedstawiciele Polskiego Rządu 
wypytywali o losy jeńców. Oczy-
wiście niczego się nie dowiedzieli.  
W trakcie jednej z rozmów z 
Sikorskim Stalin użył zwrotu, iż 
„pewnie uciekli do Mandżurii”.

W 1941 roku okolice 
Katynia zostały zajęte przez wojska 
niemieckie. Na początku 1943 roku 
Niemcy odkryli miejsce zbrodni. W 
kwietniu tego roku ogłosili i szeroko 
rozpropagowali informację, iż 
znaleźli w Katyniu groby 10 tysięcy 
oficerów zamordowanych przez 
Sowietów. Oczywiście Niemcy nie 
zrobili tego w celach altruistycznych, 
ale aby wbić klin między sojuszni-
ków koalicji antyhitlerowskiej. Rząd 
Polski poprosił Międzynarodowy 
Czerwony Krzyż o zbadanie sprawy. 
Ten zgodził się pod warunkiem 

zezwolenia na to wszystkich zainte-
resowanych stron. Oczywiście 
Moskwa nie zgodziła się i sprawa 
upadła. Odpowiedzią Rosjan na 
niemieckie informacje było oskarże-
nie o zbrodnie hitlerowców, zaś 
Polaków, za prośbę do MCK, o 
współpracę w tej sprawie z Hitlerem. 
W nocy z 25 na 26 kwietnia 1943 
roku ZSRR zerwał niedawno 
nawiązane stosunki dyplomatyczne z 
Rządem Polskim. 

Wkrótce po odkryciu gro-
bów Niemcy rozpoczęli w Katyniu 
prace ekshumacyjne. Do udziału w 
nich powołali Międzynarodową 
Komisję Lekarską złożoną z 12 
przedstawicieli krajów zależnych od 
Niemiec oraz Szwajcarii. Polski 
Czerwony Krzyż oraz Rada Główna 
Opiekuńcza powołały komisję 
techniczną, której członkowie brali 
udział w ekshumacji. Ponadto 
Niemcy zaprosili do Katynia lekarzy 
sądowych z kilku krajów, publicy-
stów, dziennikarzy i pisarzy z 
okupowanych państw, a także 
wziętych do niewoli amerykańskich  
i polskich oficerów, aby pokazać im, 
iż jeńcy zostali zamordowani przez 
Sowietów. 

Prace ekshumacyjne trwały 
do 7 VI 1943 roku. W ich trakcie 
przebadano prawie wszystkie groby  
i ustalono liczbę pomordowanych   
na ponad 4 tysiące. Na podstawie 
znalezionych dowodów jednozna-
cznie stwierdzono, iż mordu dokona-
no w kwietniu 1940 roku, czyli że 
musieli zrobić to Sowieci. Niemcy 
przez cały okres ekshumacji prowa-
dzili intensywną akcję informacyjną 

75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ
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o zbrodni sowieckiej w Katyniu.
We wrześniu 1943 tereny 

Katynia zajęła Armia Czerwona. 
Sowieci szybko rozpoczęli swoją 
ekshumację, która miała na celu 
„znalezienie” dowodów, iż to Niem-
cy dokonali zbrodni. I „dowody” 
takie znaleźli — po zakończeniu 
ekshumacji ogłosili oczywiście winę 
Niemców. Rządy Anglii i Stanów 
Zjednoczonych  wiedziały, kto jest 
prawdziwym sprawcą zbrodni 
katyńskiej, ale w imię dobrej 
współpracy z ZSRR w ramach 
koalicji antyhitlerowskiej milcząco 
akceptowały sowiecką wersję 
zbrodni i cenzurowały informacje      
o faktycznych sprawcach. W czasie 
procesu hitlerowskich zbrodniarzy  
w Norymberdze Sowieci także 

próbowali prawnie zrzucić winę za 
zbrodnię katyńską na Niemców, lecz 
os ta tecznie  Międzynarodowy 
Trybunał mając wątpliwości co do 
sowieckiej wersji wydarzeń sprawy 
nie rozpatrzył.

Wkrótce po zakończeniu 
drugiej wojny światowej rozpadła się 
koalicja antyhitlerowska. W 1946 
roku rozpoczęła się tzw. zimna 
wojna. Nie było potrzeby ukrywania 
prawdziwych sprawców zbrodni, 
pisała o niej prasa zachodnia. W 1952 
roku Kongres USA przeprowadził 
własne śledztwo, które wykazało, iż 
zbrodnię popełnili Sowieci. Jednak 
prawie do końca istnienia ZSRR 
podtrzymywano tezę o winie 
Niemców. Dopiero 13 IV 1990 
ostatni prezydent ZSRR Michaił 

Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni
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Obecnie Rosja forsuje stanowisko, iż 
wydarzenia katyńskie były zwykłym 
przestępstwem o charakterze krymi-
nalnym, jakich popełniono wiele za 
rządów Stalina, natomiast Polska 
uważa, że była to zbrodnia wojenna, 
zbrodnia ludobójstwa lub zbrodnia 
przeciwko ludzkości. Cieniem na tę 
sprawę rzuca się również katastrofa 
smoleńska, w której zginęła cała 
polska delegacja udająca się w 2010 
roku na obchody siedemdziesiątej 
rocznicy zbrodni katyńskiej na czele 
z prezydentem Lechem Kaczyńskim.  

Po przemianach ustrojo-
wych w Polsce w 1989 roku ofiarom 
zbrodni katyńskiej zaczęto oddawać 
należny hołd. Wybudowano wiele 
pomników, obelisków, tablic 
pamiątkowych. Popularne stało się 
sadzenie dębów poświeconych 
poszczególnym ofiarom. W 2007 
roku prezydent Lech Kaczyński 
pośmiertnie awansował 12 zamordo-
wanych generałów na wyższy stopień 
generalski a 77 pułkowników na 
stopień generała. W tym też roku 
Minister Obrony Narodowej awanso-
wał 7842 oficerów ofiar zbrodni na 
wyższy stopień oficerski.

Zbrodnia katyńska ma 
wymiar szczególny. Jeńcy wojenni 
na mocy III Konwencji Genewskiej z 
1929 roku powinni być traktowani 
humanitarnie i szczególnie chronieni. 
I tak Konwencja  przewiduje, iż:
- jeńcy pozostają pod ochroną prawa 
międzynarodowego od chwili 
pojmania do chwili uwolnienia;
- zostanie zapewniony jeńcom jak 
najszybszy powrót do kraju po 
zakończeniu działań wojennych;

Gorbaczow przekazał prezydentowi 
Wojciechowi Jaruzelskiemu doku-
m e n t y  p o t w i e r d z a j ą c e  w i n ę  
Sowietów.

W Polsce komunistycznej 
przyjęto politykę przemilczania 
zbrodni katyńskiej lub obarczanie 
winą za nią Niemców. Dowodem 
przemilczania był brak hasła „Katyń” 
w wydawanej w latach sześć-
dziesiątych Wielkiej Encyklopedii 
PWN. Mimo tego znaczna część 
społeczeństwa znała prawdę o tych 
wydarzeniach, m.in. ze źródeł 
niemieckich z okresu II wojny 
światowej oraz radia Wolna Europa. 
W okresie karnawału Solidarności w 
latach 1980-1981 o zbrodni tej 
mówiło się i pisało dużo i prawda 
stała się dość powszechna. 

Za czasów prezydentury 
Jelcyna władze Rosji dość chętnie 
współpracowały z Polakami w dziele 
upamiętnienia ofiar zbrodni katyń-
skiej. Przeprowadzono ekshumacje w 
znanych miejscach pochówku i 
urządzono cmentarze w Katyniu, 
Miednoje, Charkowie i Bykowni. 
Rozpoczęto również rosyjskie 
śledztwo w sprawie zbrodni. Współ-
pracowano w tej sprawie ze stroną 
polską. Jednak po dojściu do władzy 
Władimira Putina dążenia do 
ujawnienia całej prawdy wyraźnie 
osłabły, a w Rosji pojawiają się głosy, 
szczególnie ze strony środowisk 
nacjonalistycznych i komunisty-
cznych, negujące prawdę o zbrodni. 
Efektem słabej współpracy jest fakt, 
że dotychczas nie ustalono miejsca 
pochówku ok. 7000 ofiar oraz nie są 
znane nazwiska ok. 4000 z nich. 

75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ
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- jeńcom zostaną zapewnione 
żywność, pomieszczenia i ubrania;
- jeńcy wojenni mogą być zatrudniani 
jako robotnicy;
- oficerowie mogą być zatrudniani 
tylko jeśli sami zgłoszą się z prośbą o 
pracę;
- nie zakazuje się ucieczki jeńca 
wojennego, który nie może być za nią 
karany (jedynie dyscyplinarnie). 
Jak widać z powyższego dla Sowie-
tów żadne konwencje, które były 
niezgodne z ich planami, nie miały 
znaczenia.

Na rozpoczęciu obchodów 
75. rocznicy zbrodni katyńskiej 
prezydent Bronisław Komorowski 
powiedział „XX wiek nie zna drugiej 
takiej zbrodni”. Bo rzeczywiście 
nawet Niemcy, którzy popełnili 
ogrom zbrodni nie zdecydowali się 

na podobny krok w stosunku do 
pojmanych jeńców.

W hitlerowskie zbrodnie 
wojenne było zamieszanych miliony 
Niemców. Tylko niewielu z nich, 
szczególnie tych, którzy znaleźli się 
w zachodniej strefie okupacyjnej, 
poniosło zasłużoną karę. Ze strony 
aliantów nie było wielkiej woli 
rozliczania za te zbrodnie. Z jednym 
wyjątkiem. Niemcy zamordowali 
kilkuset alianckich jeńców wojen-
nych. Po wojnie Amerykanie zaciekle 
ścigali i skazywali na śmierć 
Niemców zamieszanych w te mordy, 
aby ostrzec na przyszłość wszystkich, 
iż zbrodnia na jeńcach nie może być 
bezkarna. Niestety organizatorzy i 
wykonawcy zbrodni katyńskiej 
pozostali całkowicie bezkarni.      

                                 •

Polskie banknoty i naramienniki znalezione w badanych mogiłach
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 zbrodni  katyńskiej  
szczególnie poszkodo-Wwana została rodzina 

Wincentego i Stefanii Chodoro-
wskich. W rodzinie tej na pięcioro 
dzieci czworo zostało wykształco-
nych na lekarzy. Dwaj bracia: 
Bronisław i Józef zostali zamordo-
wani w Katyniu, a ich rodzice 
wywiezieni do Kazachstanu. Trafiła 
tam także żona Bronisława wraz         
z dwuletnim synem.

Bronisław Chodorowski 

Urodził się 1 XII 1896 roku w 
Knyszynie. Ukończył gimnazjum w 

Grodnie. W czasie I wojny światowej 
jego rodzina trafiła do Rosji. 
Bronisław rozpoczął studia wetery-
naryjne w Kazaniu. Przerwały je 
rewolucja październikowa i później-
sza wojna domowa w Rosji. Po 
powrocie do kraju krótko pracował 
jako nauczyciel szkoły powszechnej 
w Knyszynie. Następnie brał udział   
w wojnie polsko-bolszewickiej    
1920 roku. Za udział w niej został 
odznaczony Krzyżem Walecznych. 
Po ustabilizowaniu się sytuacji          
w kraju zdecydował się na konty-
nuowanie studiów weterynaryjnych 
na Akademii Medycyny Weteryna-
ryjnej we Lwowie, która była jedyną 
uczelnią w kraju po pierwszej wojnie 
światowej kształcącą lekarzy 
weterynarii .  Studia ukończył            
w 1922 roku. W latach trzydziestych 
podjął pracę w Starych Świecianach 
na Wileńszczyźnie jako powiatowy 
lekarz weterynarii. W 1936 roku 
ożenił się z Wandą Parfianowicz 
(1907-1993). W małżeństwie urodził 
się im syn Zygmunt (1938). 
Bronisław sierpniu 1939 roku został 
zmobilizowany jako lekarz wetery-
narii w stopniu podporucznika do 
Baranowicz. Po 17 września 1939 
trafił do niewoli sowieckiej i został 
osadzony w obozie w Kozielsku. W 
kwietniu 1940 roku został przewie-
ziony do Katynia i tam zamordowany. 

Knyszyńskie ofiary 
zbrodni katyńskiej

75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ



W czasie ekshumacji znaleziono przy 
jego zwłokach okulary i książeczkę 
PKO. W spisie ofiar Katynia figuruje 
na liście NKWD pod nr 029/2             
z kwietnia 1940 r., poz. 40.

Jego żona wraz z dwuletnim 
synem została wywieziona na Sybe-
rię. Do kraju wrócili w 1946 roku. 
Obecnie żyje i mieszka w Gdańsku 
syn Bronisława — Zygmunt 
Chodorowski. Jest emerytowanym 
profesorem Akademii Medycznej      
w Gdańsku.

Józef Chodorowski 

Urodził się 17 II 1907 roku w 
Knyszynie. W latach trzydziestych 
studiował na Wydziale Medycznym 
Uniwersytetu im. Stefana Batorego w 
Wilnie. W czasie studiów przebywał 
na praktykach w knyszyńskim 
szpitalu. Studia ukończył uzyskując 
dyplom lekarza w 1935 roku.

11

1 X 1935 roku rozpoczął 
pracę jako asystent w Klinice Chirur-
gii USB w Wilnie. Zatrudnienie 
Józefa na uczelni świadczyło o jego 
dużych zdolnościach. W 1939 roku 
na podstawie pracy „Gruźlica stawu 
biodrowego na podstawie materiału 
klinicznego za okres 14 lat” uzyskał 
tytuł doktora medycyny. Pracując 
jako asystent, w okresach wakacyj-
nych w celach zarobkowych zastępo-
wał ordynatora szpitala powiatowego 
w Oszmianach. 

Po wybuchu drugiej wojny 
światowej jako lekarz wojskowy 
(Klinika Chirurgii USB była szpita-
lem wojskowym) podporucznik 
rezerwy trafił do Baranowicz. Tam 
dostał się do niewoli sowieckiej i zo-
stał osadzony w obozie w Kozielsku 
razem z bratem Bronisławem. Został 
zamordowany w kwietniu 1940 roku 
w Katyniu, kilka dni przed bratem. W 
spisie ofiar Katynia figuruje na liście 
NKWD nr 035/1 z 16 IV 1940 roku 
poz. 40. W 1943 roku podczas 
ekshumacji prowadzonej przez 
Niemców został zidentyfikowany na 
podstawie karty szczepień znalezio-
nej w mundurze wojskowym. Józef 
Chodorowski nie założył rodziny.

Rodzice zamordowanych braci — 
Wincenty i Stefania — zostali wy-
wiezieni w 1940 roku do Kazachsta-
nu. Wincenty Chodorowski, który 
miał już ponad 72 lata, nie wytrzymał 
trudnych warunków pobytu i zmarł     
7 II 1941 roku. Stefania wróciła do 
Knyszyna w 1946 roku. Zmarła w 
1963 roku. 
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Kazimierz Mierczyński 

Urodził się 13 XII 1905 r. Jego 
rodzicami byli Jan i Zofia z Bibiń-
skich. Miał pięcioro rodzeństwa: 
braci Józefa, Leona i Antoniego oraz 
siostry Irenę i Leontynę. W 1927 r. 
ukończył Seminarium Nauczyciel-
skie w Białymstoku. Pracował jako 
nauczyciel w Rogatkach a następnie 
w Indurze na Grodzieńszczyźnie. Był 
organizatorem i opiekunem szkol-
nych drużyn harcerskich oraz drużyn 
Strzelca. W latach 1928/29 skończył 
podchorążówkę piechoty i został 
przydzielony do 42. Pułku Piechoty 
stacjonującego w Białymstoku. 
Ożenił się z córką zamożnego rolnika 
z Domanowszczyzny — Ireną z 
domu Kunda, też nauczycielką z 
zawodu. Po ślubie zamieszkali w 
Domanowszczyźnie. W małżeństwie 
urodziły się im dwie córki — Halina    
i Zofia. 

Kazimierz Mierczyński 
został zmobilizowany w sierpniu 
1939 jako podporucznik rezerwy     
42. Pułku Piechoty. Pułk ten został 
rozbity we wrześniu przez wojska 
niemieckie w okolicach Zambrowa. 
Prawdopodobnie Kazimierz Mier-
czyński ze swoim oddziałem nie 
uczestniczył w tych walkach. 
Przebijał się z częścią żołnierzy pułku 
ku granicy rumuńskiej w celu jej 
przekroczenia. Niestety w pobliżu 
granicy dostał się do niewoli 
sowieckiej. Został umieszczony w 
obozie w Szepietówce a po oddzie-
leniu szeregowych od oficerów, 
przetransportowany do obozu w 
Starobielsku. Ze Starobielska rodzina 
otrzymała od niego kilka-kilkanaście 
listów. Po kwietniu 1940 r. wszelki 
kontakt z nim się urwał. W tym 
miesiącu bowiem został rozstrzelany 
w obozie w Charkowie. 

Żonie Irenie wraz z córkami 
udało się uniknąć wywiezienia na 
Syberię. Przekroczyły nielegalnie 
granicę sowiecko-niemiecką i 
przedostały się do Generalnej 
Guberni. Tam znalazły schronienie u 
dalszej rodziny w Krzeszowicach k. 
Krakowa, a następnie w okolicach 
Radomia. 

Obecnie żyją córki Kazi-
mierza Mierczyńskiego. Halina 
Maziejuk mieszka w Warszawie         
a Zofia Drozd w Poznaniu. 

W 2008 roku rozkazem Ministra 
Obrony Narodowej Bronisław         
i  Józef  Chodorowscy  oraz  
Kazimierz Mierczyński zostali 
pośmiertnie awansowani na 
stopień porucznika rezerwy.          •
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Knyszyńscy policjanci 
straceni w zbrodni katyńskiej

ówiąc o ofiarach zbrodni 
katyńskiej zwykle ma się Mna myśli oficerów Wojska 

Polskiego. Tymczasem wśród 22 tys. 
straconych aż ponad 6 tys. stanowili 
policjanci polskiej policji państwo-
wej. 

Co najmniej trzech policjan-
tów, którzy w 1940 r. zginęli z rąk 
funkcjonariuszy NKWD, było 
związanych z Knyszynem.

Bronisław Chomontowski 

Urodził się 6 stycznia 1888 r. w 
Łochowie. W latach 1914-1918 
służył w armii rosyjskiej, gdzie 
uzyskał stopień kaprala. Trafił do 
niewoli niemieckiej, skąd wrócił do 
Polski. Do 1920 r. pracował w Łapach 
w Wojskowej Straży Ochrony Kolei, 
potem wstąpił do policji państwowej.

Jako posterunkowy służył   
w Dolistowie, Knyszynie i w Białym-
stoku. W 1939 r. został zmobilizo-
wany do armii. W nieznanych 
okolicznościach aresztowało go 
wojsko radzieckie. Został osadzony 
w obozie jenieckim w Ostaszkowie. 
Na liście NKWD figuruje pod nr. 
012/2 poz. N 80.

Syn Bronisława Chomonto-
wskiego — Mieczysław brał udział   
w walkach o Monte Cassino, zaś syn 
Kazimierz wraz z matką zostali 

deportowani do Kazachstanu, skąd 
udało się im powrócić.

Józef Korolewski

Urodził się 22 stycznia 1892 r. w 
Zadworzu koło Wołkowyska. W 
1922 r. ożenił się z knyszynianką 
Jadwigą Bielakowską. W 1924 r. 
wstąpił do Policji Państwowej. Na 
posterunku w Knyszynie służył do 
1939 r. Został zmobilizowany przed 
wybuchem wojny, jego dalsze losy są 
nieznane.

Rodzina Józefa Korolew-
skiego została wywieziona do 
Kazachstanu, skąd udało się jej 
powrócić. Syn Henryk działał w 
podziemiu niepodległościowym. 
Został zatrzymany przez UB, zmarł  
w więzieniu we Wronkach.

Franciszek Gierej

Urodził się 14 listopada 1893 r.            
W miejscowości Kołodziąż. Był 
posterunkowym policji. Jego losy są 
podobne do losów Józefa Korolew-
skiego. Zginął prawdopodobnie         
w Miednoje.                                      •

Oprac. E.Sadowska-Dubicka

gł. na podst. E. Chodorowski 
„Knyszyńskie szkice historyczne”, 

cz. 2, Knyszyn 2001.
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Żołnierze wyklęci

ermin żołnierze wyklęci 
u m o w n i e  o b e j m u j e  Twszystkich uczestników 

antykomunistycznego podziemia w 
okresie  powojennym. Ustrój  
narzucony Polsce przez Stalina w 
1944 roku przy milczącej zgodzie 
pozostałych uczestników koalicji 
antyhitlerowskiej był sprzeczny z 
mentalnością Polaków i dla wielu 
obywateli nie do przyjęcia. Część 
uznało, iż wyzwolenie ziem polskich 
przez Armię Czerwoną było nie 
wyzwoleniem, ale początkiem nowej 
okupacji. Dlatego też wielu człon-
ków konspiracji antyhitlerowskiej, 
głównie z Armii Krajowej i 
Narodowych Sił Zbrojnych nie 
ujawniło się i prowadziło dalej 
nierówną walkę z narzuconym 
ustrojem. 

Podczas konferencji w 
Teheranie (28 XI-1 XII 1943) Stalin, 
Roosvelt i Churchill ustalili, iż 
wschodnia granica Polski będzie 
przebiegać po tzw. linii Curzona, 
pokrywającą się mniej więcej z 
obecną wschodnią granicą. Na mocy 
tych ustaleń Polska utraciła ponad sto 
tysięcy kilometrów ziem wscho-
dnich. W wyniku lipcowej ofensywy 
Armia Czerwona wkroczyła na 
tereny, które miały zostać przy 
Po l sce .  S t a l i n  n i e  uznawa ł  
działającego w Londynie Polskiego 

Rządu na Uchodźstwie. Rozpoczął 
się proces przejmowania władzy w 
kraju przez polskich komunistów. 22 
VII 1944 r. ogłoszono w Chełmnie 
powstanie rządu — Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
(PKWN). Mimo, iż w skład PKWN 
wchodzili również ministrowie 
niezwiązani  z  Polską Part ią  
Robotniczą, to był on całkowicie 
podporządkowany  Moskwie .  
Jednocześnie w Chełmnie ogłoszono 
napisany wcześniej w Moskwie tzw. 
Manifest PKWN. Zawierał on 
główne założenia przyszłego ustroju, 
tj. reformę rolną i nacjonalizację 
przemysłu. PKWN był uznawany 
tylko przez Związek Radziecki.       
31 grudnia 1944 prezydent KRN 
Bolesław Bierut powołał w miejsce 
PKWN Rząd Tymczasowy Rzecz-
pospolitej Polskiej, który został 
uznany przez Czechosłowację, 
Jugosławię, Francję. Cały czas Stalin 
czynił starania, aby utworzyć w 
Polsce rząd, który miałby między-
narodowe uznanie. W czerwcu 1945 
roku Stanisław Mikołajczyk były 
premier Rządu RP na Uchodźstwie 
zgodzi ł  s ię  wejść  do rządu 
krajowego. 28 VI 1945 roku postał 
Tymczasowy Rząd  Jednośc i  
Narodowej RP, w którym Stanisław 
Mikołajczyk objął tekę wicepre-
miera. Rząd Jedności Narodowej 

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ
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został uznany przez aliantów, którzy 
cofnęli poparcie dla Rządu RP na 
Uchodźstwie. W ten sposób została 
zalegitymizowana władza komuni-
stów w Polsce. W Tymczasowym 
Rządzie Mikołajczyk niewiele miał 
do powiedzenia. Rząd ten wsławił się 
sfałszowaniem referendum w 1946 
roku oraz sfałszowaniem wyborów 
do Sejmu Ustawodawczego. Miko-
łajczyk nie był w stanie temu 
zapobiec. W rezultacie sfałszowa-
nych wyborów Polskie Stronnictwo 
Ludowe Mikołajczyka zostało zmar-
ginalizowane a on sam obawiając się 
aresztowania musiał potajemnie 
uciekać. Zalegalizowani komuniści 
w pełni triumfowali,

W  o k r e s i e  o k u p a c j i  
hitlerowskiej działał w Polsce silny 
ruch oporu. Jego główną siłą, 
reprezentującą rząd londyński, była 

Armia Krajowa. Bataliony Chłopskie 
reprezentowały ruch ludowy a 
Narodowe Siły Zbrojne ruch narodo-
wy. Najsłabszą siłą była  związana z 
komunistami Armia Ludowa. Armia 
Krajowa walczyła z niemieckim 
okupantem, jednocześnie prowadziła 
działania zmierzające do przejęcia 
władzy po wyzwoleniu ziem polskich 
spod niemieckiej okupacji. Na te 
potrzeby został opracowany plan 
powstania zbrojnego pod kryptoni-
mem „Burza” mający na celu zbrojne 
przejęcie władzy na terenach opu-
szczanych przez cofających się 
Niemców, jeszcze przed zajęciem 
tych terenów przez wchodzącą Armię 
Czerwoną. Miało brać w nim udział 
ok. 100 tys. partyzantów. W ramach 
planu „Burza” w akcji pod krypto-
nimem „Ostra Brama” oddziały 
Armii Krajowej współdziałające z 

Od lewej: Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Jerzy Jezierski „Stefan”, Władysław 
Łukasiuk „Młot”, Zygmunt Błażejewicz „Zygmunt”, Lucjan Minkiewicz „Wiktor”, 
Jan Zaleski „Zaja”
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wojskami sowieckimi w okresie 7-13 
lipiec wyzwoliły Wilno. Później 
oddziały AK wyzwoliły m.in. 
Lubartów, Kock, Krasnystaw, Szcze-
brzeszyn. Jednak Sowieci nie zamie-
rzali tolerować władzy im nie 
podporządkowanej. Na terenach 
wyzwolonych oddziały AK były 
rozbrajane a partyzanci wcielani do 
idących ze wschodu oddziałów armii 
Berlinga. Ci, którzy odmówili 
wstąpienia do tej formacji, byli inter-
nowani a wielu zostało wywiezio-
nych do obozów w ZSRR. Szacuje 
się, iż do końca 1944 roku zostało 
aresztowanych ok. 30 tys. żołnierzy 
AK. Po wyzwoleniu Warszawy 
ostatni dowódca Armii Krajowej 
generał Leopold Okulicki wydał       
19 I 1945 roku rozkaz o jej rozwiąza-
niu. Mimo to wielu partyzantów nie 
ujawniło się, pozostało w konspiracji 
i walczyło przeciwko narzuconej 
władzy. 

W powojennym podziemiu 
antykomunistycznym istniały dwa 
główne nurty :
• Powstałe 2 IX 1945 roku 
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość 
(WiN) skupiające głównie konspira-
cję poakowską, które było główną 
siłą oporu. Na czele zrzeszenia stali 
prezesi. Pierwszym został Jan Rzepe-
cki. Krótko kierował organizacją, 
ponieważ zaraz został aresztowany 
przez UB. To samo stało się z jego 
następcami. W okresie 1945-1947 
było czterech prezesów. Przyjmuje 
się, iż istniało cztery komendy 
kierujące WiN-em. Ostatnia tzw. V 
Komenda była tylko ekspozyturą UB 
i miała na celu pomoc władzy           
w likwidacji podziemia.

• Wywodzące się z Narodowych Sił 
Zbrojnych Narodowe Zjednocze-
nie Wojskowe.
Można w nim wyróżnić trzy specy-
ficzne okresy walki z komunistyczną 
władzą:
- lata 1944-1947, w których czynnie 
walczyło ok. 17-18 tys. partyzantów
- lata 1947-1952, w których walczyło 
ok. 1800 partyzantów
- lata 1952-1956, w których walczyło 
200-300 partyzantów

Walka toczona z komunisty-
czną władzą była nierówna. W 
okresie II wojny światowej, do maja 
1945 roku, teren Polski stanowił 
bezpośrednie zaplecze frontu i był 
nasycony sowieckimi jednostkami 
wojskowymi, których używano do 
walki z podziemiem. Do zwalczania 
podziemia powołano Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Publicznego (MBP)  
oraz utworzono jego struktury w 
miastach wojewódzkich i powiato-
wych. W ramach wojska  powstały 
również odziały Korpusu Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego (KBW), 
których głównym zadaniem było 
zwalczanie podziemia. Również 
wojsko polskie i milicja aktywnie 
uczestniczyły w tych działaniach. 

W latach 1944-1946, gdy 
władza komunistyczna była stosun-
kowo słaba, główną siłą zwalczającą 
podziemie były sowieckie jednostki 
wojskowe NKWD. Przy pomocy UB 
przeprowadziły one w lipcu 1945 
roku obławę augustowską, w efekcie 
której aresztowano ok. dwa tysiące 
osób podejrzanych o działalność 
podziemną. O sześciuset aresztowa-
nych wszelki słuch zaginął. Mord na 
tych ludziach był największą 
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zbrodnią sowiecką w powojennej 
Polsce. 

Najsilniejsze podziemie 
antykomunistyczne działało we 
wschodnich rejonach Polski, w 
województwach białostockim, 
lubelskim i wschodniej części 
województwa warszawskiego. Na 
tych terenach władza często kontro-
lowała tylko miasta wojewódzkie i 
powiatowe, natomiast teren należał 
do podziemia. Oddziały partyzanckie 
rozbijały więzienia, uwalniając 
aresztowanych, atakowały posterun-
ki milicji, UB, prowadziły walkę 
zbrojną z oddziałami wojska, KBW, 
WOP. Likwidowani byli przede 
wszystkim funkcjonariusze UB i ich 
agenci, członkowie PPR a także 
gorliwie współpracujący z władzą 
burmistrzowie, wójtowie, starosto-
wie. Do końca 1947 roku żołnierze 
podziemia rozbili ponad 1300 
posterunków milicji. 

Po uznaniu przez aliantów 
Tymczasowego Rządu Jedności 
Narodowej cofnęli oni pomoc 
finansową dla antykomunistycznego 
podziemia. Aby zdobyć środki finan-
sowe na walkę, była prowadzona tzw. 
akcja dochodowa. Partyzanci 
napadali na konwoje z pieniędzmi, 
banki, rozbijali kasy w urzędach, 
instytucjach, zakładach pracy. 
Władza wykorzystywała te akcje do 
propagandy, iż podziemie zajmuje się 
głównie rabunkami. 

Aby osłabić podziemie 
antykomunistyczne rząd komunisty-
czny ogłaszał amnestie. Okazały się 
one bardzo skutecznym orężem w 
rozprawie z podziemiem. Pierwsza 
amnestia została ogłoszona 2 VIII 

1945 roku. Na jej mocy miały być 
darowane kary wszystkim członkom 
podziemia, którzy ujawnią się, 
zdadzą broń oraz ujawnią wszelkie 
okoliczności działalności podziem-
nej. Po pierwszej amnestii ujawniło 
się ok. 25 tysięcy osób związanych z 
podziemiem, ale tylko ok. 2 tysiące 
jego aktywnych członków. Amnestia 
ta w niewielkim stopniu osłabiła 
podziemie. Znacznie lepsze efekty 
przyniosła dla władzy druga amnestia 
z 22 II 1947 roku. Została ona 
uchwalona po sfałszowanych 
wyborach do Sejmu Ustawodawcze-
go. Wybory zostały zaakceptowane 
przez świat. Dla wielu konspiratorów 
kontynuowanie walki zbrojnej w tej 
sytuacji straciło sens. W efekcie 
drugiej amnestii, do końca kwietnia 
1947 roku, ujawniło się ok. 75 tys. 
członków podziemia w tym ok. 25 
tys. przebywających w więzieniach. 
Szacuje się, iż ujawniło się ok. 90 
procent prowadzących zbrojną walkę 
partyzantów. Można stwierdzić, że 
druga amnestia złamała kręgosłup 
zbrojnego podziemia, ale nie 
zlikwidowała go całkowicie. 

W drugim okresie walczyli 
ci, którzy nie ujawnili się w czasie 
amnestii. Z czasem okazało się, iż 
władza nie dotrzymała obietnic da-
nych w czasie amnestii. Rozpoczęły 
się prześladowania ujawnionych 
partyzantów. Część z nich z powro-
tem podjęła zbrojną walkę. W tym 
okresie nie było już zorganizowa-
nych struktur koordynujących walkę 
w skali kraju. Walczyły pojedyncze 
kilku-, kilkunastoosobowe oddziały 
partyzanckie. Do ich likwidacji 
władza na szeroką skalę wykorzysty-
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zacji. Po wojnie szerzył się bandy-
tyzm, złodziejstwo. Dochodziło do 
krwawych porachunków na tle 
osobistych urazów. Denuncjacja, 
rzucenie plotki było łatwą okazją do 
zemsty osobistej. Sprzyjał temu 
łatwy dostęp do broni, poczucie 
bezkarności, słaba władza. W efekcie 
powojennych walk, porachunków 
zginęło wielu niewinnych ludzi, w 
tym także z rąk ludzi podziemia. 

Najbardziej znani uczestni-
cy podziemia niepodległościowego 
to: 
- Rotmistrz Witold Pilecki
- Stanisław Kamieński „Huzar”
- Józef Kuraś „Ogień”
- Romuald Rajs „Bury”
- Zygmunt Szyndzielarz „Łupaszka”
- Hieronim Dekutowski „Zapora”.

Wszyscy oni zostali straceni 
przez komunistów. W okresie 
powojennym komunistyczna władza 
cały czas prowadziła propagandę 
mającą na celu zohydzenie żołnierzy 
podziemia niepodległościowego. 
Byli oni przedstawiani jako bandyci, 
mordercy, złodzieje. Na bohaterów 
kreowano walczących z nimi 
ubowców, milicjantów, peperowców. 
Dopiero od przełomu 1989 roku 
zaczęto o nich mówić obiektywnie, 
prowadzić badania naukowe, odtwa-
rzać ich losy. 

Od 2011 roku na mocy 
uchwały Sejmu 1 marca obchodzony 
jest w kraju Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. W tym dniu w 
1951 roku zostało rozstrzelanych 
siedmiu oficerów z ostatniej, IV 
Komendy WiN.                              •

Od lewej: Henryk Wieliczko „Lufa”, Marian Pluciński „Mścisław”, Zygmunt Szen-
dzielarz „Łupaszka”, Jerzy Lejkowski „Szpagat”, Zdzisław Badocha „Żelazny”. 
1945 r.

75. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ
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śledcze, tortury. Kilka tysięcy osób 
zmarło w więzieniach. Sądy 
wojskowe wydały ok. 5 tys. wyroków 
śmierci, z których ok. połowa została 
wykonana. W woj. białostockim 
stracono w latach 1944-1956 302 
osoby, a w więzieniach zmarło 84 
osób. W walkach z podziemiem 
niepodległościowym zginęło ok. 12 
tys. funkcjonariuszy NKWD, UB, 
milicji i żołnierzy wojska. Zostało 
zabitych ok. 10 tys. cywilnych 
współpracowników władzy. 

Walka z komunistyczną 
władzą miała również swoje ciemne 
strony. Niektórzy członkowie pod-
ziemia dokonywali mordów na 
ocalałych z Holokaustu Żydach. 
Mordy te mogły wynikać z faktu, że 
istniało przekonanie, iż Żydzi są 
główną ostoją władzy komunisty-
cznej (tzw. żydokomuna), ponieważ 
znaczną część kadry kierowniczej 
Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego kierującego walką z 
antykomunistycznym podziemiem 
stanowili Żydzi. Partyzanci prowa-
dzili tzw. akcję wagonową — 
zatrzymywali pociągi i sprawdzali 
podróżujących a wykrytych Żydów, 
funkcjonariuszy UB, działaczy PPR 
rozstrzeliwali. W czasie akcji 
wagonowej zabito ok. 200 Żydów. 
Na Białostocczyźnie odział kapitana 
Romualda Rajsa Burego z Narodo-
wego Zjednoczenia Wojskowego na 
początku 1946 roku zamordował w 
kilku wsiach ok. 80 mieszkańców 
wyznania prawosławnego, w tym 
były kobiety i dzieci. 

W czasie wojny znaczna 
część społeczeństwa uległa demorali-

wała prowokację. Do oddziałów 
partyzanckich starano się wprowa-
dzić agentów, często przewerbo-
wanych członków podziemia. 
Utworzono tzw. V komendę WiN 
składającą się z przewerbowanych 
członków IV komendy oraz agentów 
UB. Mistyfikacja była tak dobra, iż 
u w i e r z y ł y  w  n i ą  w y w i a d y  
amerykański i angielski i rozpoczęły 
współpracę z V komendą przekazując 
pieniądze na walkę z komunistami.   
V komenda pomagała likwidować 
walczące jeszcze oddziały. Za jej 
pomocą w 1952 roku został zli-
kwidowany oddział Kazimierza 
Kamieńskiego „Huzara”. Do 1952 
roku większe oddziały podziemia 
zostały rozbite. Ale 200-300 konspi-
ratorów pojedynczych lub w kilku 
osobowych grupach nadal starało się 
walczyć. Po październikowym 
przełomie 1956 roku konspiracja 
praktycznie zamarła. Tylko sześciu 
ostatnich straceńców próbowało 
nadal walczyć. Ostatni uzbrojony 
partyzant sierżant Józef Franczak  
„Lalek” zginął w październiku 1963 
roku w woj. lubelskim. 

Szacuje się, iż w podziemiu 
niepodległościowym uczestniczyło 
mniej lub bardziej czynnie ok. 120- 
180 tys. konspiratorów w tym ok. 20 
tys. walczyło z bronią u ręki. W 
walkach poległo ok. 5-6 tys. z nich. 
Za działalność niepodległościową 
aresztowano ok. 80 tys. osób. Wielu 
niewinnie. Wsadzano do więzień 
członków rodzin, znajomych czy też 
udzielających jakiejkolwiek pomocy 
konspiratorom. Wobec aresztowa-
nych stosowano okrutne metody 
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tanisław Malesiński urodził się 
8 VII 1906 roku w Knyszynie. SJego rodzicami byli Jacenty 

Malesiński i Jadwiga z Citkowskich. 
Jacenty Malesiński był pierwszym 
burmistrzem w niepodległej Polsce. 
Swój urząd sprawował w latach 
1919-1921. Rodzina Malesińskich 
była liczna. Stanisław miał dwóch 
braci oraz sześć sióstr. Uczęszczał do 
Gimnazjum Męskiego im. Zygmunta 
Augusta w Grodnie, w którym zdał 
maturę w 1926 roku. 

W l a t a c h  1 9 2 8 - 1 9 2 9  
odbywał służbę wojskową w Baonie 
Podchorążych Rezerwy Piechoty w 
Berezie Kartuskiej. Do rezerwy 
został przeniesiony w stopniu 
plutonowego-podchorążego rezerwy 
piechoty. Po odbyciu kilkukrotnych 
ćwiczeń wojskowych w 1937 roku 
uzyskał stopień porucznika rezerwy. 
Pracował jako urzędnik w Szefostwie 
Budownictwa DOK III w Grodnie. W 
sierpniu 1939 r. został zmobilizo-
wany do 81. Pułku Piechoty 
stacjonującego w Grodnie. W tym 
pułku kapelanem był ks. Antoni 
Hermanowski. Kampanię wrześnio-
wą odbył jako płatnik pułku.           
12 września 81. Pułk został zaatako-
wany i rozbity przez przeważające 
siły niemieckie w lesie Przysucha     
k. Opoczna. Porucznikowi Malesiń-
skiemu udało się uniknąć niewoli 
niemieckiej. Przedostał się do 

Knyszyna, w którym spędził okres 
sowieckiej okupacji w latach 1939-    
-1941. Musiał ukrywać się, ponieważ 
w wypadku schwytania przez 
Sowietów groził mu taki los, jaki 
zgotowali oficerom zamordowanym 
w zbrodni katyńskiej. 

P o  z a j ę c i u  t e r e n ó w  
Białostocczyzny przez Niemców w 
czerwcu 1941 r. szybko, bo już w 
listopadzie 1941 r., przystąpił do 
konspiracji. Był organizatorem i 
dowódcą knyszyńskiej placówki 
Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), 
która w lutym 1942 r. przekształciła 
się w Armię Krajową. Używał 

Kapitan Stanisław Malesiński
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MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

Stanisław Malesiński
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pseudonimu „Lew”. Jego bliskim 
współpracownikiem był sierżant 
Władys ł aw  Ba r tk i ew icz  p s .  
„Adwent”. Korzystając z faktu, iż 
„Adwent” pracował na poczcie, 
stworzono w oparciu o pocztę siatkę 
kolportującą w terenie prasę 
podziemną. Stanisław Malesiński był 
dowódcą knyszyńskiej placówki AK 
przez cały okres niemieckiej 
okupacji. Tak długi czas działania 
świadczy o doskonalej konspiracji. 

Po opuszczeniu Knyszyna 
przez Niemców w sierpniu 1944 r. 
knyszyńska AK powołała policję, 
która miała pilnować porządku. Jej 
komendantem został Stanisław 
Szydłowski. Jednak po kilku dniach 
część policjantów została aresztowa-
na przez NKWD, a pozostali musieli 
ukrywać się. Stanisław Malesiński      
i tym razem uniknął zatrzymania. 
Gdy enkawudziści przyszli go 
aresztować, zdołał się ukryć. Zamiast 
jego został ujęty i wywieziony do 
ZSRR brat Henryk. 

Po wyzwoleniu Stanisław 
Malesiński nie ujawnił się i dalej 
działał w podziemiu niepodległo-
ściowym. Szybko awansował w 
strukturach podziemia. Od września 
1944 r. pełnił funkcję kwatermistrza 
w Obwodzie AK Białystok Powiat. 
19 I 1945 roku gen. Leopold Okulicki 
wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii 
Krajowej. Komendant Obwodu 
Białostockiego AK ppłk Władysław 
Liniarski „Mścisław” nie pod-
porządkował się rozkazowi i w 
miejsce Armii Krajowej powołał 
Armię Krajową Obywatelską 
(AKO). W strukturach AKO 

Stanisław Malesiński pełnił najpierw 
funkcję  drugiego,  a  późnie j  
pierwszego zastępcy przewodnika 
Obwodu AKO Białystok Powiat. 
Rozkazem nr 319 z 1 VI 1945 r. został 
awansowany na stopień kapitana. Po 
wejściu okręgu AKO Białystok w 
struktury utworzonego we wrześniu 
1945 r. zrzeszenia Wolność i 
Niezawisłość (WiN) nadal działał w 
konspiracji. W WiN-ie przyjął 
pseudonim „Tadeusz”. Był prezesem 
obwodu WiN Białystok Powiat oraz 
pierwszym zastępcą prezesa obwodu 
sokólsko-białostockiego. Pod koniec 
grudnia 1945 r. został przeniesiony na 
stanowisko prezesa trudnego obwodu 
WiN — suwalsko-augustowskiego.

W lipcu 1945 r. miała 
miejsce słynna obława augustowska, 
podczas której NKWD przy pomocy 
funkcjonariuszy UB i milicji areszto-
wało kilka tysięcy podejrzanych        
o działalność konspiracyjną. Ok. 600 
z nich zostało zamordowanych w 
nieznanym miejscu. Również później 
przeszło kilka fal aresztowań. Kilku 
dowódców porzuciło swoje stanowi-
ska. W efekcie struktury konspira-
cyjne były całkowicie rozbite. 
Szerzył się bandytyzm. Na nowym 
stanowisku kapitan Malesiński 
przystąpił do energicznych działań. 
W ciągu dwóch miesięcy zorganizo-
wał na nowo komendę obwodu oraz 
jej struktury terenowe. Wszystkie 
źródła historyczne podkreślają, iż 
p rowadzi ł  ak tywną  walkę  z  
bandytyzmem. Niestety następują 
kolejne aresztowania członków 
komendy i jej działalność została 
ponownie zdezorganizowana. W 
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c z e r w c u  1 9 4 6  r.  S t a n i s ł a w  
Malesiński zamierzał udać się do 
Białegostoku na naradę z kierowni-
ctwem WiN Białystok. Niestety nie 
dotarł  tam, ponieważ został  
skrytobójczo zamordowany. Nie są 
znane okoliczności tego mordu. Jego 
przykryte gałęziami ciało znaleziono 
dopiero w 1947 roku w pobliżu 
schronu, gdzie się ukrywał w lesie 
koło Płociczna w gminie Bakała-
rzewo. Tam tez został pochowany. 
Postać kapitana Malesińskiego nie 
została zapomniana przez jego 
żyjących podkomendnych. Po 
przemianach 1989 roku, w miejscu 
mordu rodzina oraz byli żołnierze 
WiN ustawili okazały trzyczęściowy 
obelisk. Ciało kapitana w 1998 roku 
zostało ekshumowane i przeniesione 
do zbiorowego grobu żołnierzy 
podz i emia  na  cmen ta rzu  w  

Suwałkach. Na tym grobie znajduje 
się tablica jemu poświecona.

Kapitan Stanisław Malesiń-
ski był odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami przez 
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na 
Uchodźstwie.

W styczniu bieżącego roku 
Knyszyńskie Towarzystwo Regio-
nalne wystąpiło z wnioskiem do 
Ministerstwa Obrony Narodowej o 
pośmiertny awans kapitana Malesiń-
skiego na stopień majora.

Sensacyjnym, ale  nie  
potwierdzonym dokumentami, 
wątkiem biografii, jest informacja o 
tym, iż Stanisław Malesiński pod 
koniec 1945 roku zawarł związek 
małżeński z przybyłą do Knyszyna w 
czasie wojny pielęgniarką Jadwigą 
Wiśniewską (później po mężu 
Ciurzycką). Ślub miał miejsce w 
kościele św. Aleksandra w Suwał-
kach i był utajniony. Informacja o 
małżeństwie pochodzi od obecnej na 
ślubie, żyjącej jeszcze bratowej 
Jadwigi — Marii Wiśniewskiej. 
Choiaż nie znaleziono metryki ślubu, 
to fakt ten uprawdopodabnia to, że 
żyją jeszcze świadkowie, którzy 
słyszeli jak matka Stanisława mówiła 
o Jadwidze  „moja synowa”.

                                •

Literatura:

Rychlewski Bartłomiej, Konspiracja 
i opór społeczny w Polsce 1944-
1956, Słownik Biograficzny t. 4, 
Kraków — Warszawa — Wrocław 
2010, s. 366-367
    



23

a b r i e l  O s z c z a p i ń s k i  
„Dzięcioł” był żołnierzem GAK — AKO — WiN, 

dowódcą drużyny dyspozycyjnej In-
spektoratu Białostocko-Suwalskiego 
WiN, później dowódcą powino-
wskiego patrolu partyzanckiego. Nie 
był knyszyniakiem, ale jego losy 
wielokrotnie splatały się z Kny-
szynem i mieszkańcami ziemi 
knyszyńskiej. 

Urodził się 10 II 1914 roku 
w Cieszach, wówczas powiat biało-
stocki, obecnie moniecki, w rodzinie 
chłopskiej. Jego rodzicami byli 
Wiktor i Anna z Zabielskich. W 1915 
roku rodzina została ewakuowana do 
Rosji, skąd wróciła w 1919 roku. W 
1927 roku ukończył pięć klas szkoły 
powszechnej w Mońkach. W latach 
1937-1938 odbywał służbę wojsko-
wą w drugim dywizjonie artylerii 
przeciwlotniczej w Grodnie. Przed 
wojną pracował w gospodarstwie 
kuzyna w Kropiwnicy. Przed 
kampanią wrześniową nie został 
zmobilizowany do wojska. W okresie 
okupacji pracował na roli i przy 
budowie dróg. W styczniu 1943 roku 
został zaprzysiężony przez Krzy-
sztofa Apanowicza „Wika” do Armii 
Krajowej. Przyjął pseudonim 
„Dzięcioł”. Początkowo był szerego-
wym żołnierzem a następnie pełnił 
funkcję zastępcy dowódcy drużyny 
III Plutonu Placówki nr 7 (Kalinów-

ka). Wiosną 1944 roku zaczął 
ukrywać się u kuzyna w Chobotkach. 
W maju 1944 roku dołączył do 
oddziału partyzanckiego „Hańcza”. 
Na początku lipca 1944 roku jako 
celowniczy rkm uczestniczył w 
potyczkach oddziału „Hańcza” na 
szosie Osowiec – Strękowa Góra. 

W lipcu 1944 roku znalazł 
się w szeregach I baonu 42 pp. AK 
działającego w Puszczy Knyszyń-
skiej, którego dowódcą był por. 
Stanisław Grygo ps. „Szary”. W 
dniach 18-24 VII 1944 roku podczas 
akcji „Burza” brał udział w 
potyczkach w rejonie Rybnika, 

Tragiczne losy Gabriela 
Oszczapińskiego

Gabriel Oszczapiński
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Katrynki, Kopiska. Po zajęciu tych 
terenów przez Sowietów oddział 
został rozwiązany. Oszczapiński 
został zatrzymany przez sowieckich 
żołnierzy i przewieziony do Sokółki. 
Udało się jednak uciec z więzienia. 
Zimą 1944-45 ukrywał się w 
rodzinnej miejscowości. W marcu 
1945 roku został żołnierzem 
zgrupowania partyzanckiego AKO 
kryptonim Piotrków, którego 
dowódcą był major Aleksander 
Rybnik „Jerzy”. W szeregach 
ugrupowania Piotrków brał udział 
m.in. 24 VI 1945 r. w rozbrojeniu 
pododdziału wojska polskiego oraz 2 
VIII 1945 r. w walce pod Ogółami 
stoczonej z wojskiem. 15 VIII 1945 r. 
został awansowany do stopnia 
kaprala. Od sierpnia 1945 r., po 
demobilizacji ugrupowania Piotrków 
służył w oddziale samoobrony Leona 
Suszyńskiego ps. „P-8”. Od jesieni 
1945 r. działał w WiN. W grudniu 
1945 r. został dowódcą samodzielnej 
drużyny dyspozycyjnej podlegającej 
mjr. Aleksandrowi Rybnikowi. 
Głównym zadaniem drużyny miała 
być ochrona Rybnika. Jednak druży-
na prowadziła przede wszystkim 
działalność egzekucyjną.  Od 
stycznia do lipca 1946 r. wykonała co 
najmniej czternaście wyroków 
śmierci na konfidentach i pospolitych 
bandytach. 28 VIII 1946 r. doszło do 
potyczki z pododdziałem KBW w 
okolicach wsi Wąski (Waśki?) k. 
Moniek, w czasie której zginął 
dowódca baonu KBW kpt. Wiktor 
Koryński a „Dzięcioł” ciężko ranny 
w nogę. Zaopatrzony w fałszywe 
dokumenty trafił do szpitala w 
Białymstoku, gdzie przeszedł 

operację. Po zabiegu przez miesiąc 
przebywał w szpitalu w Knyszynie 
pod opieką doktora Bogdana 
Szymborskiego. Do czasu ogłoszenia 
amnestii ukrywał się kontynuując 
rekonwalescencję. Korzystając z 
amnestii lutowej, 15 IV 1947 r. 
Gabriel Oszczapinski ujawnił się w 
PUBP w Sokółce. Do sierpnia 1947 r. 
przebywał u rodziny w Knyszynie. 
Następnie wyjechał do Długołęki, 
gdzie 3 IX 1947 r. ożenił się z Alfredą 
Popławską. W małżeństwie urodziła 
się córka Teresa. W listopadzie 1947 
r. powrócił do Knyszyna, gdzie podjął 
pracę w GS „SCh” jako magazynier. 
Był inwigilowany przez UB.             
W kwietniu 1948 r. został zatrzymany 
i przesłuchany w sprawie dawnych 
kontaktów organizacyjnych. Zagro-
żony aresztowaniem porzucił pracę i 
zaczął ukrywać się. W listopadzie 
1948 r. nawiązał kontakt z ukrywa-
jącym się byłym członkiem WiN 
Zdzisławem Kruszyńskim „Szczy-
głem”. Wspólnie zorganizowali 
oddział skupiający głównie byłych 
członków AK-AKO-WiN. Dowódcą 
oddziału został „Dzięcioł”. Oprócz 
„Dzięcioła” i „Szczygła” w jego 
skład wchodzili Konstanty Baryło 
„Jastrząb”, Antoni Gawełko „Guma” 
oraz Gerard Kulesza „Zbych”. Przez 
oddział przewinęło się łącznie 9 
partyzantów. Oddział „Dzięcioła” 
działał samodzielnie. Wykorzystywał 
pozostało-ści byłej siatki AK-AKO-
WiN oraz własne struktury. Działał    
w północnej części ówczesnego 
powiatu białostockiego, na terenie 
gmin Krypno, Trzcianne, Kalinówka. 
Była to typowa grupa przetrwania. 
Znacznie ograniczona została 
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działalność zbrojna, z UB, KBW i 
MO walczono tylko w samoobronie. 
Wymierzano kary chłosty gorliwym 
współpracownikom władzy ludowej. 
Przeprowadzano przede wszystkim 
akcje rekwizycyjne, umożliwiające 
przetrwanie w terenie (m.in. 14 X 
1949 r. zatrzymano samochód GS 
„SCh” w Knyszynie przewożący 
1.825.000 zł). Sporządzano i kolpor-
towano ulotki. Oddział występował 
w umundurowaniu wojska polskiego.

Do likwidacji oddziału 
„Dzięcioła” doszło na przełomie 
1949/50 r. w rezultacie zastosowania 
tzw. kombinacji operacyjnej polega-
jącej na wprowadzeniu do oddziału 
agenta UB. Kierował nią szef PUBP 
w Białymstoku kpt. Antoni Pańko-
wski. W sierpniu 1949 r. kontakt z 
Oszczapińskim nawiązał agent UB 
Wacław Snarski „Księżyc”, który w 
listopadzie dołączył do oddziału. 
Odtąd informował on UB o ruchach 
oddziału. 5 XII 1949 r. w okolicy wsi 
Zubole partyzanci starli się z grupą 
operacyjną UB-KBW. Zdołali oni 
odskoczyć, lecz na polu walki 
pozostał ranny Konstanty Baryło 
„Jastrząb”, który został ujęty po 
nieudanej próbie samobójczej. Po 
jego przesłuchaniu połączonym z 
torturami oraz na podstawie informa-
cji uzyskanych od agenta zatrzymano 
67 współpracowników oddziału. 
Partyzanci utracili bezpieczne kwate-
ry. Doszło wśród nich do rozłamu. 
„Dzięcioł” opuścił oddział podejmu-
jąc decyzję o samotnym ukrywaniu. 8 
I 1950 r. w kolonii Kulesze-Chobotki 
w walce z grupą operacyjną UB-
KBW zginęli Zdzisław Kruszyński 
„Szczygieł”, Antoni Gawełko „Gu-

ma” oraz Gerard Kulesza „Zbych”. 
10 I 1950 r. agent „Księżyc” w lesie 
Szelągówka w okolicy wsi Żuki 
wprowadził „Dzięcioła” w zasadzkę, 
w której został on aresztowany,           
a następnie osadzony w areszcie 
śledczym w Białymstoku.

27 XI 1950 r. Gabriel 
Osczapiński wraz z aresztowanym 
wcześniej Konstantym Baryłą stanął 
przed Wojskowym Sądem Rejono-
wym. Już w tym samym dniu zapadł 
wyrok — kara śmierci dla obu 
oskarżonych. Naczelny Sąd Wojsko-
wy odrzucił apelację od wyroku. 
Prezydent Bolesław Bierut nie 
skorzystał z prawa łaski. 10 III 1950 r. 
Gabriel Oszczapiński został stracony. 
Tak dopełnił się los jeszcze jednego 
konspiratora. Wyrok na Oszczapiń-
skiego został unieważniony na mocy 
postanowienia Sądu Wojewódzkiego 
w Białymstoku z 14 II 1994 r.  

Zdumiewająca jest historia 
agenta UB Wacława Snarskiego 
„Księżyca”. Urodził się on w 1917 r. 
we wsi Piaski w gminie Krypno. W 
czasie okupacji niemieckiej był 
członkiem AK o pseudonimie 
„Cierp”. A po wyzwoleniu nadal dzia-
łał w AKO-WiN. Za przynależność 
do podziemia został aresztowany        
i skazany 23 III 1946 r. przez 
Wojskowy Sąd Rejonowy na karę       
5 lat więzienia. Został zwolniony        
z więzienia na mocy amnestii             
z 27 II 1947 r. Nie wiadomo czy został 
zwerbowany czy sam zgłosił się do 
współpracy z Powiatowym Urzędem 
Bezpieczeństwa Publicznego. We 
współpracy tej okazał się zabójczo 
skuteczny. Oprócz likwidacji  
oddziału „ Dzięcioła” w ciągu kilku 
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na nodze taboretu i długiego stania na 
jednej nodze, bicie linijką, oblewanie 
wodą i pozostawianie w mokrej 
odzieży, przyciskanie dłoni drzwia-
mi, wbijanie drzazg pod paznokcie, 
rażenie prądem, lanie wody do uszu i 
nosa. 

Z Knyszyna i okolic były aresztowa-
ne następujące osoby:
- Jerzy Leszczyński, skazany na 2 lata 
więzienia;
- Krystyna Miłoszewicz z d. 
Kasprzyńska z Knyszyna, skazana na 
7 lat więzienia;
- Halina Grygorczyk z d. Mnich,  
skazana na 1,5 roku więzienia;
- Stanisław Kudzinowski z Wodzi-
łówki, skazany na 8 lat więzienia;
- Bronisław Kudzinowski, skazany 
na 6 lat więzienia;
- Edward Kudzinowski, skazany na    
7 lat więzienia;
 - Antoni Wojtach, skazany na 8 lat 
więzienia;
- Antoni Purta z Jaskry, skazany na 
2,5 roku więzienia;
- Kazimierz Snarski, skazany na 5 lat 
więzienia;
- Dominik Skibicki z Grądów, 
skazany na 5 lat więzienia;
- Czesław Skibicki z Grądów, 
skazany na 1,5 roku więzienia;
- Stanisław Skibicki z Grądów, 
skazany na 6 lat więzienia;
- Józef Sokólski z Wodziłówki, 
skazany na 5 lat więzienia;
- Antoni Bartulewicz z Jaskry, 
skazany na 5 lat więzienia;
- Stanisław Wysocki (ojciec) z Kny-
szyna, skazany na 1,5 roku więzienia;
- Stanisław Wysocki (syn) z Kny-
szyna skazany na 1,5 roku więzienia;

miesięcy doprowadził do likwidacji 
oddziałów Czesława Czyża „Dzika” 
i  Franciszka Kisielewskiego 
„Sosny”. W drugim wypadku uśpił 
partyzantów alkoholem ze środkami 
nasennymi i sam zastrzelił czterech 
partyzantów. W sumie za jego 
przyczyną zginęło 14 partyzantów. 
Trudno zrozumieć człowieka, który 
sam przez wiele lat należy do 
konspiracji a później zaciekle ściga i 
morduje byłych kolegów. Jego 
zbrodnie nie uszły bezkarnie. W maju 
1950 r. wraz z drugim agentem 
próbował zlikwidować doświadczo-
nych konspiratorów Jana Taborow-
skiego „Bruzdę” i Stanisława 
Cislewskiego „Lipca”. Ci jednak 
wyczuli agentów i ich zastrzelili.

Kombinacja operacyjna, 
którą zastosowano do likwidacji 
oddziału „Dzięcioła” była w UB 
przedstawiana jako modelowa i 
służąca za wzór do naśladowania, a 
dla pomysłodawcy tej operacji, 
kapitana Antoni ego Pańkowskiego, 
trampoliną dalszej kariery w UB. 

Likwidacji oddziału „Dzię-
cioła” towarzyszyła prowadzona na 
szeroką skalę akcja zatrzymywania 
przez funkcjonariuszy PUBP w 
Białymstoku osób mających 
jakikolwiek związek z oddziałem 
„Dzięcioła”. Ogółem aresztowano 
128 osób, z których aż 102 zostało 
skazanych na karę więzienia za 
pomoc par tyzantom.  Częs to  
zatrzymywano po kilka osób z jednej 
rodziny w tym kobiety, matki, dzieci. 
Wobec aresztowanych, także kobiet, 
stosowano szeroki wachlarz tortur 
takich jak: bicie w pięty, bicie po 
całym ciele, zmuszanie do siadania 
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- Czesław Kotowicki z Knyszyna,  
skazany na 5 lat więzienia;
- Antoni Chodorowski z Grądów, 
skazany na 6 lat więzienia;
- Piotr Wardach z Jaskry, skazany na   
1 rok więzienia;
- Jan Sadowski, skazany na 1 rok 
więzienia;
- Stanisław Konopko z Knyszyna, 
skazany na 12 lat więzienia;
- Albin Snarski z Jaskry, skazany na    
6 lat więzienia;
- Antoni Ołdziejewski, skazany na    
6 lat wiezienia;
- Henryk Korolewski, redaktor prasy 
podziemnej w Knyszynie, skazany na 
7 lat więzienia, zmarł w więzieniu we 
Wronkach;
- Jadwiga Korolewska, matka 
Henryka, skazana na 2 lata wiezienia;
- Józef Chodorowski z Grądów,  
skazany 6 miesięcy więzienia.

Jak widać z powyższego 
wykazu wyroki były drakońskie. A 

wszystko to za użyczanie kwater 
partyzantom lub pomoc żywnościo-
wą. Wielu skazanych straciło zdro-
wie w wyniku tortur w czasie 
śledztwa lub pobytu w ciężkich 
więzieniach, a kilku zmarło. Wykaz 
ten pochodzi z akt IPN i nie obejmuje 
wszystkich skazanych, ale tylko tych, 
którzy sami lub ich dzieci złożyli 
skargi do IPN. W ostatnich latach IPN 
prowadził śledztwo w sprawie niedo-
zwolonych metod stosowanych przez 
śledczych UB podczas przesłuchań 
zatrzymanych w sprawie „Dzięcio-
ła”. Śledztwo to skończyło się posta-
nowieniem o umorzeniu, ponieważ 
sprawcy już nie żyli lub nie udało się 
ustalić miejsca ich pobytu.                •

Oprac. Mieczysław Lewkowicz

na podst. życiorysu Gabriela 
Oszczapińskiego zamieszczonego na 

portalu Wolni i Solidarni autorstwa 
Piotra Łapińskiego oraz akt ze 

śledztwa IPN.

     

Oddział „Dzięcioła”. Gabriel Oszczapiński szósty z lewej, 1946 r.
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Edward Topczewski
z i a ł aczem an tykomu-
nistycznego podziemia Dniepodległościowego, który 

zasługuje na pamięć mieszkańców 
Knyszyna, jest Edward Topczewski. 
Choć nie walczył w najbliższej 
okolicy, to właśnie stąd pochodził i tu 
się ukrywał.

Edward Topczewski, syn 
Konstantego, urodził się 4 kwietnia 
1925 r. w Wodziłówce. W 1943 r. 
wstąpił do Armii Krajowej, brał 
udział w akcji Burza. W 1945 r. trafił 
do  zgrupowania  „P io t rków” 
Aleksandra Rybnika ps. „Jerzy”, a po 
jego rozwiązaniu został przydzielony 
do oddziału Leona Suszyńskiego    
„P-8”. Używał wówczas pseudonimu 
„Jaguar”. W połowie listopada     
1946 r. podczas obławy na leśne 
obozowisko oddziału „P-8” w rejonie 
Kopiska został lekko ranny, ale 
zdołał uciec.

Topczewski zaczął ukrywać 
się, wkrótce też wyjechał do War-
szawy. Ujawnił się indywidualnie         
16 kwietnia 1947 r. w Białymstoku. 
Po ukończeniu kursu szkoleniowego 
osiadł w Wodziłówce. Ponownie 
wyjechał do Warszawy i podjął tam 
pracę w fabryce zabawek. 

Jesienią 1948 r. zaczął 
interesować się nim Urząd Bezpie-
czeństwa. Zastraszany uciekł do lasu. 
Zorganizował powinowską grupę 
przetrwania. W oddziale, którym 
dowodził, posługiwał się pseudoni-

mem „Toporek”. Początkowo 
rejonem jego działania była Puszcza 
Knyszyńska. Liczne ekspedycje UB i 
KBW skierowane przeciw oddziało-
wi zmusiły w końcu do zmiany 
kryjówki. Przedostał się wraz z 
oddziałem do gminy Suchowola. 

30 sierpnia 1952 r. ukrywał 
się w stodole w gospodarstwie 
Henryka Gniedziejko na kolonii wsi 
Pokośno w gminie Suchowola. Tam 
UB wraz z batalionem KBW 
o s a c z y ł o  „ To p o r k a ”  i  j e g o  
towarzyszy: Stanisława Orłowskiego 
„Pioruna” i nieznanego z imienia i 
nazwiska „Cześka Curzonia”. Po 
półgodzinnej  walce wszyscy 
partyzanci zginęli, a ich ciała zostały 
rzucone na brony i obfotografowane 
jak łup wojenny.  Akcja była efektem 
donosu agenta o pseudonimie 
operacyjnym „Szczygieł”.                

•
Oprac. E.Sadowska-Dubicka

Krzyż Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
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y c i e  i  ś m i e r ć  Wi t o l d a  
Pileckiego jest tragicznym Żsymbolem losu Żołnierzy 

Wyklętych.
Urodził się 13 V 1901 roku 

w Ołońcu w Karelii na północy Rosji, 
gdzie jego ojciec pracował jako 
leśnik. Był synem Juliana i Ludwiki z 
Osiecimskich.  Miał  czwórkę 
rodzeństwa. W 1910 r. rozpoczął 
naukę w gimnazjum komercyjnym-
szkole handlowej w Wilnie. Wybuch 
I wojny światowej odciął Ludwikę 
przebywającą wraz z dziećmi na 
wakacjach w Druskiennikach od 
Wilna. Zamieszkali u matki Ludwiki 
w Hawryłkowie na Mohilowszczy-
źnie a Witold kontynuował naukę     
w szkole w Orle. Zarówno w Wilnie 
jak i Orle działał w nielegalnym 
wówczas harcerstwie. Najpewniej 
dom rodzinny i harcerstwo ukształto-
wało jego postawę patriotyczną na 
cale życie. W 1918 roku niepewna 
sytuacja w Rosji zmusiła rodzinę do 
powrotu do Wilna. Tam kontynuował 
naukę w gimnazjum im. Joachima 
Lelewela. Pod koniec 1918 roku 
rodziły się nadzieje na wyzwolenie 
miasta. Niemcy przymierzali się do 
opuszczenia Wilna a ze wschodu 
nadciągali bolszewicy. W tej sytuacji 
na kresach zaczęły się tworzyć tzw. 
Oddziały Samoobrony. Najsłyn-
niejszym z nich był oddział Jerzego 

Dąmbrowskiego. Do niego też 
wstąpił Witold. W oddziale Dąmbro-
wskiego walczył z bolszewikami do 
jesieni 1919 roku. Po ustabilizowaniu 
frontu został zdemobilizowany           
i wrócił do nauki w wileńskim 
gimnazjum. Na wieść o zbliżaniu się 
oddziałów bolszewików podczas 
wojny 1920 roku ponownie w lipcu 
wstąpił do wojska. Walczył w obronie 
Grodna, w bitwie warszawskiej, w 
bitwie w Puszczy Rudnickiej. Brał 
udział w tzw. buncie Żeligowskiego, 

Rotmistrz Witold Pilecki
MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

Witold Pilecki
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dzięki któremu Wilno wróciło do 
Polski. Na początku 1921 roku został 
zwolniony z wojska i wrócił do 
Wilna, aby kontynuować naukę w 
gimnazjum. Ale wojskiem pozostał 
zauroczony na zawsze. W maju 1921 
roku zdał maturę przed Komisją 
Egzaminacyjną dla byłych wojsko-
wych. W 1922 roku rozpoczął studia 
na Uniwersytecie im. Stefana Batore-
go na Wydziale Sztuk Pięknych. 
Trudna sytuacja materialna rodziny, 
choroba ojca zmusiły go do 
przerwania studiów i podjęcia pracy 
zarobkowej. 

W 1926 roku został właści-
cielem odzyskanego przez rodzinę 
majątku Skurcze w powiecie lidzkim. 
Zastał majątek zdewastowany w 
wyniku działań wojennych, ciężką 
pracą wyprowadził go z ruiny. W 
1931 roku ożenił się z młodą nauczy-
cielką Marią Ostrowską. Urodziło się 
im dwoje dzieci: syn Andrzej i córka 
Maria.  Przed wojną rodzina 
mieszkała w Skurczach. Witold 
Pilecki, oprócz prowadzenia majątku 
działał na niwie społecznej. Założył 
kółko rolnicze i mleczarnię, której 
został prezesem. Także zajmował się 
działalnością artystyczną. pisał 
wiersze i malował. Utrzymywał 
kontakt z wojskiem. W 1925 r .odbył 
praktykę w 25. pułku Ułanów 
Wielkopolskich. W 1926 r. otrzymał 
promocję na stopień podporucznika 
rezerwy. W późniejszych latach 
prawie corocznie uczestniczył w 
ćwiczeniach rezerwy. W 1932 r. 
utworzył w powiecie lidzkim z 
polskich osadników wojskowych 
Konne Przysposobienie Wojskowe 

„Krakus”.  Został  mianowany 
dowódcą Lidzkiego I szwadronu PW. 
Za działalność społeczną otrzymał 
Srebrny Krzyż Zasługi. 

W sierpniu 1939 r., został 
zmobilizowany wraz ze swym szwa-
dronem do 19. Dywizji Piechoty. W 
nocy z 5 na 6 września dywizja 
została rozbita w okolicach Piotrko-
wa Trybunalskiego przez niemiecki 
korpus pancerny. Witold Pilecki wraz 
z częścią rozproszonych żołnierzy 
przedostali się na prawy brzeg Wisły i 
włączyli się w szeregi odtwarzanej 
41. Dywizji Piechoty Rezerwy. Po 
wkroczeniu 17 września wojsk 
sowieckich do Polski, dywizja 
kierowała się w stronę granicy 
rumuńskiej z myślą o przekroczeni 
jej. Pilecki nie zdecydował się na 
przejście do Rumunii i wrócił do 
Warszawy. 

W okupowanym kraju 
szybko zaczęły tworzyć się różne 
organizacje konspiracyjne. Witold 
Pilecki już w listopadzie 1939 r. 
został jednym z organizatorów Tajnej 
Armii Polskiej (TAP), która na 
przełomie 1941/42 weszła w skład 
Armii Krajowej. Na początku 1940 r. 
gestapo aresztowało kilku członków 
TAP, którzy po śledztwie trafili do 
obozu w Oświęcimiu. Obóz ten stał 
się przedmiotem zainteresowania 
TAP. Aby poznać w pełni sytuację w 
Oświęcimiu Pilecki zdecydował się 
na pobyt w obozie. 19 IX 1940 r. 
mając fałszywe papiery na nazwisko 
Tomasz Serafiński dał się złapać        
w wielkiej łapance urządzonej przez 
Niemców w Warszawie. Do Oświęci-
mia trafił wraz z tzw. drugim trans-
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portem warszawskim 22 IX 1940 r. 
Tam był jednym z organizatorów 
konspiracji obozowej. Na zewnątrz 
przekazywał informacje o sytuacji w 
obozie. Mający informacje o 
konspiracji obozowej Niemcy w 
1943 r. zaczęli przerzucać starych 
więźniów do innych obozów. Aby 
uniknąć przerzutu, Pilecki zdecydo-
wał się na ucieczkę. W nocy z 26 na 
27 IV 1943 r. wraz z dwoma 
współwięźniami udało mu się tego 
dokonać. Była to jedna z nielicznych 
udanych ucieczek z obozu. Pobyt 
Pileckiego w Oświęcimiu trwał 945 
dni. Każdy z nich mógł być ostatni. 
Za swoją działalność Pilecki jeszcze 
jako więzień został awansowany w 
listopadzie 1941 r. przez gen. Grota 
Roweckiego na stopień porucznika. 
Po ucieczce z obozu po pewnym 
czasie przedostał się do Warszawy. 
Tu został delegowany do działalności 
w organizacji NIE utworzonej z 
myślą przygotowania społeczeństwa 
do spodziewane przyszłej okupacji 
sowieckiej. W lutym 1944 r. został 
awansowany do stopnia rotmistrza ze 
starszeństwem od listopada 1943 r. 
Zasady konspiracyjne organizacji 
NIE przewidywały, iż jej członkowie 
nie powinni brać udziału w walce 
zbrojnej. Po wybuchu powstania 
warszawskiego Pilecki nie pozostał 
jednak bezczynny i wziął udział w 
powstańczych walkach. Z tej decyzji 
jako niesubordynacji musiał po 
wojnie tłumaczyć się przełożonym. 
W powstaniu początkowo walczył 
jako szeregowy w kompanii Warsza-
wianka, a później dowodził jednym   
z oddziałów zgrupowania Chrobry II. 

Po upadku powstania trafił do niewoli 
niemieckiej. Przebywał w obozach 
Lamsdorf i Murnau. Po wyzwoleniu 
obozu przez Ameryka-nów 8 V 1945 
r. wyjechał do Włoch, gdzie po 
pewnym czasie otrzymał przydział do 
II Korpusu Polskiego. 

Pod koniec 1945 r. zdecydo-
wał się na powrót do kraju i 8 XII 
znalazł się w Warszawie. Po powrocie 
ponownie zaangażował się w działal-
ość konspiracyjną m.in. zbierając        
i przekazując polskim instytucjom na 
zachodzie informacje o sytuacji w 
Polsce. Nie walczył zbrojnie z wła-
dzą. Nie zdecydował się na uja-
wnienie się w czasie amnestii 1947 r. 
8 V został aresztowany przez 
bezpiekę. Aresztowanie nastąpiło w 
wyniku denuncjacji wprowadzonego 
do konspiracji agenta UB. W czasie 
śledztwa został poddany okrutnym 
torturom. W jednym z ostatnich 
widzeń z żoną wyznał, iż „Oświęcim 
to była igraszka” w stosunku do 
pobytu w komunistycznym więzie-
niu. 3 marca 1948 r. rozpoczął się 
przed Rejonowym Sądem Wojsko-
wym w Warszawie proces ośmio-
osobowej tzw. „Grupy Witolda”. 
Jednym z głównych stawianych jej 
zarzutów było szpiegostwo — tak 
potraktowano przekazywanie infor-
macji o sytuacji w kraju na zachód. 
Prokuratorem oskarżającym był 
major Czesław Łapiński a przewo-
dniczącym składu sędziowskiego 
podpułkownik Jan Hryckowian. Obaj 
wcześniej byli zasłużonymi oficera-
mi Armii Krajowej. Niestety po 
wojnie zaprzedali się nowej władzy     
i posłusznie wykonywali jej haniebne 
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polecenia. 7 marca zapadł wyrok 
skazujący trzech członków grupy w 
tym Witolda Pileckiego na karę 
śmierci. Wyroki śmierci dla dwóch 
konspiratorów zostały zamienione na 
karę dożywocia. W stosunku do 
Pileckiego Bolesław Bierut nie 
skorzystał z prawa łaski. 25 V 1948 r. 
wyrok został wykonany poprzez 
strzał w tył głowy. Ciało rotmistrza 
zostało anonimowo pochowane w 
„kwaterze na Łączce”.

Witold Pilecki przeżył 
kilkuletni czynny udział w walkach 
niepodległościowych. Przeżył 
kampanię wrześniową. Przeżył oku-
pację hitlerowską czynnie uczestni-
cząc w konspiracji. Przeżył ponad 
dwuletni pobyt w Oświęcimiu. 
Przeżył powstanie warszawskie. A 
został zamordowany, bo jego 
stracenie należy uznać za mord 

sądowy, w „wolnej” Polsce.
W niepodległej Polsce, już    

1 X 1990 r., Wojskowy Sąd 
Najwyższy uchylił wyrok kary 
śmierci wydany na Pileckiego. W 
1995 r. został pośmiertnie odznaczo-
ny Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski a w 2006 r. 
prezydent Lech Kaczyński przyznał 
Witoldowi Pileckiemu najwyższe 
odznaczenie Order Orła Białego. W 
2013 r. Minister Obrony Narodowej 
mianował rotmistrza Witolda Pile-
ckiego na stopień pułkownika. 

W maju 2015 r. knyszyńskie 
gimnazjum otrzyma imię Pułkownika 
Witolda Pileckiego. 25 maja w szkole 
odbędzie się uroczystość nadania 
imienia oraz wręczenie ufundowane-
go przez społeczność knyszyńską 
sztandaru. 

•

Witold Pilecki podczas rozprawy sądowej
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kroczenie bolszewików w 
1939 roku na ziemię Wświęciańską nie zacho-

wało się w mojej pamięci, jako         
że miałem wówczas zaledwie 
dziewiętnaście miesięcy. Jednak 
kiedy przekroczyłem drugi rok życia, 
władza radziecka uznała mnie i moją 
matkę za osoby niebezpieczne dla 
nowego systemu i przetransferowały 
nas kilka tysięcy kilometrów na 
wschód, do północnego Kazachsta-
nu. Tak więc docelowym miejscem 
przeznaczenia stało się osiedle przy 
kolei żelaznej o dźwięcznej nazwie 
Kara-Guga. Przywłaszczając nasze 
mieszkanie nowy, jedynie postępowy 
system świata zaoferował nam w 
zamian wykopanie — własnymi 
rękami lub z pomocą rodaków — 
dołu w ziemi i pokrycie go 
jednospadową strzechą z małym 
okienkiem o powierzchni około 
ćwierć metra kwadratowego. 

W tej  c iemnej  norze 
zamieszkały cztery dorosłe osoby i 
ja, dwuletni wróg władzy radzieckiej. 
Gdy zapadał zmrok jedynym 
punktem oświetleniowym była 
kopciólka, czyli zapalony knot 
zręcznie umieszczony w odpowie-
dnim naczyniu z naftą. Podłogę 
stanowiła ubita ziemia, pokrywana w 
różnych odstępach czasu mieszanką 
gliny i nawozu krowiego. Według 

wierzeń miejscowej ludności miało 
to zabezpieczać przed insektami. Ten 
zabobon okazał się nieskuteczny, 
bowiem w zagięciach kołdry bez 
powłoki roiło się od tysięcy pcheł. 
Miałem okazję nie tylko obserwować 
to fenomenalne zjawisko, ale i 
odczuwać je na własnej skórze. Po 
rozchyleniu zagięcia kołdry mrowie 
pcheł wyskakiwało w różnych 
kierunkach. Czynność tę powtarza-
łem wielokrotnie, w nadziei, że 
złowię przynajmniej jedną z nich. ale 
pchly okazywały się znacznie 
sprytniejsze ode mnie. Jaką doskona-
łą pożywką była więc nasza krew, 
skoro tysiące dorodnych pcheł 
znalazło sobie znakomite miejsce do 
rozmnażania się w nędznej ziemian-
ce. Nasza adaptacja do nowych 
warunków środowiskowych była też 
odczuwalna, bowiem skóra po 
pewnym czasie nieco zobojętniała na 
kolejne, ponawiane nakłucia. Mnie 
zaś stale prześladowała uporczywa 
czyraczność, pozostawiając blizny na 
cale życie . Jedynym dostępnym 
pseudolekarstwem, jakie powszech-
nie stosowano, były plastry cebuli 
nakładane na powierzchnie czyra-
ków. 

Przetrwanie zesłania w 
pewnej mierze zawdzięczamy sio-
strze i bratu ojca, doktor Honoracie 
Chodorowskiej i doktorowi medy-

Wspomnienie sybiraka
ZYGMUNT CHODOROWSKI
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cyny Zygmuntowi Chodorowskie-
mu. Do chwili wybuchu wojny 
rosyjsko-niemieckiej w 1941 roku 
starali się oni różnymi dostępnymi 
kanałami przesyłać paczki żywno-
ściowe i drobne sumy pieniędzy. 
Trudno jest obiektywnie ocenić, ile z 
tych przesyłek dotarło do rąk 
adresatów, ponieważ korespondencja 
często urywała się. 

Z owego okresu ponurego 
zesłania przetrwały jedynie oderwa-
ne okruchy pamięciowe, bowiem 
umysł niechętnie powracał do 
czasów głodu i nędzy, natomiast po 
powrocie do kraju wszystkie kolejne 
lata reszty dzieciństwa zachowały się 
w pamięci w najmniejszych szcze-
gółach. Te wyspy pamięciowe z 
pobytu w Kazachstanie są fragmenta-
ryczne, niespójne i nie potrafię 
logicznie wyjaśnić dlaczego właśnie 
one utkwiły wybiórczo w umyśle        
i przetrwały po dzień dzisiejszy. 

Zima w Kara-Gudze rozpo-
czynała się w końcu września lub w 
październiku i trwała niemal do 
początku maja. Wiosenna odwilż 
zwykle pojawiała się nagle i w 
krótkim czasie następowało lato. Był 
to czas najbardziej pracowity, wypeł-
niony dodatkowymi obowiązkami. 
Należało jak najszybciej skopać 
ziemię, posadzić ziemniaki i cebulę, 
bo to zapewniało przetrwanie zimy.   
A przede wszystkim: zebrać i 
przechować dostatecznie dużo siana 
dla naszej ulubionej kozy, jedynej 
dostarczycielki mleka. I tu niespo-
dziewanie pojawia się pozorny 
paradoks ustrojowy. Dookoła 
rozciągały się rozległe obszary ziemi 

kołchozowej. Koszenie na niej trawy 
przez zesłańców było traktowane 
jako kradzież mienia państwowego A 
więc, przestrzegając stricte przepi-
sów prawnych, należało by skazać 
kozę na niechybną śmierć głodową. 
Wszyscy jednak zdawaliśmy sobie 
sprawę, że koza jest naszą ostoją, 
kochaną żywicielką i gwarantem 
cennego, deficytowego produktu. 
Zadaniem numer jeden było więc 
strzeżenie kozy, jak oka w głowie i 
zapewnienie jej siana aż do następne-
go roku. Każ dy sposób w tej walce o 
przetrwanie był usprawiedliwiony. N 
a bezkresnych przestrzeniach kołcho-
zowych znajdowały się zagajniki z 
luźno rozmieszczony mi krzewami i 
chuderlawymi drzewami. Między 
nimi rosła upragniona trawa i różne 
wonne zioła. Marzeniem wszystkich 
rodaków było skoszenie w sposób 
dyskretny tego wszystkiego, co 
skosić się dało i zwiezienie siana do 
własnych stogów położonych obok 
ziemianek. 

Tu właśnie pojawia się 
wyraźna wyspa pamięciowa. Pewnej 
pięknej, księżycowej nocy pozwolo-
no mi przyłączyć się do wyprawy po 
skoszone i wysuszone siano w 
jednym z zagajników. Pracowano 
ochoczo, nie przewidując przykrej 
niespodzianki. Nagle zjawił się 
przedstawiciel kołchozu i w bardzo 
ostrych, gniewem przepełnionych 
słowach, zagroził spowodowanie 
aresztowań, jeśli nie zaniechamy 
przestępstwa lub będziemy próbowa-
li je ponowić. Ciarki przeszły mi po 
plecach, zrozumiałem, że nie były to 
żarty. Wraz z innymi rodakami 
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wycofaliśmy się w popłochu i pełni 
obaw wróciliśmy do domów. Jednak 
szczęśliwie nie było żadnych 
konsekwencji. Przez kolejne lata 
proceder podkradania kołchozowej 
trawy był niemal rytuałem naszego 
nędznego bytu. Rokrocznie przy 
naszych ziemiankach wyrastały stogi 
siana, ale władza była wyrozumiała i 
nigdy nikogo nie pytała, skąd biorą 
się owe stogi. Niedozwolone było 
jedynie wykazanie braku czujności, 
zaskoczenie i przyłapanie na 
gorącym uczynku, jak owej pięknej 
nocy. 

Koegzystencja z miejscową 
ludnością wielu nacji zawsze 
układała się wzorowo. Nikt nie 
prześladował nas za pańskie, czyli 
polskie, pochodzenie. Każdy chciał 
przeżyć i rozumiał podobnego 
nieboraka niezależnie od nacji. 
Polacy, w gronach rodzin połączo-
nych wspólnym losem, obchodzili 
uroczyście, jakkolwiek nad wyraz 
skromnie, czasem półgłodowo, 
Wigilię, Święta Bożego Narodzenia   
i Wielkiej Nocy. Nie zabraniano 
nawet spontanicznego organizowa-
nia nabożeństw majowych na wolnej 
przestrzeni, co skupiało niemal 
wszystkich rodaków. 
 Mama, nauczycielka gim-
nazjalna, aby utrzymać mnie i siebie 
przy życiu, imała się różnych, 
przeważnie ciężkich prac fizy-
cznych. Pomocą służyła nam 
również zaprzyjaźniona pani Janina 
Rekłajtys. Pracując w elewatorze 
zbożowym, mogła od  czasu do czasu 
wyrzucić przez okno woreczek ze 
zbożem, wprost w ręce mamy lub 
swojej córki Danusi, oczekujących 

cierpliwie w mroźną noc. Ileż radości 
sprawiało  skradzione zboże,  
skrupulatnie zmielone w żarnach. 
Wiele smakowitych placków można 
było upiec z tak pozyskanej mąki, 
oddalając na pewien czas widmo 
głodu. 

Zima iście syberyjska nigdy 
nie żartowała. Porywiste wiatry, 
zamiecie śnieżne,wąwozy drążone w 
zwałach śniegu. Pewnego dnia, 
czując wyjątkowo porywisty wiatr, 
postanowiłem zaaranżować pierwszy 
w mym życiu eksperyment. Poży-
czyłem od miejscowego kolegi sanki, 
stanąłem na nich i rozciągnąłem 
połacie paltka na wzór żagla, o 
którego istnieniu nie miałem żadnego 
pojęcia. Sanki przejechały kilkana-
ście metrów. Szybko zakończyłem 
moje doświadczenie ze względu na 
silny mróz. Ale satysfakcja z wyczy-
nu by ja ogromna, jako że moje 
przewidywania potwierdziły się. 

W końcu zimy 1943 roku 
zjawili się nowi przybysze w Kara-
Gudze, tym razem deportowani z 
Kaukazu. Wysocy, ciemnowłosi, 
wychudzeni. Żebrali w ubogich 
ziemiankach o cokolwiek do jedze-
nia, nawet o obierki od ziemniaków. I 
solidarni Polacy wspomagali czym 
mogli tych, w oczach których czaiła 
się śmierć głodowa. 

Tejże zimy 1943 roku 
zebrano dzieci z osiedla i pokazano 
nam film z zakończonej zwycięsko 
epopei stalingradzkiej. Po zakończe-
niu pokazu wręczono każdemu 
dziecku po jednym cukierku. Jakaż to 
była rozkosz trzymać w ustach 
pierwszy w życiu najprawdziwszy 
cukierek. Odtąd często myśli i 
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marzenia senne krążyły wokół 
wymarzonego cukierka. To właśnie z 
n i m  w i ą ż e  s i ę  i n n a  w y s p a  
pamięciowa, już po zakończeniu 
wojny. W czerwcu 1945 roku dużo 
transportów wojskowych jechało na 
wschód. Niektóre z nich zatrzymy-
wały się na kilka godzin na stacji 
Kara-Guga. W godzinach wieczor-
nych dość często organizowano 
potańcówki pod gołym niebem. 
Młode dziewczęta nie stroniły od 
tych zabaw. Gromady dzieci chętnie 
przyglądały się wszystkiemu, co 
nowe i nieznane. Pewnego dnia 
młody oficer sowiecki nawiązał ze 
mną konwersację w języku polskim. 
Przedstawił się jako Polak ochotni-
czo walczący w szeregach armii 
radzieckiej. Jego jednostka udawała 
się na przyszły front wschodni. W 
jakimś momencie oświadczył, że 

zamierza mi coś podarować. W moim 
mózgu natychmiast zaiskrzyła się 
nagła i nieodparta myśl o wymarzo-
nym, drugim już w życiu, cukierku. 
Udałem się z nim do wagonu. Jakież 
było moje rozczarowanie, kiedy 
zamiast upragnionego cukierka 
otrzymałem widokówkę z dedykacją. 

Wreszcie, w maju 1946 
roku, nadszedł długo oczekiwany 
czas powrotu do kraju. Dla mnie 
oznaczało to coś nowego, nieznane-
go. Sam powrót obfitował chwilami 
w dziecięce dreszczyki zgrozy. 
Pociąg posuwał się w żółwim tempie 
po drewnianym mostku przez rzekę   
o szerokości kilku kilometrów. 
Ogarnął mnie lęk, że pociąg nigdy nie 
zdoła pokonać tej olbrzymiej 
przestrzeni wodnej. Wreszcie koniec 
udręki. Jesteśmy znowu na solidnej 
ziemi. Przejazd przez góry Uralu 

Trzeci z lewej — Zygmunt Chodorowski, trzecia z lewej — jego matka Wanda, żona 
Bronisława Chodorowskiego podczas zsyłki na Syberię
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dostarczył też wielu emocji. Przepa-
stne serpentyny, urwiste zbocza, 
suro-we widoki. A pociąg jakby to 
wszy-stko lekceważył i pędził z 
przesadną szybkością. Wreszcie 
Brześć i kąpiel w publicznej łaźni. 

Drogą okrężną dotarliśmy 
w środku nocy do Sierpca, gdzie 
powitała nas ciocia, doktor Honorata 
Chodorowska i umieściła w jednym z 
pokojów swojego domu. Zasnąłem 
snem kamiennym i zbudziłem się 
około godziny jedenastej. To było 
prawdziwe olśnienie, oniemiałem z 
zachwytu. Cały pokój był zalany 
słońcem, które wlewało się potokami 
przez olbrzymie okno. Podłoga 
wykonana z drewna i pokryta farbą 
olejną. Co za przepych i komfort. 
Łóżko solidne, żelazne, z prawdzi-
wym materacem i białą pościelą. 
Takiego luksusu nie widziałem nigdy 
w swoim dzieciństwie spędzonym na 
zesłaniu. Nie byłem nawet świadomy 
jego istnienia gdziekolwiek na świe-
cie. Pełen ciekawości wyszedłem na 
ulicę, przede mną rozpościerał się 
dolny taras miasteczka. Stanąłem jak 
wryty, dosłownie znieruchomiałem. 
Czegoś równie pięknego i urzeka-
jącego nie było mi dane doświadczyć 
do tego momentu.  Przeskok 
cywilizacyjny był tak olbrzymi, że 
nigdy później, oglądając różne cuda 
architektury, nie doznałem równie 
wielkiego zachwytu i podziwu. 

Dalszy ciąg bardziej dojrza-
łego dzieciństwa przebiegł podobnie, 
jak moich rówieśników w ówczesnej 
Polsce. Nie byłem już narażony na 
głód, ani na surowe, wyczerpujące 
warunki ponurej syberyjskiej rzeczy-
wistości. 

Posłowie

Do obrony kraju w 1939 roku 
powołano mego ojca Bronisława, 
lekarza weterynarii, stryja Józefa, 
doktora medycyny, asystenta 
uniwersyteckiej Kliniki Chirurgii w 
Wilnie i wuja podpułkownika Piotra 
Parafianowicza. Wyruszając na 
wojnę nie przeczuwali, jaki okrutny 
los ich spotka. 

Na zesłaniu i krótko po 
powrocie do kraju łudziliśmy się 
wątłą nadzieją, że przynajmniej jeden 
z nich ocalał. Ale niemiecka lista 
katyńska rozwiewała wszelkie 
złudzenia. Późniejsze ustalenia 
potwierdziły jedynie, iż wszyscy trzej 
zostali rozstrzelani w Katyniu. 

Ale to nie koniec rodzinnej 
martyrologii. Brat Piotra, wuj 
Mamert, deportowany wraz z babcią 
Michaliną. zmarł na malarię w 
Sowieckiej Republice Uzbeckiej. 
Babcia nie dojechała z synem na 
miejsce przeznaczenia. Zginęła 
tragicznie w czasie transportu w głębi 
Rosji, a jej zwłoki porzucono obok 
odjeżdżającego pociągu. Rodzice 
ojca również znaleźli się na terenie 
Kazachstanu, około czterystu 
kilometrów od miejsca naszego 
pobytu, ale łączenie rodzin było 
zabronione. Dziadek Wincenty zmarł 
na zesłaniu, babcia Stefania po 
przebyciu licznych chorób powróciła 
do Polski w 1946 roku. Tak więc, 
spośród dziewięciu pojmanych przez 
Sowietów tylko trzy wróciły po 
wojnie do kraju. 

Byłem jednym z trojga 
szczęśliwców.                                   •
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REGINA ŚWITOŃ

…a droga do prawdy prowadzi przez 
przezwyciężenie lęku

           Jerzy Popiełuszko

*        *        *

Oficerowie
kwiaty z Polskiej Ziemi

ilu Ich było?

katyński las wciąż słyszy
zgrzyt, jęk…
krwawą racą rozdarte
serce ciszy

pod niebem 
ciężkim od rozpaczy
męczeńskim dosytem pęczniała
Ich wspólna mogiła
katyński las w świątynię
się zamienił
i długa noc milczenia
ołtarz ofiarny okryła

kwiaty z Polskiej Ziemi
jaką Oni mogli mieć nadzieję?

katyńska prawda
wyzwolona
jak słońce spoza chmur
pamięcią promienieje
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Burmistrz Knyszyna
Parafia Rzymskokatolicka w Knyszynie

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta  

serdecznie zapraszają na 

uroczystości rocznicowe 
objęte patronatem honorowym 

Wojewody Podlaskiego Andrzeja Meyera

 
• 13-18 kwietnia — Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie — 
Wystawa poświęcona zbrodni katyńskiej przygotowana przez 
Instytut Pamięci Narodowej

• 16 kwietnia, godz. 10.00 — oficjalne otwarcie wystawy poświęconej 
zbrodni katyńskiej z udziałem przedstawicieli Instytutu Pamięci 
Narodowej, pokaz filmu i prelekcja Instytutu Pamięci Narodowej

• 26 kwietnia — główne uroczystości:
godz. 11.00 – msza święta w kościele parafialnym pw. św. Jana 
Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie,
godz. 11.40 – program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej     
i zespołu Knyszynianki,
godz. 12.30 – przemarsz na plac św. Jana Pawła II, uroczyste 
odsłonięcie i poświęcenie pomnika poświęconego knyszyńskim 
ofiarom zbrodni katyńskiej oraz żołnierzom wyklętym, posadzenie 
dębów katyńskich.



Maraton Kresowy 
„W Królewskim Grodzie”

Stadion w Knyszynie
10.05.2015 r. (niedziela), start godz. 10:30

Rowerowe mistrzostwa powiatu
Wyścig i atrakcje dla dzieci

Dystanse: 

b Maraton - 70 km            b Mini - 8 km
b Półmaraton - 35 km       b Mikro - 300 m

Więcej informacji: www.maratonykresowe.pl


