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Zajęcie Białostocczyzny przez
Armię Czerwoną w drugiej połowie
1944 r. nie przyniosło wyczekiwa-
nej przez jej mieszkańców wolno-
ści. Sowieci przystąpili do budo-
wania systemu komunistycznego
w Polsce. Ludność zamieszkująca
Białostocczyznę w większości przy-
jęła postawę zdecydowanie antyso-
wiecką. Istniała jednak grupa oby-
wateli polskich, która z przyczyn
koniunkturalnych lub ideologicz-
nych, włączyła się w dzieło budo-
wy komunizmu w Polsce. Pewna
część tych osób była prawosławna,
co wiązało się na ogół z poczuciem
przynależności do narodowości
białoruskiej. Już na samym wstę-
pie należy zaznaczyć, że nie można
rozciągać kolaboracji części Bia-
łorusinów na całą ich społeczność
zamieszkującą tereny Białostocczy-
zny. Mówimy o pewnym jej procen-
cie. Złudzenie masowości „biało-
ruskiej kolaboracji” jest zapewne
wynikiem specyfiki prowadzonej
(w ramach komunistycznego apa-
ratu władzy) działalności. Nadre-
prezentacja Białorusinów w struk-
turach (np. PUBP Bielsk Podlaski)
„aparatu bezpieczeństwa”, musia-
ła  doprowadzać   do przerysowa- 
nia postrzegania poparcia prawo-
sławnych mieszkańców, jakie 
mieli wykazywać względem  syste-

 mu komunistycznego. Na tej 
płaszczyźnie,konflikt polsko-biało-
łoruski trwa do dziś. Część osób, 
oceniając   polityczne zaangażowa-
nie Białorusinów po 1944 r., 
buduje narrację, składającą się
z daleko idących uproszczeń. 
Przez stosowanie tak niedoskona-
łej oceny interesujących nas 
wydarzeń, do społecznego dyskur-
su wprowadzono wiele niczym 
nieuprawnionych  informacji,  któ-
re zbudowały nieprawdziwy obraz 
stosunku Białorusinów do idei 
niepodległości państwa polskiego
Dla jednych Białorusini to
komuniści, zwalczający wszyst-
ko co polskie, dla innych to osoby
całkowicie apolityczne, pragnące
jedynie spokojnego życia. Obie te
wizje są oczywiście nieprawdzi-
we i doprowadzają do infantyliza-
cji tego przecież do dziś ważkiego
zagadnienia. Stosunek Białorusi-
nów do kwestii niepodległości był
o wiele bardziej skomplikowany.
Głównym czynnikiem podgrzewa-
jącym spór, jakiego podłożem jest
rola Białorusinów w „utrwalaniu
władzy ludowej”, jest akcja pacyfi-
kacyjna przeprowadzona przez
3. Wileńską Brygadę NZW. Na 
przełomie stycznia i lutego 1946 r. 
oddział Okręgowego Pogotowia 
Akcji  Specjalnej  Komendy Okręgu 

 „Chrobry” (krypt. Okręgu NZW 
Białystok), przeprowadził akcję 
represyjną wymierzoną we wsie: 
Zaleszany, Wólka Wygonowska, 
Szpaki,  Zanie, Końcowizna  i zli- 
kwidował około 30 białoruskich 
furmanów. Łącznie, w wyniku 
działań partyzantów, zginęło oko-
ło   80 białoruskich mieszkańców 
pow. bielskiego. Wydarzenia te do 
dziś są źródłem konfliktu - 
zwłaszcza w sferze interpretacji 
przyczyn podjęcia działań repre-
syjnych przez 3. Brygadę są 
paliwem  podgrzewającym silny 
spór o ich przyczyny. Jego zasięg
przekroczył już ramy sporu 
lokalnego. Jest on obecny na 
płaszczyźnie ogólnokrajowej. Dla-
tego warto przyjrzeć się bliżej 
rzeczywistemu zaangażowaniu 
Białorusinów w sowietyzację Pol-
ski oraz przeanalizować genezę
i przebieg akcji pacyfikacyjnej,
jaką przeprowadziła 3. Wileńska
Brygada NZW. 
             Problem skomunizowania 
części Białorusinów zamieszkują-
cych woj.białostockie nie narodził 
się w 1944 r. Jego genezy należy 
doszukiwać się znacznie wcześ-
niej. Część ludności prawosławnej 
bardzo szybko, bo już po 
bolszewickim   zamachu      stanu
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w Rosji, rozpoczęła działalność an-
typolską. Była ona bardzo niebez-
pieczna dla świeżo odbudowanego
i wciąż walczącego o granice pań-
stwa polskiego.

Szczególnie niebezpieczne
były antypolskie działania Komu-
nistycznej Partii Zachodniej Bia-
łorusi (KPZB), która dysponowała
silnym aktywem na terenie powia-
tu bielskiego (zwłaszcza w jego
wschodniej części). Członkowie
tej partii prowadzili już w latach
dwudziestych ubiegłego wieku sil-
ną działalność antypolską. KPZB
w 1934 r., czyli w szczytowym okre-
sie rozwoju, liczyła ponad sześć
tysięcy członków. Na terenie pow.
bielskiego, według danych pol-
skiej Policji Państwowej, działało
2100 komunistów (których należy
traktować jako sowiecką agentu-
rę). „Jaczejki” KPZB istniały m.in.
w Łozicach, Jagodnikach, Czyżach,
Hajnówce i Kleszczelach. Działania
przeciw Polsce prowadziły również
białoruskie organizacje, niosące na
sztandarach hasła niepodległoś- 
ciowe. Ale i te należy de facto 
traktować jako instrument bolsze-
wickich antypolskich działań, ze 
względu na ich silną penetrację 
przez sowieckie służby. Emanacją 
antypolskości była białoruska 
działalność partyzancka, jaka 
zaistniała na początku lat 20. Na 
terenie pow. bielskiego, bojówka 
Jana Grycuka „Czorta” w nocy  
28   kwietnia   1922 r.  zaatakowała

posterunek policji w Kleszczelach.
W wyniku tych działań zginęło
dwóch policjantów oraz właściciel
miejscowej restauracji - Onufry Sa-
wicki. Ludzie „Czorta” zrabowali
sto butelek wódki. Polska policja
działała skuteczne - 6 maja 1922
r. polskie siły porządkowe rozbiły
bojówkę „Czorta”.

We wrześniu 1939 r. nastąpiła
(z oczywistych względów) eskala-
cja dywersyjnych wystąpień (inspi-
rowanych przez Sowietów) przeciw
państwu polskiemu. Intensywność
tych działań przybrała znaczne
rozmiary w rejonach, gdzie KPZB
(do chwili rozwiązania w 1938 r.)
posiadała silny miejscowy aktyw.
Skomunizowani Białorusini na
obszarze północno – wschodnich
ziem Rzeczpospolitej zamordowa-
li ok. 60 ziemian. W tym czasie, co
warto zauważyć, ukraińscy dywer-
sanci pozbawili życia 23 ziemian.
Dywersanci prowadzili też aktyw-
ne działania przeciw Polskiej Ar-
mii. Ofiarą takich działań padł kpt.
Romuald Rajs, który po krwawych
walkach, jakie toczył z Niemcami,
zdołał z resztkami dowodzonego
przez siebie plutonu konnych zwia-
dowców (z 19. Dywizji piechoty)
oderwać się od przeciwnika. Nie-
stety został rozbrojony przez bia-
łoruskich komunistów. Pozbawio-
nych broni Polaków przekazano
Sowietom. Dochodziło również do
znacznie brutalniejszych wystą-
pień zrewoltowanego chłopstwa.
O zamordowanie dwóch, trzech
oficerów Wojska Polskiego oskar-

żano mieszkańców wsi Zaleszany.
Zarzut ten stał się przedmiotem
śledztwa prokuratury IPN w Bia-
łymstoku. W postanowieniu o umo-
rzeniu prokuratorskiego śledztwa
możemy przeczytać: „Posiadany
materiał dowodowy prowadzi do
konkluzji, że istnieją wątpliwości,
czy dokonano zbrodni (…). Prze-
prowadzone działania nie pozwa-
lają jednak również jednoznacz-
nie na wykluczenie, że czyn taki
popełniono”. Sowieci po zajęciu
Białostocczyzny bardzo wyraźnie
akcentowali poparcie dla „czer-
wonego reżimu”, jakie wykazywa-
li białoruscy chłopi. 25 września
1939 r. Pantielejmon Ponomarien-
ko (wówczas I sekretarz Komitetu
Centralnego Komunistycznej Par-
tii Białorusi), raportując Stalinowi
sytuacje na zajętej przez Sowietów
Białostocczyźnie napisał: „Białoru-
scy chłopi przejawiają wspaniałe
nastroje, jak mogą tak pomagają
Armii Czerwonej”. W tym samym
raporcie I Sekretarz określał stosu-
nek polskich chłopów do Sowietów
jako wyraźnie negatywny. Należy
dodatkowo odnotować, że włącze-
nie terenów przedwojennego woj.
białostockiego do Sowieckiej Biało-
rusi, spotkało się z pozytywną re-
akcją nie tylko skomunizowanych
chłopów, ale i części środowisk
białoruskiej inteligencji. Działania
sowieckiego okupanta, dość szyb-
ko ostudziły prosowieckie nastro-
je. Białorusini przekonali się na
własnej skórze jak system komu-
nistyczny niszczy podstawy gospo-

Żołnierze zwiadu konnego wachm. Antoniego Cylwika „Szczygła” zgrupowania PAS
Okręgu NZW Białystok, od lewej: kpr. Józef Cylwik „Mietek”, plut. Antoni Zamęcki „Ryś”,

plut. Antoni Cylwik „Szczygieł”, Józef Juszkiewicz „Chętny”, NN, NN „Krakus”, Aleksander
Trypuz „Jasny” –lato 1946r. (zbiory IPN)

od lewej: dowódca zwiadu konnego PAS
Okręgu NZW Białystok plut. Antoni

Cylwik „Szczygieł”, zastępca dowódcy
zwiadu plut. Antoni Zamęcki „Ryś”
(dowódca drugiej drużyny zwiadu)
–lato 1946r. (zbiory Jana Pałgana)
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darki. Działania Sowietów szybko
wykazały, że ich rządy nie przynio-
są poprawy materialnego bytu, jaki
był wyczekiwany wśród białoru-
skiego chłopstwa. Wybuch wojny
niemiecko – sowieckiej (22 czerwca
1941 r.) doprowadził do polaryzacji
stosunku Białorusinów do sprawy
polskiej. Część ich szukała zbli-
żenia z Niemcami, widząc w nich
wyzwolicieli. Inni nadal opowia-
dali się za Sowietami i aktywnie
wspierali oddziały „czerwonej’
partyzantki (jako przykład należy
przywołać Aleksandra Jurczuka,
który był członkiem sowieckiego
oddział im. Feliksa Dzierżyńskie-
go, po 1944 r. został katem w biało-
stockim więzieniu, m.in. zamordo-
wał kpt. Kazimierza Kamieńskiego
„Huzara” i kpt. „Burego”). Jeszcze
inne grupy białoruskiej społeczno-
ści wykazały lojalny stosunek do
państwa polskiego.

Gdy w lipcu 1944 r. Armia Czer-
wona ponownie zajęła Białostoc-
czyznę, część Białorusinów, którzy
wcześniej uczestniczyli aktywnie
w sowieckim ruchu partyzanckim,
włączyła się w budowę komuni-
stycznej władzy. Rodzący się „czer-
wony” aparat represji (zwłaszcza
na terenie pow. bielskiego) został
bardzo mocno zasilony miejsco-
wymi białoruskimi komunistami.
Pojawienie się licznej grupy Bia-
łorusinów w strukturach resortu
musiało powodować wrażenie po-
wszechności współpracy Białoru-
sinów z nowym reżimem. Sytuacji
nie poprawiał fakt, że w bielskich
szeregach Polskiej Partii Robotni-
czej, kolaborującej z sowietami, do-
minowali Białorusini. W kwietniu
1945 r. na 464 członków tej partii,
było 379 Białorusinów. Jednak nie
oznacza to, że kolaboracja z So-
wietami była cechą przynależną
tej części obywateli państwa pol-
skiego. Część Białorusinów zacho-
wywała neutralność w trwającym
Powstaniu Antykomunistycznym.
Wielu z nich włączyło się w obronę
„chrześcijańskiego świata”. W sze-
regach 6. Wileńskiej Brygady AK
służyli Białorusini, którzy walczyli
z bronią w ręku z instrumentami
sowieckiego zniewolenia. Dowódca
6. Brygady, kpt. Władysław Łuka-

siuk „Młot” mógł liczyć na wspar-
cie mieszkańców kilku białoru-
skich wsi (np. kolonia Rogawki).
Również w strukturach podziemia
narodowego odnajdziemy przykła-
dy dzielnie służących Polsce Bia-
łorusinów. Jako przykład należy
przywołać Józefa Jakubiuka i jego
synów Michała, Mikołaja i Wacła-
wa – mieszkańców wsi Stacewicze
(pow. bielski). Jakubiukowie w cza-
sie okupacji niemieckiej należeli do
„siatki” AK a następnie zasilili sze-
regi NZW. W 1945 r. współpraco-
wali z I szwadronem 5. Wileńskiej
Brygady AK. Dowodzącemu podod-
działem 5. Brygady por. Zygmunto-
wi Błażejewiczowi „Zygmuntowi”,
wskazywali znanych sobie komu-
nistycznych kolaborantów. W 1945
r. zmusili do wyjazdu do Związku
Sowieckiego trzy białoruskie ro-
dziny, które wspierały komuni-
styczny reżim. Należy więc uznać,
że postawy Białorusinów do idei
niepodległości państwa polskiego
były niejednorodne. Czemu więc
akcja pacyfikacyjna 3. Wileńskiej
Brygady NZW z przełomu stycznia
i lutego 1946 r. była wymierzona
przede wszystkim w tę część społe-
czeństwa.

Przeanalizujmy, jak wyglądał
przebieg wydarzeń, które roze-
grały się pomiędzy 29 stycznia a 2
lutego 1946 r. We wrześniu 1945 r.
kpt. Romuald Rajs „Bury” - świeżo
mianowany Szefem białostockie-
go PAS - otrzymał od Komendanta
Białostockiego Okręgu NZW mjr.
Floriana Lewickiego „Kotwicza”
rozkaz, który brzmiał: „Rozkazu-
ję w czasie od 20-IX-45r. do 30-IX-
-45r. przygotować i przeprowadzić
pacyfikację terenów południowo-
-wschodnich pow. «Burza» [pow.
bielski]. Pacyfikacja powinna być
przeprowadzona w porozumieniu
z Komendantem Powiatu «Burza»
Kol. Dnieprskim i wspólnie z od-
działem PAS-u Komendy Powiatu
«Burza». D-cą jednostek pacyfika-
cyjnych zostaje mianowany Kolega.
Pacyfikacja została zarządzona na
wskutek: 1. Agresywnego stosunku
PPR /zabójstwa Kol. Jurka/, 2/ zała-
manie się elementów konspiracyj-
nych na terenie 8 mej kompanii
na wskutek silnego obsadzenia te-

renów tej kompanii przez wywiad
wrogi. Pacyfikacja dotyczyć będzie
jednostek UBP stacjonujących na
terenie 8-mej kompanii, agend UBP
/szpicle/, zorganizowanie odwetu
na wrogiej ludności do sprawy kon-
spiracyjnej”.

Warto zwrócić uwagę na to,że 
w treści rozkazu ani razu nie pada 
określenie narodowościowo-reli-
gijne ludności, która ma stać się 
obiektem akcji oddziałów PAS. 
Jedynym motywem wydania 
rozkazu, było jej polityczne 
zaangażowanie. Komenda Okręgu 
„Chrobry”  planowała akcje pa-
cyfikacyjne nie tylko na 
obszarach zamieszkiwanych 
przez ludność prawosławną.

W drugiej połowie lutego 1946 r.,
mjr „Kotwicz” wydał rozkaz naka-
zujący przygotowanie pacyfikacji
wsi Giełczyn, znajdującej się na
terenie pow. łomżyńskiego. Zaak-
centujmy - Giełczyn był wsią kato-
licką. Radykalne rozwiązania, jaki-
mi były pacyfikacje, podyktowane
były ogromną przewagą komuni-
stów w toczącej się walce. Komen-
da Okręgu NZW przygotowując
akcje pacyfikacyjne, planowała
zlikwidować komunistycznych ak-
tywistów oraz agenturę polskich
(komunistycznych) i sowieckich
struktur aparatu represji. Ludność,
którą uznano za wrogo nastawioną
do sprawy niepodległościowej po-
stanowiono ukarać materialnie. Jej
dobytek miał być spalony. Podob-
ne działania w roku 1945 r. podjął

ppor. Kazimierz Marian
Chmielowski „Rekin”

- wiosna 1947r. (zbiory IPN)
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1. szwadron 5. Wileńskiej Brygady
AK. Dowodzący tym pododdzia-
łem por. Zygmunt Błażejewicz
„Zygmunt” przeprowadził dwie
akcje skierowane przeciw skomu-
nizowanym wsiom białoruskim.
10 maja 1945 r., 1. Szwadron spalił
wieś Wiluki  a 22 maja  spacy-
fikował wieś Potokę. Podczas 
akcji likwidowano osoby, które  
uznano  za   współpracowników 
komunistycznego resortu „bezpie-
czeństwa”. Niestety, zginęły rów-
nież osoby niewinne. W Potoce 
spłonęła trójka dzieci, co bez 
wątpienia należy uznać za 
tragedię.

Wróćmy do akcji 3. Brygady.
Wrześniowy rozkaz mjr. „Kotwi-
cza” został czasowo wstrzymany.
Szef PAS udał się na urlop (towa-
rzyszył mu por. Mikołaj Kuroczkin
„Leśny” prawosławny oficer NZW).
Organizacją Okręgowego Oddzia-
łu PAS zajął się ppor. Kazimierz
Chmielowski „Rekin” a wspierał
go kolejny prawosławny oficer
NZW, ppor. Włodzimierz Jurasow
„Wiarus”. Oddział osiągnął pełną
gotowość bojową pod koniec grud-
nia 1945 r., Jako że kadra oddziału
(„Bury”, „Rekin”, „Wiarus”) wywo-
dziła się z 3. Wileńskiej Brygady
AK (działającej na Wileńszczyźnie
od września 1943 r. do lipca 1944
r.), oddział przyjął nazwę 3. Wi-
leńska Brygada NZW. Składał się
on z trzech plutonów. Pierwszym
dowodził ppor. „Wiarus”, drugim
ppor. Jan Boguszewski „Bitny”,
a trzecim sierż. NN „Leszek”.

Kpt. Rajs powrócił do oddziału
w połowie stycznia 1946 r. Przejął
dowodzenie oddziałem od ppor.
„Rekina” i poprowadził go do Haj-
nówki (pow. bielski), leżącej w po-
bliżu granicy polsko-sowieckiej.
Maszerując przez wschodnie tere-
ny pow. Bielskiego, kpt. Rajs zda-
jąc sobie sprawę z faktu wrogiego
nastawienia części ludności do
idei niepodległości państwa pol-
skiego, nakazał swym partyzan-
tom udawać 9. pułk KBW (Korpus
Bezpieczeństwa Wewnętrznego).
Partyzanci nie używali swych
pseudonimów. Zmieniali je w taki
sposób, aby brzmiały jak nazwi-
ska. 27 stycznia oddział dotarł do
wsi Łozice (ok. ośmiu km na połu-
dnie od Hajnówki). We wsi oddział
odpoczywał kilka godzin. Od rana
28 stycznia do wsi zaczęli przyby-
wać wyznaczeni do odrabiania
tzw. szarwarku furmani, pocho-
dzący z pobliskich wsi (byli więc
prawosławni). Kpt. Rajs wybrał
spośród licznie zebranych zaprzę-
gów 40-50 podwód. Wieczorem 28
stycznia 3. Brygada opuściła Łozi-
ce. Za wsią oddział zatrzymał się.
Partyzanci pomaszerowali pieszo
na Hajnówkę. Furmanki pozostały
na miejscu. Po opanowaniu części
Hajnówki i stoczeniu boju z So-
wietami z transportu kolejowego
stojącego na miejscowym dworcu,
partyzanci odskoczyli w miejsce
stacjonowania furmanek i już na
podwodach podążyli na zachód. Po
pokonaniu ok. 20 km, 29 stycznia

1946 r. (rankiem) dotarli do Zale-
szan. W tej wsi oddział zatrzymał
się na odpoczynek. Gospodynie
miały za zadanie przygotowanie
posiłków dla partyzantów. Kpt.
„Bury” nakazał mieszkańcom 
do- starczyć owies (przeznaczony 
dla podwód). I właśnie wtedy 
doszło do serii incydentów, które 
świad- czyły o wrogim stosunku 
części mieszkańców Zaleszan do 
żołnie- rzy WP. Jeśli weźmiemy 
pod uwa- gę, że mieszkańcy 
Zaleszan sądzili, iż mają do 
czynienia z oddziałem
reżimowego ludowego Wojska Pol-
skiego to wrogie akty wobec niego
należy tłumaczyć, jako wrogość do
idei państwa polskiego jako takie-
go. Być może właśnie tym należy
tłumaczyć hardość mieszkańców,
którzy sądząc, że mają do czynie-
nia z komunistycznym oddziałem
uważali, że mogą pozwolić sobie na
okazywanie wrogości. Mogli uwa-
żać, że reżimowy oddział nie od-
waży się ukarać skomunizowanej
i prosowieckiej wsi. Nadmieńmy,
że część mieszkańców była sowiec-
kimi agentami działającymi w la-
tach dwudziestych w szeregach
Komunistycznej Partii Zachodniej
Białorusi. Według Jakuba Bazy-
luka (komunistyczny aktywista),
cała młodzież Zaleszan pozosta-
wała pod wpływem komunistów.
Miejscowa „jaczejka” KPZB należa-
ła do najsprawniejszych w rejonie
i podlegała bezpośrednio pod Ko-
mitet w Brześciu (uznawany za naj-
lepszy w całej KPZB). Należy więc
uznać Zaleszany za miejscowość
szczególnie silnie skomunizowa-
ną i wrogą idei państwa polskiego
(niezależnie od stopnia jego zależ-
ności i ustroju) budowanego na te-
renach uznawanych przez nich za
ziemię białoruską. Co oczywiście
nie oznacza, że mieszkańcy wsi nie
wspierali polskich komunistów.
Kilku mężczyzn z Zaleszan wstąpi-
ło do UBP i MO. Po zajęciu wsi, par-
tyzanci zaczęli nieskuteczne po-
szukiwania sołtysa wsi - Łukasza
Demianiuka (członka PPR). Zdołał
on się ukryć. Mniej szczęścia miał
jego syn Piotr (również członek
PPR), którego żołnierze odnaleźli.
W ciągu następnych godzin we wsi
doszło do wzmiankowanych incy-

drużyna ppor. „Wydry”.  stoją od lewej: ppor. Ryszard Sosnowski „Wydra”, kpr. 
Tadeusz Malinowski „Bimbo”, siedzą od lewej: plut. Albin Kieżun „Młodzik”, plut. Józef 
Kisiel „Pal”, plut. Kazimierz Borkowski „Wróbel”, szer. Wacław Borkowski „Płomień”, 

kpr. Wacław Witkowski „Jesion”, szer. Tadeusz Stefaniak „Stal”  - lato 1947r. (zbiory IPN)
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dentów, które zadecydowały o jej 
losie. W celi białostockiego wię-
zienia kpt. Rajs opowiadał współ-
więźniowi (nie wiedząc, że ten jest 
informatorem Wydziału Specjalne-
go): „Gospodarze wsi Zalesie Wólka 
[mowa o Zaleszanach, przyp. au-
tora] nie byli zadowoleni, że w ich 
wsi kwaterują partyzanci [których 
początkowo uważali za żołnierzy 
KBW, przyp. autora]. Gospodarze 
ze wsi Zalesie Wólka nie chcieli 
udzielić żadnej pomocy dla party-
zantów i nie chcieli dla nich dać 
produktów żywnościowych. (…) 
gospodarze z tej wsi naśmiewają 
się z partyzantów a nawet ktoś się 
odważył puścić kamieniem w «Re-
kina»”.

Te pozornie błahe incydenty, 
połączone z ogólnym dużym zaan-
gażowaniem politycznym części 
mieszkańców wsi (o czym dowódz-
two musiało się dowiedzieć, skoro 
partyzanci poszukiwali konkret-
nych działaczy komunistycznych 
np. Łukasza i Piotra Demianiu-
ków - członków PPR) doprowadzi-
ły do jej spalenia. Wieś miała być 
ukarana za swą antypolską, pro-
sowiecką postawę. Wydaje się, że 
inicjatorem tej decyzji był ppor. 
„Rekin”. Jednak musiał on uzyskać 
zgodę kpt. Rajsa i tak też się stało. 
Dowództwo oddziału zarządziło, 
aby wszyscy mieszkańcy stawili 
się na zebranie do domu Dymi-
tra Sacharczuka. Miało to na celu 
ochronie życia ogółu mieszkańców 
przed skutkami podpalenia zabu-
dowań. Dalszy bieg wypadków, po 

latach wspominał jeden z miesz-
kańców wsi: „Gdzieś około godziny 
15.00 po wsi jeździł konno zastępca 
«Burego» krzycząc by ludzie wy-
chodzili z domu i szli na zebranie 
mające odbyć się w chałupie Dymi-
tra i Włodzimierza Sacharczuka 
stojącej w środku wsi. W chałupie 
było pełno ludzi, ale nie potrafię 
określić, ile dokładnie. Pod oknami 
i drzwiami stali uzbrojeni w rkm – 
y żołnierze i gdy tylko ktoś chciał 
uciekać strzelali po fundamentach 
i oknach. Drzwi wejściowe zostały 
zabite gwoździami. Jednak jeszcze 
przed ich zabiciem przyszedł za-
stępca „Burego”, pseudonimu jego 
w tej chwili nie pamiętam, który 
powiedział „za wasze wychowa-
nie dzieci będziecie spaleni” (…). 
W innych zeznaniach część miesz-
kańców twierdzi, że osobą, która 
weszła do budynku był kpt. Rajs. 
Dlatego też trudno to jednoznacz-
nie rozstrzygnąć. Autor po anali-
zie dostępnych dokumentów uwa-
ża, że był to ppor. „Rekin”. Uznać 
też należy, że gdy przystąpiono do 
podpalenia Zaleszan kpt. „Burego” 
już tam nie było, – na co niestety 
nie zwrócił uwagi pion prokura-
torski białostockiego IPN, mimo 
bogatego materiału źródłowego 
wskazującego na ten fakt. Najpew-
niej paleniem wsi kierował ppor. 
Chmielowski. Teodor Roszczenko 
(białoruski furman towarzyszący 
oddziałowi – nie został rozstrzela-
ny) zeznawał: „Gdy odjechaliśmy 
od wsi Zaleszany w odległości oko-
ło 200-u metrów, wówczas zauwa-
żyliśmy, że wieś Zaleszany paliła 
(…). Właśnie pozostała część bandy 
dokonała podpalenia wsi i mordo-
wania na ludności [sic!]. W drodze 
do wsi Wólka był przy nas niejaki 
dowódca, który był nazywany ka-
pitanem (…)”.

Podczas gdy zebrani przeby-
wali w domu Sacharczuka, żołnie-
rze przystąpili do podpalania za-
budowań. Sytuację skomplikował 
fakt, że nie wszyscy mieszkańcy 
podporządkowali się nakazowi 
partyzantów. Część z Białorusinów 
niestety pozostała w domach. Gdy 
dach budynku Sacharczuka zaczął 
płonąć, wypuszczono - zapewne 
zgodnie z poleceniem ppor. „Re-

kina” - zebranych tam mieszkań-
ców. Do uwolnionych nie strzelano 
(partyzanci dla postrachu strzelali 
w powietrze). Można więc przy-
jąć, że gdyby wszyscy mieszkańcy 
podporządkowali się rozkazowi 
przybycia na zebranie, liczba ofiar 
ograniczyłaby się do osób zlikwi-
dowanych celowo (agentury) - czy-
li najprawdopodobniej dwóch – 
trzech. Liczbę ofiar w Zaleszanach 
należy ocenić na około czternaście, 
z czego zastrzelono siedem, zaś po-
zostałych siedem spłonęło w swych 
domach. Wśród zastrzelonych znaj-
dował się Aleksander Zielinko, któ-
ry nie był mieszkańcem Zaleszan 
a przebywał tam z wizytą. Został 
on rozstrzelany z tego powodu, że 
był sekretarzem PPR we wsi Sucho-
wolce. Całkowicie bezpodstawne 
są zarzuty, które utrzymują, że kpt. 
„Bury” dążył do fizycznej likwi-
dacji mieszkańców Zaleszan. Cały 
przebieg wydarzeń jasno świadczy, 
że dowództwo 3. Wileńskiej Bryga-
dy NZW („Bury” i „Rekin”) dążyło 
do wyeliminowania agentury oraz 
ukarania skomunizowanej ludno-
ści poprzez spalenie jej dobytku.

Tego samego dnia 3. Brygada 
spaliła część zabudowań w Wólce 
Wygonowskiej. Tą akcją kierował 
osobiście kpt. „Bury”. We wsi zli-
kwidowano dwóch mężczyzn za 
współpracę z reżimem komuni-
stycznym. Kolejne akcje przeciw 
skomunizowanym wsiom przepro-
wadzono 2 lutego. Pluton ppor. Jana 
Boguszewskiego „Bitnego” ruszył 
do Zań. Śmierć poniosło dwudzie-

kpt. Romuald Rajs „Bury” 
(dwukrotny kawaler VM) –lato 1945r. 

(zbiory IPN)

ppor. Mikołaj Kuroczkin „Leśny” 
(prawosławny oficer NZW)

–wiosna 1944r.
(zbiory Tadeusza Żuka)
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stu czterech mieszkańców wsi. 
Dużą liczbę ofiar należy w części 
wiązać z faktem, że mieszkańcy 
tej wsi byli uzbrojeni i strzelali do 
żołnierzy ppor. „Bitnego”. To, że we 
wsi była broń, potwierdziła komu-
nistyczna komisja badająca skalę 
zniszczeń, jakie powstały w wyni-
ku jej spalenia. Innym czynnikiem 
tłumaczącym dużą ilość ofiar była 
zła sława, jaką cieszyły się Zanie. 
Według Wacława Maliszewskiego 

w 1939 roku w Zaniach był Polski 
szpital polowy, który po 17 wrze-
śnia został opanowany przez bia-
łoruskich dywersantów. Rannych 
i personel szpitala Białorusini prze-
kazali sowietom, którzy większość 
z nich wymordowali. Informacje 
te są niezweryfikowane, dowodzą 
jednak, że pogłoski takie były obec-
ne w świadomości partyzantów. 
Niestety, wyżej wymienione czyn-
niki doprowadziły do tragedii, któ-
rej kierujący akcją pacyfikacji Zań 
ppor. „Bitny” nie potrafił zapobiec. 
Podjął brzemienną w skutkach 
decyzję o otwarciu ognia do strze-
lających mieszkańców Zań. Odno-
tujmy, że mężczyźni ze wsi, którzy 
otworzyli ogień do partyzantów 
„Bitnego” - uzbrojeni najprawdopo-
dobniej przez NKWD - prowokując 
walkę w zabudowaniach, wysta-
wili swe rodziny na duże zagroże-
nie. Nie usprawiedliwia to jednak 
całkowicie faktu, że partyzanci 
atakujący wieś, zastrzelili również 
niewinne osoby. Wydaje się, że błę-
dem było powierzenie akcji pacyfi-
kacyjnej ppor. „Bitnemu”. Niestety, 

był to oficer bliżej nieznany kpt. 
„Buremu”. Znał go raptem dwa ty-
godnie. To zdecydowanie za mało, 
aby poznać cechy podkomendnego. 
Ppor. „Bitny” był dzielnym oficerem 
(odznaczony Krzyżem Walecznych, 
uczestniczył w bitwie z NKWD 
w Bodakach w maju 1945 roku), 
żołnierze służący pod jego rozka-
zami wspominali go jako dobre-
go i troskliwego dowódcę. Jednak 
jego bezkompromisowość w walce 
z komunizmem czasami przekra-
czała normy, w jakich powinna się 
mieścić. Ta bezkompromisowość 
doprowadziła m.in. do zaognienia 
konfliktu z WIN. „Bitny” bowiem 
uznawał politykę tej organizacji 
za „zdradę” i adekwatnie do tego 
postępował z napotykanymi struk-
turami poakowskimi. Był to błąd, 
komplikujący i tak bardzo trudną 
sytuację podziemia niepodległo-
ściowego. Ppor. „Bitny” przyczy-
nił się w obu przypadkach (Zanie 
i konflikt z podziemiem poakow-
skim) do rozlewu niewinnej krwi. 
16 lutego 1946 roku w Gajrowskich 
zginął śmiercią bohatera, walcząc 
z sowiecką grupą operacyjną.

Wieś Szpaki została spacyfiko-
wana przez pluton ppor. Włodzi-
mierza Jurasowa „Wiarusa” - ży-
cie straciło pięć osób. Tu również 
mieszkańcy strzelali do polskich 
partyzantów. Likwidowano osoby 
wcześniej rozpoznane jako kon-
fidenci. Według relacji jednego 
z mieszkańców Szpaków, w 3. Bry-
gadzie służył prawosławny męż-
czyzna wywodzący się z tej wsi. To 
on miał wskazać komunistycznych 
aktywistów. Niestety – według rela-
cji mieszkańców – doszło do zabój-
stwa jednej niewinnej kobiety oraz 
gwałtu na drugiej. Oba te przy-
padki – o ile są prawdziwe - należy 
uznać za karygodne przykłady na-
ruszenia żołnierskiej dyscypliny. 
Zapewne były one dokonane bez 
wiedzy ppor. „Wiarusa”, który sły-
nął z utrzymywania surowej dys-
cypliny. Wiemy, że przestępstwa 
tego typu były karane w NZW z naj-
wyższą surowością – karą śmierci. 
Zaznaczmy, że wieś Szpaki została 
spacyfikowana przez prawosław-
nego oficera, a osoby przeznaczone 
do likwidacji wskazywał prawo-

sławny żołnierz Okręgowego Od-
działu PAS.

Kpt. „Bury” wraz z plutonem 
„Leszka” udał się do Końcowizny 
(pow. białostocki). W tej miejsco-
wości nikt nie zginął, mimo że 
mieszkańcy strzelali do ludzi kpt. 
„Burego”. Działania oddziału ogra-
niczyły się do spalenia części zabu-
dowań. Warto podkreślić fakt, że 
właśnie w akcjach, które osobiście 
nadzorował kpt. Rajs (Wólka Wy-
gonowska i Końcowizna) uniknię-
to przypadkowych ofiar. Wobec 
powyższego, należy z całą mocą 
wykluczyć twierdzenie, że dowo-
dzący oddziałem kpt. Rajs dążył do 
eliminacji przypadkowych miesz-
kańców białoruskich wsi. Jest to 
nieprawda. Należy wyraźnie zaak-
centować, że wszystkie spalone 2 
lutego 1946 r. wsie były uzbrojone, 
a mogło tak się stać tylko i wyłącz-
nie za sprawą komunistycznego re-
sortu.

Podczas procesu, na temat pa-
cyfikacji, kpt Rajs zeznał: „W szcze-
gólności w styczniu 1946r. od ko-
mendy powiatowej «NZW» na teren 
pow. Bielska – Podlaskiego, wpłynął 
meldunek, że ludność białoruska 
zamieszkująca wsie Zanie, Szpaki, 
Zaleszany, i Wólkę Wygonowską, 
posiada broń i odnosi się źle do 
członków nielegalnych organiza-
cji. Na podstawie tego meldunku, 
a zasadniczo biorąc na podstawie 
fakt, że ludność ta nie repatriowa-
ła się do Związku Radzieckiego, 

ppor. Włodzimierz Jurasow „Wiarus” 
(prawosławny oficer NZW) –wiosna 1944r. 

(zbiory Tadeusza Żuka)

stoją od lewej: ppor. Kazimierz 
Chmielowski „Rekin”, kpt. Romuald Rajs 

„Bury”, siedzą od lewej: kpr. Tadeusz 
Urbanowicz „Moskito”, ppor.

Włodzimierz Jurasow „Wiarus”, sierż. 
Józef Bandzo „Jastrząb” –lato 1945r. 

(zbiory IPN)
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komenda główna «NZW» poleciła
wsie te spalić. Stosownie do pole-
cenia «komendy głównej» w m – cu
styczniu względnie w lutym 1946r.
dałem rozkaz «Wiarusowi» i «Bit-
nemu» do spalenia wsi Zanie, Szpa-
ki, i Końcowizny, a nadto po kilku
dniach dałem rozkaz „Rekinowi”
do spalenia wsi Zaleszany. Zgodnie
z moim rozkazem wsie powyższe
zostały spalone”. Jednym z celów
działania 3. Brygady było zmusze-
nie skomunizowanych Białorusi-
nów do wyjazdu do Związku So-
wieckiego. Rozwiązanie takie było
w owym czasie (choć dziś brzmi
radykalnie) najłagodniejszą formą
wyeliminowania zagrożenia, ja-
kim było dla walczących o wolność
Polski partyzantów, skomunizowa-
na i uzbrojona część ludności.

W tym czasie doszło do jesz-
cze jednego wydarzenia, które do
dziś budzi ogromne kontrowersje.
31 stycznia 1946 roku w okolicach
Puchał Starych rozstrzelano oko-

ło trzydziestu furmanów. Była to
część wozaków (z łącznej liczby
około pięćdziesięciu), którzy towa-
rzyszyli oddziałowi w charakterze
podwód. Zaakcentujmy, że około
dwudziestu furmanów zostało
zwolnionych, a większość wśród
nich stanowili Białorusini. Wśród
rozstrzelanych dominowali prawo-
sławni Białorusini jednak jeden ze
zlikwidowanych był odmiennego
wyznania.

W 3. Brygadzie NZW byli żoł-
nierze wywodzący się z terenów
Powiatu Bielskiego i znali nasta-
wienie części Białorusinów do
żołnierzy podziemia. Dowództwo
jednostki dysponowało siatką tere-
nową. Należy sądzić, że kpt. „Bury”
dysponował informacjami, które
wpłynęły na los furmanów. Może
należy ich los wiązać z faktem, że
10 lutego 1940 roku podczas wywó-
zek osadników i leśników, bielskie
NKWD dysponowało grupą ponad
czterystu zaufanych furmanów.
Tamci ludzie, których sowieci da-
rzyli pełnym zaufaniem, przyczy-
nili się do sprawnego przebiegu
deportacji. Wiemy, że furmani byli
przesłuchiwani przez partyzan-
tów. Potwierdzał to Roszczenko:
„(…) bandyci w drodze nalegali na
mnie by wydać im partyjne oso-
by, zamieszkałe we wsi Łozice. Na
ich żądanie nikogo ze wsi Łozice
nie wydałem, pomimo [że] wie-
działem, że kilka osób z wsi było
członkami PPR-u”. Bardzo ciekawe
zeznanie – przed prokuratorem
IPN – złożył Antoni Michalczuk
„Szpak”: „Ja w tym czasie miesz-
kałem w Holonkach tj. ok. 500 me-

trów od Puchał Starych. Tego dnia
żołnierze «Burego» kwaterowali
w Holonkach, Puchałach i Widź-
gowie. Było to około południa i sły-
chać było strzały. Wyraźnie słysza-
łem pojedyncze strzały. Wieczorem
rozmawiałem z «Osą» [Józef Korze-
niewski, dowódca drużyny w 3.
Brygadzie, przyp. autora] mówił
mi, że «Bury» przeprowadził śledz-
two, w wyniku którego dowiedział
się, że wszyscy zatrzymani furma-
ni współpracowali z komunistami
i zostali za tę współpracę skazani
na kary śmierci”.

W świetle zachowanego ma-
teriału źródłowego, nadawanie
działaniom 3. Brygady charakteru
„czystki etnicznej” jest nieupraw-
nione. Niestety, tak wydarzenia
te zakwalifikował prokurator
białostockiego IPN. W ocenie wy-
bitnych znawców podziemia nie-
podległościowego: dr. Kazimierza
Krajewskiego i mec. Grzegorza Wą-
sowskiego, nadawanie akcji pacy-
fikacyjnej konotacji religijno-naro-
dowościowych jest błędne.

Reasumując, należy uznać, że
stosunek społeczności białoruskiej
do podziemia niepodległościowego
był niejednorodny. Mamy przykła-
dy ogromnego poświęcenia w wal-
ce o wolną Polskę, ale mamy rów-
nież przykłady kolaboracji i zdrady
państwa - którego byli obywatela-
mi. Ale taka niejednorodność była
powszechna. I wśród Polaków
istniała różnorodność podejścia
do idei Niepodległości. Podziemie
niepodległościowe przeprowadza-
ło działania wymierzone w komu-
nistów i to był determinant, który
warunkował ich zaistnienie. Na-
rodowość nie miała tu znaczenia.
Podziemie zwalczało i Polaków
(w tym rzymskich katolików), któ-
rzy zdradzili Ojczyznę. Na zakoń-
czenie podkreślmy, że walczący
z kolejnymi okupantami party-
zanci kpt. „Burego” podejmowali
działania chroniące nie tylko ka-
tolicką ludność cywilną. Ratowano
i Żydów oraz niejednokrotnie chro-
niono ludność białoruską przed
niemieckimi, litewskimi i komuni-
stycznymi represjami.

Michał Ostapiuk

ppor. Kazimierz Chmielowski „Rekin”,
kpt. Romuald Rajs „Bury”, ppor. Mikołaj
Kuroczkin „Leśny”, sierż. Józef Bandzo

„Jastrząb” – lato 1945r. (zbiory IPN)

od lewej: ppor. Ryszard Sosnowski „Wydra”, plut. Albin Kieżun „Młodzik”, plut. 
Kazimierz Borkowski „Wróbel”, plut. Józef Kisiel „Pal”, kpr. NN „Jesion” -lato 1947r.
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