
W  marcu  1945  roku  nastąpiło
połączenie  Narodowej  Organizacji
Wojskowej  (NOW  -  formacja  scalona
jeszcze  w  1942  roku  z  Armią  Krajo-
wą) z Narodowymi Siłami Zbrojnymi
(NSZ) w jedną całość pod nazwą Naro-
dowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW).

Okręgowi białostockiemu nadano
kryptonim  „Chrobry”.  Okręg  składał
się z 9 komend powiatowych, a jedną
z nich była Komenda Powiatu Łomża,
którą tworzyło 5 wydziałów:

•  Wydział I – organizacyjny
•  Wydział II – wywiad
•  Wydział III – propaganda
•  Wydział IV – gospodarczy
•  Pogotowie Akcji Specjalnej

Strukturę uzupełniał Powiatowy
Wojskowy  Sąd  Doraźny,  prokurator
i sędziowie.

Komenda Powiatu Łomża składa-
ła  się  z  8  batalionów;  każdy batalion
z  4  kompanii  strzeleckich;  kompania
z  3  plutonów;  pluton  z  3  drużyn.  Ra-
zem liczyła około 2500 zakonspirowa-
nych żołnierzy. W jej skład wchodziło
także kilka oddziałów bojowych – Po-
gotowia Akcji  Specjalnej  (PAS)  -  skła-
dających  się  z  10  -  25  dobrze  uzbro-

jonych  żołnierzy.  Jednym  z  nich  był
oddział  sierż/por.  Henryka  Jastrzęb-
skiego  ps. „Zbych”,  „Bohun”,
„Wyrwa”, który  działał  od  września
1945 r.

Z KIM WALCZYLI ?
Formacje narodowe  podlegały

wojskowo  pod  rozkazy  Naczelnego
Wodza, ale w przeciwieństwie do Ar-
mii  Krajowej,  nie miały  zwierzchno-
ści politycznej ze strony rządu londyń-
skiego.  Kiedy  Anglicy  na  przełomie
1944 i 1945 roku wymusili na rządzie
polskim w Londynie rozwiązanie Ar-
mii  Krajowej  aby  nie  drażnić  sojusz-
niczych  Sowietów  wkraczających  na
terytorium Polski,  struktury narodo-
we pozostały nadal głęboko zakonspi-
rowane.

Żywa  była  pamięć  o  tym  jak
zaledwie  4  -5  lat  wcześniej  Sowie-
ci  wespół  z  Niemcami  napadli  na
Polskę,  wymordowali  ponad  20  tys.
polskich  oficerów,  wywieźli  setki  ty-
sięcy  Polaków  do  łagrów  na  Syberii
i  do Kazachstanu,  gdzie wielu  z  nich
zmarło  z  głodu,  chorób  lub  zostało
zabitych. Cały czas docierały informa-
cje  o  aresztowaniach  i  mordowaniu
AK-owców  we  wschodnich  częściach

ps. „ZBYCH”, „BOHUN”, „WYRWA”
ODDZIAŁ POR. HENRYKA JASTRZĘBSKIEGO

ppor. Henryk Jastrzębski
„ZBYCH” marzec 1948 r.
(na zdjęciu odznaczony

Kryżem Walecznych i z miano-
waniem do stopnia porucznika

z dniem 1 kwietnia 1948 r.



kraju  i wcielaniu na  siłę pozostałych
do  komunistycznego  ludowego  Woj-
ska  Polskiego,  o  przyglądaniu  się  jak
umiera Warszawa i niereagowaniu na
prośby o udostępnienie lotnisk alianc-
kim samolotom lecącym z pomocą dla
powstańców.  Stronnictwo  Narodowe
nie  miało  wątpliwości,  że  okrutna
okupacja  niemiecka  zamienia  się  na
nie mniej zbrodniczą sowiecką. Kola-
borujących  ze Związkiem Sowieckim
traktowano  tak  samo  jak kolaborują-
cych z hitlerowskimi Niemcami. Jedni
i  drudzy  byli  śmiertelnymi wrogami
Polski i Polaków. Tak pisał w rozkazie
z  10  kwietnia  1945  roku  komendant
Okręgu Białostockiego NZW mjr Mie-
czysław Grygorcewicz ps. „Miecz”:

„… kapitulacja Niemiec nie przy-
niesie  upragnionej  wolności,  bo  od-
wieczny wróg ze wschodu chce doko-
nać piątego rozbioru Polski i zniszczyć
nas  doszczętnie.  W  tym  celu  Rosja
bolszewicka  stworzyła  Tymczaso-
wy Rząd PKWN, na czele ze znanymi
zdrajcami,  aby  realizować  stalinow-
skie plany. Misję pokrzyżowania pla-
nów  PKWN  i  Rosji  sowieckiej  może
podjąć  tylko  Narodowe  Zjednoczenie
Wojskowe.”

Dla zapanowania nad społeczeń-
stwem polskim Sowieci zaczęli szybko
tworzyć w całym kraju aparat  repre-
sji w postaci policji politycznej (Urząd
Bezpieczeństwa) wspartej  funkcjona-
riuszami i wojskami NKWD, jak rów-

nież  polskimi  jednostkami  wojsko-
wymi  KBW  (Korpus  Bezpieczeństwa
Wewnętrznego),  specjalnie  stworzo-
nymi do walki z polskim podziemiem.
KBW  również  pozostawało  pod  kon-
trolą  NKWD.  W  sferze  ideologicznej
społeczeństwo  mieli  „urabiać”  ko-
muniści  z  Polskiej  Partii  Robotniczej
(PPR).  Tzw.  władza  ludowa  powołała
Milicję  Obywatelską,  która  repre-
zentowała  ją  w  terenie  uczestnicząc
w  aparacie  terroru.  Polscy  komuni-
ści  mieli  bardzo  małe  poparcie  spo-
łeczeństwa  i  bez  Sowietów  nie  mieli
żadnych szans na przejęcie i utrzyma-

nie władzy.

O CO I DLACZEGO
WALCZYLI ?

Głównymi  celami  programowy-
mi Narodowego Zjednoczenia Wojsko-
wego było:

•  prowadzenie  walki  zbrojnej
z  nowym  ustrojem  Polski    i  wy-
zwolenie  kraju  spod 
wpływów Związku Radzieckiego,

•  utworzenie katolickiego państwa
polskiego,

•  legalizacja  Stronnictwa  Narodo-
wego,

•  odzyskanie wschodnich ziem Pol-
ski  w  granicach  sprzed  1  wrze-
śnia 1939.

Wracający z głębi Sowieckiej Ro-
sji  dawali  świadectwo  jak  naprawdę
funkcjonuje komunistyczny  „raj”,  jak
działają  kołchozy,  mówili  o  biedzie
i głodzie. W całej Europie Środkowej,
tam  gdzie  weszli  Sowieci,  od  razu
przeprowadzano  tak  zwaną  reformę
rolną. Polegała ona na tym, że odbie-
rano,  dzielono  i  parcelowano  duże
majątki  ziemskie  oraz  duże  gospo-
darstwa  (tzw.  kułaków)  a  następnie
rozdzielano  ziemię  wśród  biednych
i  niezamożnych  chłopów. W  ten  spo-
sób  komuniści  starali  się  „kupić”
poparcie  wiejskiej  biedoty,  bo  czyż
jest lepsza „władza” niż ta, która daje
ziemię  za  darmo?  Problem  polegał
na  tym,  że  za  jakiś  czas  ten  „dobro-

Dwa ujęcia oddziału sierż. „ZBYCHA”. Sesja wykona na kilka dni przed bitwą

Żołnierze oddziałów „ZBYCHA” i „CIEMNEGO” początek maja 1947 r.
Henryk Jastrzębski (tu w stopniu st. sierż.) leży pierwszy od lewej.



czyńca”  przychodził  i  składał
propozycję  nie  do  odrzucenia.
Nakazywał wstępowanie  do
kołchozów  czy  spółdzielni,  gdzie
przydzielona  ziemia stawała  się
„wspólna”.  Taki  przymus
otrzymywali  i  rolnicy  indywidualni.
Miała nastąpić pełna kolektywizacja.
Wszelki opór był bezwzględnie łama-
ny. W całym bloku wschodnim zabito
dziesiątki tysięcy chłopów, setki tysię-
cy zesłano do łagrów. Najbardziej dra-
stycznym  przykładem  był  przebieg
kolektywizacji  z  początku  lat  30.  na
Ukrainie.  W  związku  z  ogromnym
oporem Ukraińców, którzy nie chcieli
wstępować  do  kołchozów,  zarządzo-
no blokadę całych połaci kraju. Zare-
kwirowano  całą  żywność  i  pod  karą
śmierci  zabroniono  przemieszczania
się poza miejsce zamieszkania. W cią-
gu 3 lat zmarło z głodu od 3 do 5 milio-
nów  ludzi.  Dopiero wtedy  opór  prze-
ciwko  akcji  kolektywizacyjnej  został
skutecznie złamany.

Za  postępującą  Armią  Czerwo-
ną  podążali  funkcjonariusze  NKWD,
którzy  w  krótkim  czasie  rozpoczę-
li  aresztowania  żołnierzy  polskiego
podziemia z czasów okupacji niemiec-
kiej jako tych, którzy stanowili poten-
cjalnie zagrożenie w realizacji planów
ujarzmienia Polski. Najbardziej znana
jest  tzw.  Obława  Augustowska  z  lata
1945 roku, w której - już po zakończe-
niu działań wojennych - zamordowa-

no ok. 600 Polaków.

Żołnierze  polskiego  podziemia
zmuszeni  zostali  po  raz  kolejny  do
podjęcia walki w obronie życia i zdro-
wia  swojego,  swoich  bliskich  oraz
swojej ziemi.

Nadzieję  i  sens walce nadawała
perspektywa wolnych wyborów,  któ-
rych przeprowadzenie gwarantowały
Polakom zwycięskie mocarstwa umo-
wą w Jałcie. Państwo podziemne liczy-
ło, że w wyniku głosowania świat zo-
baczy, iż Polacy nie chcą być w strefie
wpływów  Związku  Sowieckiego.  Do-
wództwo  Sił  Zbrojnych  na  zachodzie
apelowało o trwanie w oporze, prowa-
dzenie akcji agitacyjnej, zwalczane in-
stalującej się władzy komunistycznej.

KIM BYLI?
Według tajnych przez dziesięcio-

lecia kwestionariuszy UB z przełomu
lat  40.  i  50.,  wśród  78  żołnierzy,  któ-
rzy  przewinęli  się  przez  oddział  por.
Henryka Jastrzębskiego w latach 1945
-  1948,  74  miało  pochodzenie  chłop-
skie  (gospodarstwa  średnio  6-9  hek-
tarowe), 3 pochodzenie robotnicze, a 1
inteligenckie. Sam por.”Zbych” gospo-
darzył na 12 ha.

Wszyscy w rubryce „karany, nie-
karany”  mają  zaznaczone  „nie  kara-
ny”. W  ten  sposób  samo UB przyzna-
ło,  że  do  oddziału  „Zbycha”  nie  byli
przyjmowani ludzie o wątpliwej prze-

szłości.  Jeżeli  któryś  z  żołnierzy

został skazany  i  osadzony w wię-
zieniu, to za walkę  z komuni-
stami.  Jednym  z  przykładów może
być  wyrok  Sądu  Wojskowego
z 3  marca  1947  dotyczący
trzech żołnierzy oddziału por.
„Zbycha”, mieszkańców  Boguszyc:
Henryka Janickiego, Mariana Dąb-
kowskiego oraz Jana Tyborowskie-
go  aresztowanych 21 grudnia
1946 r. w  swoich  domach. Wyrok
zawiera  trzy  punkty.  W  pierwszym
każdy  z  nich  został  skazany na
dożywocie  za  to,  że:  „brał  udział
w  nielegalnym  związku  pod  nazwą
NZW z wiedzą,  że  związek  ten groma-
dzi  środki  walki  orężnej,  celem  zbroj-
nego  wystąpienia  przeciwko  obec-
nemu ustrojowi Państwa Polskiego”.
W punkcie drugim wszyscy zosta-
li skazani  na  10  lat wiezienia za
to, że: „posiadał i przetrzymywał
zawsze przy  sobie bez prawnego
zezwolenia broń palną (…)  wraz
z amunicją do niej”.

Punkt trzeci  ma  znaczenie
zasadnicze.  Każdy  z  trójki areszto-
wanych usłyszał  wyrok  skazujący  go
na  karę śmierci  za  to,  że:  „pod
koniec  miesiąca  lipca  1946  roku,  we
wsi  Rosochate, pow.  łomżyńskiego
z  bronią  w  ręku (…) i  wraz  z  innymi
50-cioma  członkami bandy  „Zbycha”
dokonał  gwałtownego  zamachu  na
jednostkę  Polskich  Sił Zbrojnych,
podczas  którego  rozbrojono  12-stu
żołnierzy  Wojska  Polskiego,
zabierając  im  broń  palną-  automaty
i  karabiny  ręczne  wraz  z amunicją”
”że  w  miesiącu  sierpniu  1946  roku
we  wsi  Podosie,  pow.  łomżyńskiego
z  bronią  w  ręku (…) wraz  z  innymi
około  50-cioma  członkami  bandy
„Zbycha”  dokonał  gwałtownego
zamachu na  jednostkę  Polskich  Sił
Zbrojnych, podczas  którego  ostrzela-
no  żołnierzy Wojska  Polskiego”,
„że w  miesiącu sierpniu  1946  roku
we wsi  Wypychy, pow.
łomżyńskiego z  bronią  w  ręku (…)
wraz  z  innymi członkami  bandy
„Zbycha” dokonał gwałtownego  zama-
chu na jednostkę Polskich Sił Zbroj-
nych, podczas którego strzelał do żoł-
nierzy Polskich Sił  Zbrojnych …, gdzie
walka trwała ok 30 minut."

Wyrok    nie   opisuje żadnych

czynów    kryminalnych, a  jest w istocie
ą pod Uśnikiem (18 lutego 1946r.) Na obu ujęciach „ZBYCH” pierwszy z prawej



świadectwem  walki  polityczno  -
zbrojnej oddziału. Cała trójka przeszła
bardzo  ciężkie  śledztwo na UB  gdzie
byli okrutnie torturowani. Uratowała
ich od śmierci amnestia z lutego 1947
roku.  Wyszli  z  więzienia  z  piętnem
przestępców,  bo  przecież  tylko  tacy
„siedzą  w  kryminale”.  Przez  dziesię-
ciolecia nie mogli mówić o tym, co ich
spotkało, nie mogli się bronić. Charak-
terystyczne  jest  to,  że wszyscy  człon-
kowie  oddziału  por.  Jastrzębskiego,
jak  również  osoby  które  były w  tzw.
siatce albo wspomagały oddział, jeże-
li  były  aresztowane,  to  były  sądzone
i  skazywane  przez  sądy  wojskowe.
W  tamtym  czasie  nawet  komuniści
traktowali  podziemie  niepodległo-
ściowe jako strukturę wojskową. Nie-
stety,  wiązało  się  to  ze  znacznie  su-
rowszymi karami niż w przypadkach
pospolitych  przestępców.  Złodzieje,
włamywacze,  mordercy,  krymina-
liści  byli  sądzeni  i  skazywani  przez
sądy powszechne. Nie byli torturowa-
ni. Żołnierze podziemia z zasady byli
poddawani  okrutnym  śledztwom.
Związani  przysięgą,  często  opierali
się  żądaniom  wydania  dowódców,
kolegów  z  konspiracji,  magazynów
broni,  łączników,  kolporterów  prasy
podziemnej  czy  innych  osób  zaanga-
żowanych  w  pomoc  oddziałom.  Nie-
które osoby torturowane w śledztwie,
a  opierające  się,  były  katowane  na
śmierć. Regulaminowo ubecy musieli
nazywać  oddziały  partyzanckie  AK,
WiN,  NSZ,  NZW  „bandami”  a  żołnie-
rzy podziemia „bandytami”. Chodziło
o  propagandę.  Dochodziło  do  kurio-
zalnych  sytuacji.  Np.  meldowano,  że
zastrzelono  „bandytę”,  w  stopieniu
sierżanta, plutonowego, kaprala...

Członkowie  oddziału  por.  Ja-
strzębskiego wywodzili się z różnych
formacji  niepodległościowych.  Byli
wśród  nich  żołnierze  AK  np.  Kazi-
mierz  Dąbrowski  „Cygan”,  Hieronim
Pruszko  „Kalo”,  Jan  Kuczyński,  Ma-
rian Gawędzki wszyscy ze Starej Łom-
ży oraz Bronisław Karwowski „Grom”
z  Łomży.  Byli  żołnierze  Narodowej
Organizacji  Wojskowej,  Narodowych
Sił  Zbrojnych,  Polskiego  Związku  Po-
wstańczego.  Wszyscy  byli  mieszkań-

cami obecnych powiatów łomżyńskie-
go i zambrowskiego, w wieku od 18 do
30 lat, prawie wyłącznie kawalerowie.
Do oddziału trafiło także dwóch war-
szawiaków  –  powstańców  warszaw-
skich. Jeden z nich to urodzony w 1927
r. Józef Chociński „Paks”, aresztowany
w marcu 1946 oraz NN ( nazwisko nie-
znane) ps. „Warszawiak”, który zginął
na  początku  1946  r.  W  oddziale  był
również partyzant ps. „Krzak” pocho-
dzący z okolic Częstochowy. Podejrze-
wany o zdradę został rozstrzelany na
początku 1947 roku.

JAK DZIAŁALI?
Oddziały PAS walczyły z wojska-

mi  NKWD,  KBW,  WP  i  UB,  rozbijały
posterunki  milicji  i  urzędy.  Likwi-
dowały  działaczy  komunistycznych,
funkcjonariuszy  UB  i  ich  konfiden-
tów oraz pospolitych bandytów. Wal-
ka  ta  wymagała  szerokiego  zaplecza
i wsparcia ludności.

Oddział por. Jastrzębskiego funk-
cjonował  tak  jak  setki  podobnych
oddziałów  partyzanckich  w  Polsce.
Rzadko  dysponował  pieniędzmi,
a  żołnierze  w  zasadzie  nie  otrzymy-
wali  żołdu.  Jeśli  mieli  czym,  to  pła-
cili  za  żywność,  jednak  najczęściej
pieniędzy  brakowało.  Oddział  prze-
mieszczał  się  nocami.  Nad  ranem
docierał  do  wyznaczonej  wcześniej
przez dowódcę wsi, gdzie rozdzielano
do poszczególnych domów po 2  lub 3
żołnierzy. Gospodarz miał obowiązek
nakarmić partyzantów i przygotować
miejsce  do  spania,  najczęściej  była
to wiązka  słomy  rozścielona  na  pod-
łodze  lub  siano  w  stodole.  Niejedno-
krotnie rolnicy nie mieli się czym po-
dzielić  (panowała  powszechna  bieda
i brakowało żywności nawet na wsi),
wtedy dochodziło do zarekwirowania
np.  świniaka. Teoretycznie sołtys da-
nej wsi miał obowiązek później zebrać
od pozostałych mieszkańców składkę
i  przekazać właścicielowi  zwierzęcia
jako  rekompensatę,  ale  w  praktyce
nie było  to przestrzegane. Po odespa-
niu  nocy  w  godzinach  popołudnio-
wych czyszczono broń, czasem miały
miejsce  szkolenia,  czasem  zawody
sprawnościowe, mycie się, golenie. Po

zjedzeniu posiłku,  który  był zarazem 
obiadem i kolacją, następowało tzw.
nakazanie  furmanek, jako środków 
transportu dla oddziału, który musiał
codziennie  przemieszczać  setki  kilo-
gramów  broni.  Przykładowo,latem
1946 roku 50-osobowy oddział dyspo-
nował 16 erkaemami (ręczny karabin
maszynowy).  Każdy  z  nich  ważył 
12kg. Erkaemista miał amunicyjnego,
który  nosił  kilka  „talerzy”  z  amu-
nicją ważących  3  kg  każdy.  Do  tego 
dochodziła  broń  osobista  w  postaci 
karabinu,  pistoletu, granatów,  amu-
nicji. Oddział  dysponował  także 
kilkoma pancerfaustami oraz 2 ceka-
emami (ciężki  karabin  maszynowy). 
Te ostatnie  nie  były wykorzystywane 
w  walce  partyzanckiej,  po  prostu 
były  za ciężkie  do  szybkiego 
przemieszczania się i użycia w walce. 
Przechowywano je  w  magazynie 
(zestaw  ważył  ok  65 kg).  Należy 
nadmienić,  że  praktycznie cała broń 
była  bronią  „zdobyczną” czyli 
pozyskaną  podczas  walk  lub  roz-
brajania wojska i milicji. Wszyscy par-
tyzanci ubrani byli w mundury, które
również  zdobywano  na  żołnierzach
WP, KBW czy milicjantach.

SPRAWY ŻYCIA
I ŚMIERCI

Jednym  z  zadań  oddziałów  PAS
było wykonywanie wyroków śmierci.
Wyroki te wydawane były najczęściej
na  poziomie  sądu  komendy  powia-
tu  lub  dowództwa  batalionu.  Istniał
w  ramach  oddziału  por.  Jastrzęb-
skiego  również  sąd  doraźny,  funkcję
sędziego  pełnił  Hieronim  Pruszko
„Kalo”.

Było kilka kategorii ludzi, którzy
karani byli śmiercią: funkcjonariusze
NKWD  i  żołnierze  Armii  Czerwonej
-  jako wojsko okupacyjne;  funkcjona-
riusze UB -  jako policja polityczna na
usługach  tegoż  okupanta;  działacze
komunistyczni PPR - jako członkowie
organizacji  kolaborującej  z  okupan-
tem;  donosiciele  i  konfidenci  -  jako
zdrajcy  jak  również  pospolici  prze-
stępcy i kryminaliści. Najbardziej nie-
bezpieczną  kategorią  byli  konfidenci
i  donosiciele.  Ludzie  ci  niejednokrot-



nie wydawali swoich sąsiadów, stano-
wili śmiertelne zagrożenie dla party-
zantów. Najczęściej nawet ich rodziny 
nie  wiedziały  o  roli  jaką  odgrywali. 
Jednocześnie byli wtopieni w społecz-
ność, a przez to trudni do rozpracowa-
nia.

 Narodowe Zjednoczenie Wojsko-
we  miało  dobrze  rozbudowany  wy-
wiad.  W  łomżyńskim  UB  miało  ulo-
kowanych  swoich  agentów.  Jednym 
z nich był np. oficer w stopniu podpo-
rucznika Zdzisław Siejko. Kolejną oso-
bą  była  Zofia  Jankowska,  która  jako 
maszynistka  znała  treść  protokołów 
z zeznań aresztowanych, sprawozdań 
i  raportów.  Były  też  inne  osoby.  Stąd 
dowództwo  NZW  czerpało  wiedzę, 
kto  w  terenie  jest  donosicielem  lub 
współpracownikiem  UB.  Na  tej  pod-
stawie  tworzono  listy  osób  do  likwi-
dacji.  „W  terenie”  do wydania wyro-
ku  śmierci  potrzebne  było  zeznanie 
trzech  osób  o  uprawdopodobnionej 
współpracy, wtedy wydawały  je sądy 
batalionowe. Marginalnie, ale zdarza-
ły  się przypadki  fałszywego oskarże-
nia.  Przykładem  może  być  historia 
kobiety z okolic Śniadowa, która była 
wdową z piątką dzieci.  Sąsiad zgłosił 
do partyzantów, że jest współpracow-
nicą UB. Znalazł osoby, które dołączy-
ły się do oskarżenia. Wydano wyrok. 
Patrol likwidacyjny postanowił przed 
wykonaniem  wyroku  przesłuchać 
kobietę.  Z  rozmowy  wynikło,  że  są-

siad jako daleki krewny w momencie 
jej  śmierci  przejmie  należące  do  niej 
gospodarstwo.  Odstąpiono  od  wyko-
nania  wyroku,  a  mężczyzna  otrzy-
mał  bardzo  dotkliwą  karę  chłosty. 
Prawdopodobnie mogły mieć miejsce 
i inne podobne sytuacje jak ta, jednak 
z mniej szczęśliwym zakończeniem.

  Oddział  wykonywał  również 
wyroki  na  pospolitych  złodziejach 
i przestępcach, którzy byli istną plagą 
w tamtym czasie. Między  innymi po-
wieszono  trzech  braci  i  ich  szwagra 
w okolicach Głębocza, Szumowa, roz-
strzelano  dwóch  złodziei  pod  Ostro-
wią Mazowiecką.

  Wykonano  wyrok  na  rodzinie 
pod  Szczepankowem.  Ta  sprawa  jest 
bardziej  znana  i  udokumentowana. 
Stala się także bardzo głośna za spra-
wa publikacji medialnych. 1 grudnia 
1946  rozstrzelano  całą  rodzinę.  Do 
tej  pory  starsi  mieszkańcy  Czaplic, 
Boguszyc,  Kisiołek,  Mikołajek  czy 
Szczepankowa  pamiętają,  że  była  to 
rodzina (w szczególności 3 braci), któ-
ra  parała  się  kradzieżami.  Otrzyma-
li  ostrzeżenie,  później  karę  chłosty 
z  jednoczesnym  zarekwirowaniem 
majątku  (2  konie,  wóz,  2  świniaki,  4 
pary  butów,  ubranie  i  bieliznę).  Ob-
ligatoryjnie  musiał  być  sporządzony 
spis  pozyskanych  rzeczy.  Brak  takie-
go  spisu  był  traktowany w  organiza-
cji  jako  kradzież.  Groziła  za  to  kara 
śmierci. Rekwizycja majątku była re-

gulaminową  karą  dodatkową  szcze-
gólnie  w  przypadku  kary  śmierci. 
Część rzeczy oddano poszkodowanym 
a  część  przeszła  na  cele  organizacyj-
ne.  Niestety  rodzina  nie  zaprzestała 
swojej  działalności  i w  konsekwencji 
wydano  wyrok  śmierci,  prawdopo-
dobnie  na  poziomie  komendy powia-
tu.  Wyrok  wykonano,  zginęły  dwie 
kobiety  i  dwóch mężczyzn.  Najmłod-
szy  z  braci  przeżył  ponieważ  nie  był 
obecny w domu. Po raz drugi w ciągu 
3  miesięcy  zarekwirowano  2  konie, 
wóz, świnie, krowy, „wszystkie ubra-
nie  i  cały  sprzęt”.  Sporządzono  spis. 
Inwentarz żywy został sprzedany lub 
oddany właścicielom.

 Wiele informacji o tym wydarze-
niu  można  wyczytać  z  zachowanego 
meldunku do UB sporządzonego przez 
najmłodszego z braci, tego, który prze-
żył.  W  meldunku  tym  nawiązuje  do 
wcześniejszych  swoich  donosów  spo-
rządzanych  do  bezpieki.  Wspomina, 
że to on doniósł kilka miesięcy wcze-
śniej na Kazimierza Szerszenia z Tar-
nowa  i  doprowadził  do  jego  areszto-
wania. Wymienia  16  kolejnych  osób, 
o których wie, że należą do partyzant-
ki.  Jest  to  klasyczny  przykład współ-
pracy ludzi półświatka z UB w tamtym 
czasie. Informowanie i donoszenie da-
wało bezkarność w przestępczej dzia-
łalności.  Człowiek  ten  ściągnął  rów-
nież nieszczęście na rodzinę z Czaplic, 
w  którą  się  „wżenił”.  Niewykonany 

Żołnierze oddziałów „ZBYCHA” i „CIEMNEGO” początek maja 1947 r.
Henryk Jastrzębski (tu w stopniu st. sierż.) stoi drugi od lewej.



wyrok „wisiał” na nim, a UB wiedzia-
ło o  tym. Zachowały  się plany opera-
cyjne, mówiące o organizacji zasadzek 
na partyzantów w jego gospodarstwie, 
gdzie występował w roli „wabia”. Zor-
ganizowano  także  ostentacyjny  ślub 
w  Szczepankowie,  silnie  obstawiony 
przez funkcjonariuszy UB. Podziemie 
było  dobrze  zorientowane  i  nie  dało 
wciągnąć się w zasadzkę. Człowiek ten 
w połowie 1947 roku uciekł do Pabia-
nic. Pragnąc dowiedzieć się dokąd wy-
jechał,  egzekutorzy  udali  się  do  jego 
teścia. Teść nie chcąc, aby córka zosta-
ła wdową, nie zdradził miejsca pobytu 
zięcia. Pomimo tego, że sam nie był za-
mieszany we współpracę  z  bezpieką, 
uznano,  że  chroniąc  skazanego  staje 
się współwinnym.  Został wydany  na 
niego i wykonany wyrok.

 Równie znana jest sprawa śmier-
ci  kobiety  z  Boguszyc.  Tutaj  również 
wiele osób ze starszego i średniego po-
kolenia z Boguszyc i okolicznych miej-
scowości wie,  jaka była przyczyna jej 
zastrzelenia.  Należała  do  wspomnia-
nej rodziny, skazanej i rozstrzelanej za 
działalność  przestępczą.  Podczas  po-
grzebu zaczęła głośno odgrażać się, że 
wie kto zabił jej rodzinę i wszystkich 
zadenuncjuje.  W  tamtych  realiach 
było to równoznaczne z wydaniem na 
siebie wyroku śmierci. Nikt z podzie-
mia  nie  zastanawiał  się,  czy  kobieta 
tylko  grozi,  czy  też  następnego  dnia 
faktycznie  zrealizuje  groźbę.  Tego 

samego wieczoru  została  zastrzelona 
w swoim domu. Wyrok w tak krótkim 
czasie musiał wydać sąd batalionowy 
obejmujący tamtejszą gminę.

  Drastyczna  jest  opowieść  o  wy-
konaniu  wyroku.  Najbardziej  roz-
powszechniona  wersja,  choć  praw-
dopodobnie  „zaostrzona”  przez 
propagandę  komunistyczną,  głosi,  że 
egzekutorzy po wejściu do domu mieli 
oddać  strzały  do  kobiety,  która  trzy-
mała  na  rękach  dwuletnie  dziecko. 
Kule  miały  przeszyć  dziecko  i  zabić 
matkę. Dziecko zostało kaleką, a w la-
tach 50. z jego kości biodrowej wyjęto 
trzy  kule.  Opowieść  ta  miała  świad-
czyć  o  bezwzględności  i  okrucień-
stwie wykonawców wyroku.

 Wielu mieszkańców okolicznych 
miejscowości  zna  jednak  inną  opo-
wieść. Dobrze wiedzą, że nikt do dziec-
ka nie strzelał. Mężowi kazano wyjść 
na zewnątrz, na niego nie było wyro-
ku. Kobiecie polecono odłożyć dziecko 
do  łóżeczka,  nie  chciała  tego  zrobić. 
Wpadła w histerię.  Zaczęła  zasłaniać 
się  dzieckiem.  Otrzymała  postrzał. 
Padając,  ciałem  przygniotła  chłopca 
powodując uraz jego bioder. Oba opisy 
funkcjonują w pamięci mieszkańców 
tych  stron,  oba  są  drastyczne.  Jeden, 
przez lata obowiązujący i wręcz „pro-
mowany”  miał  pokazać  bestialstwo 
żołnierzy podziemia. Drugi nie istniał 
w  ogóle  w  publicznym  i  medialnym 
obiegu. 

Innym  tragicznym  przykładem 
z  tamtego  terenu  było  rozstrzelanie 
dwóch  kobiet,  matki  i  córki  we  wsi 
Mikołajki.  Córka,  osiemnastoletnia 
dziewczyna,  miała  chłopaka,  który 
był  współpracownikiem  UB.  Zrobił 
z kobiet swoich informatorów. Podzie-
mie  zorientowało  się w  roli  jaką peł-
niły. Został wydany a następnie wyko-
nany wyrok śmierci.

  Kapelanem  podziemia  narodo-
wego  podczas  okupacji  niemieckiej 
i po wojnie był na Ziemi Łomżyńskiej 
biskup  Stanisław  Kostka  Łukomski 
pseudonim „Rybak”. To on, po  śmier-
ci  Augusta Hlonda  był  najpoważniej-
szym kandydatem na urząd prymasa 
Polski.  Wracający  z  jego  pogrzebu 
w końcu października 1948, samochód 
wiozący Łukomskiego uległ wypadko-
wi a sam biskup zginął. Prymasem zo-
stał kardynał Stefan Wyszyński, który 
potem został nazwany Prymasem Ty-
siąclecia. Zachowąły się informacje, że 
bp Stanisław Kostka Łukomski w 1946 
roku  przynajmniej  dwa  razy  spotkał 
się  z  partyzantami  na  mszach  polo-
wych.  Raz  w  okolicach  Kolna,  drugi 
raz w remizie w Szczepankowie. Nale-
ży zadać pytanie,  czy duchowny  tego 
formatu  byłby  kapelanem  bandytów 
i  przestępców.  Partyzanci  najczęściej 
rozpoczynali dzień modlitwą.

 Pierwszą dużą bitwę oddział por. 
Jastrzębskiego  przy  wsparciu  żołnie-
rzy z „siatki” stoczył 18 września 1945 
roku pomiędzy wsią Wierzbowo i Cho-
mentowo (gm. Śniadowo) na tak zwa-
nej  Cegielni.  Około  70  partyzantów 
NZW starło  się  z wojskami batalionu 
NKWD stacjonującego w Łomży wspie-
ranego przez funkcjonariuszy UB i mi-
licji.  Podczas walki  komuniści wzięli 
do  niewoli  m.in.  Jana  Jastrzębskiego 
ps.  „Zawisza”.  Był  to  brat  por.  „Zby-
cha”,  dowódca  siatki  konspiracyjnej 
kompanii  Szczepankowo.  Przed  woj-
ną służył w 18 pułku artylerii lekkiej 
w Ostrowi Mazowieckiej jako bombar-
dier. We wrześniu 1939 roku przeszedł 
cały  szlak  bojowy  walcząc  pod  Hru-
bieszowem,  Janowem Lubelskim,  Ró-
żaną, Wyszkowem i Rawą Ruską gdzie 
dostał  się  do  niewoli  niemieckiej, 

„ŚMIAŁY” , „ZBYCH”, „CIEMNY”, „SZCZERBA”, „CYGAN”



z  której wkrótce  zbiegł.  Był  uczestni-
kiem bitwy partyzanckiej z Niemcami 
w Czerwonym Borze w czerwcu 1944 
roku pod dowództwem kapitana Anto-
niego Kozłowskiego ps. „Biały”. Wzię-
ty  do  niewoli  podczas  walki  na  „Ce-
gielni” poddany został w UB w Łomży 
okrutnemu śledztwu. W dniu 18 stycz-
nia 1946 roku został skazany za udział 
w tej bitwie przez Wojskowy Sąd Gar-
nizonowy  w  Białymstoku  na  karę 
śmierci.  Wyrok  wykonano  w  marcu 
1946 roku.

  Kolejną  dużą  bitwę  oddział  sto-
czył  18  lutego  1946  roku  pod  wsią 
Uśnik.  Tego  dnia  24  partyzantów 
kompletnie  rozbiło  ponad  60  osobo-
wą ekspedycję KBW-UB zdobywając 2 
samochody ciężarowe, 2 CKM, 7 RKM, 
kilkanaście pepesz i karabinów. Wzię-
to do niewoli ok. 30 żołnierzy (reszta 
uciekła), których po rozbrojeniu i roz-
mundurowaniu  puszczono  wolno. 
Inne,  większe  bitwy  oddział  stoczył 
pod Rosochatem, w okolicach Olszyn, 
Podosia czy wsi Modzele-Wypychy.

 Najbardziej brawurową i spekta-
kularną akcją oddziału było rozbroje-
nie kompanii wojska KBW bez jednego 
wystrzału. Miało  to miejsce na małej 
stacji  kolejowej  na  trasie  Śniadowo 
– Łapy na przełomie kwietnia  i maja 
1946 roku. Zatrzymano pociąg z wra-
cającym do Białegostoku z Kurpi woj-
skiem.  Por.  „Zbych”  przeszedł  przez 
wszystkie  wagony  nakazując  żołnie-
rzom  wyjście  na  peron  i  ustawienie 
broni  „w  kozły”.  Ubrany  był w mun-
dur  oficera,  zdezorientowani  żołnie-
rze  wykonali  rozkaz.  Ich  oficerowie 
również nie od  razu  zorientowali  się 
co  się  dzieje.  „Zbych”  rozkazał  zgro-
madzonym  na  peronie  cofnięcie  się 
o trzy kroki od broni. Dopiero w tym 
momencie żołnierze spostrzegli co się 
dzieje,  było  jednak  za  późno.  Party-
zanci podnieśli broń i nakazali wsiąść 
do pociągu. Wyładowano jeszcze amu-
nicję  i  granaty.  Następnie  pociąg  ru-
szył  a na peronie pozostała ogromna 
ilość  uzbrojenia.  Potrzebnych  było 
osiem  furmanek aby przetransporto-
wać zdobycz do kilku magazynów. To 
między innymi z bitwy pod Uśnikiem 

i  rozbrojenia  pociągu  pochodziło  16 
erkaemów,  którymi  dysponował  od-
dział w 1946 roku.

Po  roku  działalności,  jako  spo-
ry  związek  bojowy  liczący  od  25  do 
50  żołnierzy,  w  październiku    1946 
roku,  rozkazem  ppłk.  Władysława 
Żwańskiego ps.  „Błękit”,  komendanta 
Okręgu  Białostockiego,  oddział  zo-
stał  podzielony  na  patrole  liczące  5 
- 8 żołnierzy. Podczas akcji amnestyj-
nej  w  kwietniu  1947  roku  ujawniło 
się  około  80%  żołnierzy  walczących 
z bronią w ręku i ok. 50% konspirato-
rów z tak zwanej „siatki”. Por. Henryk 
Jastrzębski  podjął    decyzję  o  dalszej 
walce. 

Nie mogąc  zlikwidować  lub ująć 
por.  „Zbycha”,  jesienią  1947  roku UB 
poprzez  swoją  agenturę  dotarł  do 
niego  z  propozycją  przejścia  na  ich 
stronę. W zamian obiecano mu amne-
stię i darowanie „win” wynikających 
z dotychczasowej walki. Por. Jastrzęb-
ski  o  propozycji  zameldował    ppłk. 
„Błękitowi”.  Po  konsultacji  ze  swoim 
dowódcą dobrowolnie zdecydował się 
na  podjęcie  bardzo  ryzykownej  gry 
z UB. Podpisał współpracę i jako „wty-
ka” podziemia przez pół  roku dezin-
formował  i    wyciągał  informacje  od 
„resortowych”. Niestety, wiosną 1948 
roku  jego  faktyczna  rola  wyszła  na 
jaw,  w wyniku  czego  3  kwietnia  zo-
stał aresztowany w Zambrowie. Prze-
wieziono  go  do  Białegostoku,  gdzie 
natychmiast poddano  torturom i bez-
względnemu  śledztwu.  Po  7  dniach 
przesłuchań  nie  wytrzymał  i  zaczął 
mówić. Śledczy UB wiedzieli,   że zła-
manie  „Zbycha”  da  ogromną wiedzę 
o  terenie,  siatce  i  kontaktach,    któ-
rą  dysponuje.  Wpadli  w  prawdziwą 
wściekłość,  gdy  odkryli  następnego 
dnia  jego zwłoki w   pojedynczej celi. 
Por.  Jastrzębski  nie  chcąc  wydawać 
swoich  ludzi  powiesił  się  na  powro-
zie zrobionym z fragmentów ubrania. 
Wiedział, że komuniści nie darują mu 
podwójnej  gry. Wiedział,  że  i  tak  go 
zabiją.

Wściekłość  ubeków  nie  miała 
granic.  Nie  mogąc  znieść  faktu,  że 
przez  dwa  lata  strzelał  do nich,  póź-

niej  przez  pół  roku  oszukiwał  ich 
pozorując  współpracę,  a  w  momen-
cie, kiedy wydawało im się, że  już go 
mają,  „uciekł”  im  popełniając  samo-
bójstwo. Nie mogli mu tego darować. 
Przez  szereg  kolejnych  lat  mścili  się 
puszczając w teren, poprzez agenturę 
i ormowców, informację o podpisaniu 
przez  niego  współpracy.  Oczywiście 
nie mówiąc, jaką rolę faktycznie ode-
grał. Co więcej, puścili w teren plotkę, 
że  nie  popełnił  samobójstwa,  a  żyje 
gdzieś  w  Polsce  pełniąc  rolę  donosi-
ciela.

 Innym spektakularnym przykła-
dem tego jak niszczono w oczach spo-
łeczeństwa  ludzi  podziemia  jest  np 
postać Teofila Lipki. Nie brał udziału 
w  walkach,  był  tylko  konspiratorem 
wspierającym    podziemie.  To w  jego 
zabudowaniach we wsi Mężenin zgi-
nął w grudniu 1949 roku, ukrywający 
się  ostatni  komendant  okręgu  biało-
stockiego NZW, Kazimierz Żebrowski 
ps. „Bąk” , „Dziadek” oraz jego osiem-
nastoletni  syn  Jurek  Żebrowski  ps. 
„Konar”.  Pan  Teofil  został  skazany 
za  to  na  kilka  lat  więzienia.  Po  tym 
czasie  w  teren  puszczono  plotkę,  że 
podczas  okupacji  niemieckiej  w  mo-
mencie wywożenia ze Śniadowa  lud-
ności żydowskiej do getta jedna z ko-
biet przekazała mu małe dziecko aby 
je uratował a on je udusił. Plotka jest 
tym bardziej perfidna, że Teofil Lipka 
jako młody  człowiek  został  w  lutym 
1940  roku  wywieziony  przez  sowie-
tów  na Syberię gdzie walczył o prze-
życie. Pozwolono mu wrócić do Polski 
dopiero po 6 latach w maju 1946 roku. 
Podczas  całej  okupacji  niemieckiej 
nie było go, tym bardziej nie mógł być 
przy wywożeniu Żydów ze Śniadowa. 
W tym czasie to on był ofiarą walczą-
cą o to aby nie umrzeć z głodu na nie-
ludzkiej  ziemi.  Plotka  ta  funkcjonuje 
do tej pory w  okolicach Śniadowa. Do 
tej  pory  są  ludzie,  którzy  nadal wpi-
sują się w propagandę nawet nie PRL-
-owską a wprost stalinowską. To pro-
paganda nazistów i sowietów mówiła, 
że kłamstwo powtórzone 100 razy sta-
je się prawdą.

DPS



Akt zgonu porucznika „ZBYCHA” 
z 13 kwietnia 1948 r.


