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Partyzancka bitwa stoczona 
pod Śliwowem 30 kwietnia 1946 
roku przez oddziały podziemia nie-
podległościowego z  siłami komu-
nistycznymi, prawdopodobnie była 
jednym z  największych starć tego 
rodzaju na Białostocczyźnie po 1944 
roku. O  fakcie tym świadczy nie tyl-
ko liczba żołnierzy i funkcjonariuszy 
użytych do walki i  osaczenia 3. Wi-
leńskiej Brygady Narodowego Zjed-
noczenia Wojskowego oraz 6.  Wi-
leńskiej Brygady Armii Krajowej, 
lecz również użycie broni ciężkiej 
w postaci moździerzy i pojedynczego 
działa. Aby prześledzić drogę, jaką 
przeszły oba oddziały i poznać szcze-
góły zakrojonej na szeroką skalę ope-
racji przeciwpartyzanckiej, musimy 
się cofnąć w czasie…

4 kwietnia 1946 roku nowym Ko-
mendantem Okręgu Białostockiego 
Narodowego Zjednoczenia Wojsko-
wego (NZW) został dotychczasowy 
szef sztabu ppłk „Błękit” – Władysław 
Żwański. Był najwyższy stopniem 
wojskowym wśród oficerów biało-
stockiej organizacji NZW a ponadto 
przedwojennym oficerem zawodo-
wym armii polskiej z  piękną kartą 
w  latach 1918-20. Nowy komendant 
pragnął znormalizowania stosunków 
z  podziemiem poakowskim, zgrupo-
wanym na terenie Białostocczyzny 

w organizacji Wolność i Niezawisłość 
(WiN). Dotychczas wzajemne rela-
cje nie wyglądały bowiem najlepiej, 
a na terenie kilku powiatów momen-
tami wręcz fatalnie. W  celu uspoko-
jenia nastrojów wzburzenia po obu 
stronach, „Błękit” ograniczył i  wyci-
szył działania propagandowe NZW 
i  prawdopodobnie rozpoczął sondo-
wanie kierownictwa WiN odnośnie 
zawarcia swoistego „paktu o nieagre-
sji” połączonego z  uzgodnieniami 
w  zakresie współpracy między obu 
organizacjami, nie tylko w  zakresie 
wojskowym, ale również politycz-
nym. W niedalekiej bowiem perspek-
tywie widniała data powszechnego 
referendum, które rządzący komu-
niści ogłosili na dzień 30 czerwca 
1946 roku i w związku z tym istniała 
konieczność wspólnego uzgodnienia 
stanowiska i  ewentualnego skoordy-
nowania wysiłków podziemia w  tej 
części Polski.

Temu celowi służyło połączenie się 
oddziału kpt. „Burego” – Romualda 
Rajsa z  jednostką dowodzoną przez 
por. „Wiktora” – Lucjana Minkiewi-
cza. Oba oddziały miały ochraniać 
i zabezpieczyć spotkanie „na szczycie” 
przedstawicieli obu organizacji.

3. Wileńska Brygada Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego dowodzo-

na przez kpt. „Burego” była okręgową 
jednostką Pogotowia Akcji Specjalnej 

– bojowego pionu NZW. Utworzona
późną jesienią 1945 roku, pierwsze
skuteczne akcje zbrojne przeprowa-
dziła już pod koniec tego roku. Nie
zaprzestała ich również w następnych 
tygodniach już nowego, 1946 roku,
aż do nieudanej „wyprawy na Pru-
sy”, czyli na teren dzisiejszych Mazur,
zakończonych porażką pod Gajrow-
skimi (niedaleko Orłowa) w  dniu
16  lutego 1946 roku. Po wycofaniu
się na teren łomżyńskiego a  później
powiatu Wysokie Mazowieckie, Bry-
gada została zdemobilizowana. Część
żołnierzy odesłano do domów, do
pracy w konspiracyjnej „siatce”. Inni
zostali urlopowani i  na okres kilku
tygodni umieszczeni w  wyznaczo-
nych kwaterach pod opieką miejsco-
wej organizacji NZW. Na przełomie
lutego i  marca „Bury” zreorganizo-
wał oddział, który odtąd składał się
z  ok. 60 „piechurów” dowodzonych
przez por. „Rekina” – Kazimierza
Chmielowskiego, oraz zwiadu kon-
nego podzielonego na dwie sekcje,
którym dowodził sierż. „Szczygieł”

– Antoni Cylwik. Wśród konnych,
popularnie nazywanych „kawalerią
>>Burego<<”, najczęściej przebywał
kapitan Rajs.

BRZOZOWO-ANTONIE 28.04.1946 
– ŚLIWOWO 30.04.1946
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Na przełomie lutego i  marca, 
na drugą stronę Bugu, na teren po-
wiatu sokołowskiego został wysłany 
oddział dowodzony przez „Rekina” 
z  rozkazem nawiązania kontaktu 
z 6. Wileńską Brygadą AK, dowodzo-
ną przez por. „Wiktora” – Lucjana 
Minkiewicza. „Rekin”, podobnie jak 

„Bury” bardzo dobrze znał „Wiktora”, 
jak również jego zastępcę „Młota” – 
Władysława Łukasiuka. W 1945 roku 
„Wiktor” był zastępcą por. „Zygmun-
ta” – Zygmunta Błażejewicza, dowód-
cy I szwadronu 5. Wileńskiej Brygady 
AK dowodzonej przez mjr. „Łupasz-
kę” – Zygmunta Szendzielarza. Na-
tomiast „Bury” w  stopniu wówczas 
porucznika dowodził II szwadronem 
w  5. Brygadzie. W  pododdziale tym 
służył również „Rekin”. Po kilku ty-
godniach poszukiwań, „Rekin” odna-
lazł wreszcie cel swoich poszukiwań. 
Jak zeznawał w kilka lat później przed 
śledczymi UB, do spotkania z oddzia-
łem „Wiktora-Młota” (bo tak najczę-
ściej i potocznie określano tę jednost-
kę partyzancką) doszło pod koniec 
marca w  okolicach wsi Chłopków 

i  Litewniki w  ówczesnej gminie Sar-
naki. W  innym ze źródeł, możemy 
wyczytać, że oba oddziały spotkały 
się 29 marca 1946 roku we wsi Perysie.

Przez większą część kwietnia, od-
dział „Rekina” operował wspólnie 
z  żołnierzami „Wiktora” lub pozo-
stawał w  bezpośredniej łączności 
z  tą jednostką. Żołnierze dowodzeni 
przez porucznika Chmielowskiego 
wspólnie z  kolegami z  6. Wileńskiej 
wspólnie uczestniczyli w  uroczysto-
ściach Świąt Wielkanocnych. W nocy 
z 20/21 kwietnia 1946 roku, „Wiktor” 
poprowadził żołnierzy do miejscowe-
go kościoła, gdzie proboszcz wyspo-
wiadał ich i udzielił Komunii Świętej. 
Śniadanie wielkanocne partyzanci 
z obu połączonych oddziałów, spożyli 
w Wiktorowie niedaleko Perlejewa.

Po potyczce pod Małyszczynem 
i klucząc przed ścigającą go grupą ope-
racyjną UB i wojska, oddział „Rekina” 
zdołał się oderwać w końcu od prze-
ciwnika i  na miejsce swojego stacjo-
nowania obrał kolonie wsi Radzisze-
wo (gmina Ciechanowiec). Dotarła do 
niego 6. Wileńska Brygada AK i obie 

Żołnierze 3. Wileńskiej Brygady NZW i 6. Wileńskiej Brygady AK podczas śniadania wielkanocnego, Wiktorowo 21.04.1946 r. 
Zbiory Łukasza Borkowskiego

Uroczysty apel żołnierzy 3. Brygady NZW i 6. Brygady AK, Wiktorowo 21.04.1946 r. 
Zbiory Łukasza Borkowskiego

Wanda Minkiewicz „Danka” i dowódca 
6. Wileńskiej Brygady AK ppor. Lucjan

Minkiewicz „Wiktor”, Wiktorowo
21.04.1946 r. AIPN



- 3 -

jednostki w  kilku etapach rozpoczę-
ły marsz na tereny gminy Poświętne 
w powiecie Wysokie Mazowieckie. 27 
kwietnia 110-120 żołnierzy Brygad 
Wileńskich zajęło kwatery w  Brzo-
zowie-Antoniach i  Brzozowie-Muzy-
łach. Nieopodal w  Brzozowie-Solni-
kach stacjonował kpt. „Bury” wraz 
ze swoją „kawalerią”. Do przebywa-
jącego na kwaterze w Kobylinie ppłk. 

„Błękita” dotarli łącznicy od „Burego” 
z  meldunkami oraz informacjami. 
Z  późniejszych zeznań, złożonych 
przed śledczymi UB przez por. „Wik-
tora” – Lucjana Minkiewicza, wynika, 
że oba oddziały miały dotrzeć w oko-
lice wsi Śliwowo i czekać na rozkazy 
od ppłk  „Błękita”. W  historii jednak 
bywają przypadki niespodziewane 
podobnie jak w  zwykłym życiu. Nie-
kiedy pozornie drobne wydarzenie 
może uruchomić cały ciąg wydarzeń 
niweczących wszelkie plany.

Rankiem 27 kwietnia, z posterun-
ku MO w  Sokołach zostało wysła-
nych kilkunastu milicjantów w rejon 
Łap, z  rozkazem dokonania areszto-
wań. We wsi Gąsówka-Łapy natknę-

li się na stacjonujący tam oddział 
WiN dowodzony przez por.  „Hu-
zara” – Kazimierza Kamieńskiego, 
który dokonał błyskawicznego roz-
brojenia milicjantów. Rozstrzelanie 
funkcjonariusza UB Leona Elsnera, 
przebywającego w  kilkunastoosobo-
wej grupie „obrońców władzy ludo-
wej” oraz utrata przez nich broni oraz 
amunicji, zaalarmowała „resort”. Do-
datkowym faktem, który przyczynił 
się do gwałtownej reakcji UB, były 
zeznania złożone przez milicjantów, 
którzy utrzymywali, że zostali roz-
brojeni przez… „bandę >>Burego<<”! 
O  3. w  nocy 28  kwietnia, na trzech 
wojskowych samochodach, wyru-
szyła 70-80-osobowa grupa opera-
cyjna UB-KBW-MO, składająca się 
z  żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego z  13. Samodzielnego 
Batalionu Ochrony tej formacji, UB-

-owców oraz milicjantów. Dowodził
nimi zastępca szefa powiatowego UB
w Wysokim Mazowieckim - Józef Ła-
necki oraz mjr Janowski z KBW.

Sanitariuszka Wanda Minkiewicz 
„Danka”. Wiktorowo 21.04.1946 r. AIPN
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W  relacjach uczestników póź-
niejszych wydarzeń, Przewodnia 
Niedziela (tydzień po Wielkanocy), 
była pięknym, słonecznym dniem. 
Sielankowy nastrój większości prze-
bywających w  Brzozowie-Antoniach 
i Brzozowie-Muzyłach żołnierzy Bry-
gad Wileńskich zburzyły w  późnych 
godzinach porannych wystrzały do-
chodzące z oddali. Przed południem  

„Rekin” i  „Wiktor” otrzymali infor-
mację od miejscowej „siatki” NZW, 
że kilka aut „resortu” jeździ po oko-
licznych wsiach i  dokonuje areszto-
wań.

Po krótkiej naradzie dowódcy par-
tyzanccy postanowili wyprowadzić 
większość swoich podwładnych kil-
kaset metrów od miejscowości, w któ-
rych przebywali. Obsadzili z  obu 
stron drogę Poświętne – Antonie, 
zajmując pozycje m.in. w tzw. „młod-
niaku” czyli niewielkim lesie. Można 
to uznać za nieprawdopodobne lecz 
Brygady Wileńskie nie zamierzały 
wszczynać walki! „Rekin” i  „Wiktor” 
wydali rozkaz przepuszczenia bez 
walki grupy operacyjnej. Niestety, 
nerwy któregoś z  ich podwładnych 
nie wytrzymały! Rozległ się wystrzał, 
który uruchomił ponad godzinną 

walkę. Zaraz na początku boju, pod-
rywając do natarcia drużyny „Pawia” 
i „Gołębia” został ranny por. „Rekin” 

– Kazimierz Chmielowski. O  zwycię-
stwie Brygad Wileńskich zadecydo-
wał brawurowy atak drużyny „Gołę-
bia” – Józefa Puławskiego oraz szarża
kilkunastu konnych dowodzonych
przez „Burego”. Kto z grupy operacyj-
nej poddał się, rzucał broń i  podno-
sił ręce do góry. Jedną z osób, której
udało się uciec był zastępca szefa UB
w  Wysokim Mazowieckim ppor.  Jó-
zef Łaniewski… Dotarł do poste-
runku MO w  Raciborach i  stamtąd
powiadomił swoich przełożonych
o klęsce. W ręce partyzantów wpadło
31 jeńców. W trakcie boju zginął jeden 
z  żołnierzy KBW a  4 innych zostało
rannych. Nie przeżył także kierowca
jednej z  ciężarówek, który prawdo-
podobnie zginął na początku starcia.
Na rozkaz „Burego”, żołnierze KBW
zostali oddzieleni od pozostałych jeń-
ców. Rannych opatrzono i całą grupę
w  liczbie 17 żołnierzy umieszczono
w jednej z piwnic na terenie któregoś
z gospodarstw a następnie puszczono
wolno. Rozkaz komendy okręgu zaka-
zywał rozstrzeliwania żołnierzy WP
i  KBW. Wprost przeciwnie, po roz-

brojeniu, rozmundurowaniu i  opa-
trzeniu rannych nakazywał puszczać 
wolno. Pozostali - funkcjonariusze 
UB oraz milicji wraz z  dwoma kie-
rowcami z UB Wysokie Mazowieckie, 
na rozkaz kpt. „Burego”, zostali roz-
strzelani w zagajniku we wsi Brzozo-
wo-Korabie. Wśród nich znajdował 
się ppor. Mazurek, wysłannik z Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Publicznego 
w Warszawie.

Oddziały partyzanckie rozpo-
częły pospieszny odwrót w kierunku 
północno-zachodnim. Zgrupowa-
nie posiadające także tabory konne 
3. Wileńskiej Brygady NZW starało
się omijać po drodze wiejskie miej-
scowości, maszerując przez tereny le-
śne i znajdujące się na uboczu od sie-
dzib ludzkich. Do zmierzchu w dniu
28  kwietnia, przebywali w  niewiel-
kim lesie położonym nieopodal
miejsca stoczonej potyczki, tkwiąc
w  bezruchu i  zachowując ciszę. Jak
się okazało nie bez przyczyny. Już
w  2  godziny po bitwie, na miejsce
wydarzeń dotarły pierwsze oddziały
KBW z 13. SBO oraz 7. Samodzielne-
go Batalionu Ochrony Kolei. Wstrzą-
śnięci, ale również rozwścieczeni
rozmiarami porażki, komuniści do

Grupa wziętych do niewoli funkcjonariuszy UB i MO, Brzozowo-Antonie 28.04.1946 r. 
Zbiory Łukasza Borkowskiego

Wymarsz Brygad po bitwie, Brzozowo-Antonie 28.04.1946 r. 
Zbiory Łukasza Borkowskiego
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wielkiej obławy przeciwko „ban-
dytom >>Burego<<” rzucali kolej-
ne oddziały, dokonując przeszukań 
w  Brzozowie-Antoniach oraz okoli-
cy. Do dotychczasowych sił komu-
nistycznych dołączyły pododdziały 
z 45. pułku piechoty „ludowego” WP 
oraz 9. SBO KBW. Całością dowodził 
pułkownik Jelecki z  KBW z  Białego-
stoku a  jego zastępcą był – prawdo-
podobnie Sowiet – mjr Mojsiejenko 
(dowódca 9.  SBO KBW). Po dwóch 
dniach poszukiwań siły pościgowe 
osiągnęły stan ponad 600 żołnierzy 
WP, KBW oraz funkcjonariuszy bez-
pieki i  milicji, wspartych plutonem 
moździerzy oraz działem kalibru 
45 mm. Z  zachowanych relacji oraz 
wspomnień sędziwych mieszkańców 
powiatu Wysokie Mazowieckie wy-
nika, że pojawiły się także oddziały 
NKWD.

Zachowując niezbędne środ-
ki ostrożności, Brygady Wileńskie 
w  nocy z  28 na 29 kwietnia przekro-
czyły linię kolejową Białystok  –  War-
szawa, docierając do kolonii w okolicy 
wsi Dworaki-Staśki. Rannego „Rekina” 
umieszczono w  domu Kruszewskich. 
W  nocy sprowadzony przez gospo-
darza doktor z  Łap  –  Wacław Mróz, 
dokonał bez środków znieczulających 
operacji wyjęcia pocisku z  płuca ran-
nego por. Chmielowskiego. W trakcie 
następnych kilkudziesięciu godzin 
zgrupowanie partyzanckie ostrożnie 
posuwało się w  kierunku Kobylina. 
Rankiem 30 kwietnia stanęli w okolicy 
wsi Garbowo i Wnory-Wandy. W tym 
czasie „Bury” spotkał się w gospodar-
stwie na kolonii wsi Garbowo z wysłan-
nikiem ppłk. „Błękita” – Władysława 
Żwańskiego, kapitanem „Dunajew-
skim” – Włodzimierzem Awramienko. 
Spotkanie zostało przerwane wskutek 
ostrzału przez partyzantów jednego 
z  samochodów wojskowych, który 
podjechał do gospodarstwa gdzie kwa-

terowała część żołnierzy „Wiktora”.
Tego samego dnia, również w  go-

dzinach rannych, w  wyniku brutal-
nych przesłuchań w Brzozowie – Mu-
zyłach, dowództwo komunistycznej 
obławy otrzymało informację, że go-
spodarz Perkowski wozem konnym 
zawiózł rannego „Rekina” do wsi 
Wnory-Wandy. Informacja ta w  po-
łączeniu z  atakiem na wojskową cię-
żarówkę spowodowały, że po kilku-
dziesięciu godzinach poruszania się 
po omacku, „resort” natrafił na ślad 
dotychczas nieuchwytnych party-
zantów. Ślady przemarszu kolumny 
pieszych z  wozami były aż nadto wi-
doczne w  wiosennym, podmokłym 
gruncie a  w  szczególności odciski 
kół i  złamanej podkowy „perszero-
na” – belgijskiego konia pociągo-
wego. Drogę przemarszu kolumny 
partyzanckiej oznaczyły także wy-
rzucone, zabrudzone bandaże ran-
nych pod Brzozowem-Muzyłami oraz 
niedopałki papierosów. Grupa pości-
gowa zrezygnowała z  samochodów, 
obawiając się, że ich koła ugrzęzną 
w  błocie leśnej drogi. Odtąd masze-
rowali pieszo, przenosząc moździerze 
i przeciągając działo.

W  kolumnie Brygad Wileńskich 
nie było konnych „Burego”. Wraz z ka-
pitanem Rajsem dotarli oddzielnie do 

lasów w okolicach Śliwowa, gdzie miał 
dotrzeć łącznik od „Błękita”. Nieco 
wcześniej „Bury” przekazał „Łukaszo-
wi” do ukrycia w  Czochaniu-Górze 
m.in. 3 erkaemy, kilkanaście pepesz
i  karabinów oraz płaszcze wojskowe
zdobyte dwa dni wcześniej. „Łukasz”

– Łukasz  Zambrzycki    był   zaufanym
członkiem organizacji i prowadził punkt
łączności  Komendy  Okręgu  Białostoc-  
kiego NZW.  Około godziny 17.  kolum- 
na oddziałów wileńskich  zatrzymała się
w gospodarstwie na kolonii  wsi   Śliwo- 
wo,  tuż  przy   lesie,  w   celu   krótkiego
odpoczynku     i    zmiany    opatrunków
rannemu „Rekinowi”. Niedługo później
maszerujący w  szpicy  obławy  komuni-
stycznej      zwiadowcy       chor.    Józefa
Kosztyły z  9. SBO KBW, natknęli się na
partyzanckie „czujki” drużyny  „Ładun-
ka” - Stanisława Dernowskiego z  3. Wi-
leńskiej Brygady NZW oraz „Kolibra” –
Witolda Bujko z   6. Wileńskiej Brygady
AK. Z obu  stron  rozległy  się  pierwsze
serie   broni  maszynowej  i  karabinowe
wystrzały. Rozpoczęła się   zaciekła  wal-
ka obronna  obu  drużyn  partyzanckich 
w celu  powstrzymania   ataku i umożli-
wienia   odwrotu  Brygadom Wileńskim.
Z  każdą  chwilą     przybywały    kolejne
oddziały  „resortowych”,   powiększając
coraz     bardziej     przewagę      liczebną

Wymarsz po bitwie, woźnica Perkowski wiezie rannego por. Kazimierza
Chmielowskiego „Rekina”, Brzozowo-Antonie 28.04.1946 r.  

Zbiory Łukasza Borkowskiego
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po stronie komunistów, dążących do 
okrążenia partyzantów. Wydaje się 
jednak, że momentem przełomowym 
było użycie przeciwko zaciekle bro-
niącym się partyzantom broni ciężkiej. 
Moździerze kalibru 82 mm i  działo 
kalibru 45  mm wręcz zasypały poci-
skami stanowiska drużyn „Ładunka” 
i „Kolibra” przełamując obronę. Z nie-
licznych zachowanych relacji wynika, 
że niektórzy popełniali samobójstwo 
nie chcąc wpaść w  ręce strony komu-
nistycznej. Bój trwał ponad 2 godziny. 
Do dnia dzisiejszego, starsi wiekiem 
mieszkańcy okolicznych wsi wspomi-
nają, że ostatnie, pojedyncze wystrzały 
i serie automatów rozlegały się jeszcze 
po zmierzchu… Większość żołnierzy 

„Burego”, „Rekina” i  „Wiktora” wyco-
fała się indywidualnie i w grupach, ale 
straty były dotkliwe.

W walce pod Śliwowem zginęli:

Z 3 Wileńskiej Brygady NZW:

• Plut. „Ładunek” – Stanisław
Dernowski

• Plut. „Miecz” - NN
• Kpr. „Znicz” - NN
• „Huragan” - NN
• „Zabij” – NN

Według autora „Rozstrzelanego 
oddziału” Jerzego Kułaka oprócz wy-
mienionych zginęło jeszcze 4 innych 
żołnierzy z  drużyny „Ładunka”, któ-
rzy osłaniali oba oddziały partyzanc-
kie. Niestety, nie znamy nawet ich 
pseudonimów…

Z 6. Wileńskiej Brygady AK:

• Kpr. „Koliber” – Witold Bujko
• „Magnes” – Józef Miłkowski
• „Lisek” – Wincenty Kozulo
• „Ciekawy” – Jan Stępkowski
• „Huragan” – Zygmunt Lewandowski?
• „Struś” („Stróż”) – NN

Ogółem w walce oraz podczas od-
wrotu zginęło 18 żołnierzy z obu Bry-
gad Wileńskich. Według źródeł UB 
miało zginąć około 25 partyzantów.

Do niewoli dostało się 18 party-
zantów. Los większości z  nich był 
tragiczny. Po okrutnych torturach 
w śledztwie i  pospiesznym procesie, 
który odbył się na początku czerwca 
1946 roku, 21 czerwca w  więzieniu 
białostockim zostali zamordowani 
prawdopodobnie strzałami w  tył gło-
wy:

• Plut. „Huragan” – Mieczysław Ka-
zimierski

• „Bojowy” – Leon Awsiejew
• „Rybak” – Witold Kosiński
• Marian Krasnodębski
• „Junak” – Antoni Leszczyński
• „Renifer” – Mieczysław Stefaniuk
• „Orzeł” – Edmund Tkacz
• „Śmiały” – Mieczysław Sykucki
• „Kobra” – Jan Zgierun

22 listopada stracono dwóch ostat-
nich żołnierzy ujętych pod Śliwowem. 
Byli to „Wuj” – Stefan Czop oraz 

„Krysia” – Witold Krawczyk (obaj 
z 6. Wileńskiej Brygady AK).

Do dnia dzisiejszego pozostaje 
nieznana liczba rannych partyzantów, 
którym udało się wydostać spod Śli-
wowa. Oprócz strat ludzkich niemniej 
dotkliwymi były również materialne. 
3. Wileńska Brygada NZW straciła
tabory w  postaci 6-9 (różnice w  źró-
dłach) wozów konnych, archiwum jed-
nostki (wraz ze spisem ewidencyjnym
żołnierzy oddziału oraz rozkazami
dowództwa i Komendy Okręgu NZW). 
W ręce strony komunistycznej wpadły
ponadto 3 pancerfausty, 1 rusznica
przeciwpancerna, aż 11 erkaemów, pi-
stolety maszynowe, karabiny, pistolety
oraz amunicja i  granaty. Kilku żoł-
nierzom z  Brygad Wileńskich życie
ocaliła miejscowa ludność. W pamięci
okolicznych mieszkańców przetrwały
dwa fakty. We wsi Zambrzyce-Plewki
nieznanego z nazwiska i pseudonimu
żołnierza uratował Stanisław Pogo-
rzelski, skutecznie go ukrywając we
własnej stodole. Innego partyzanta we
wsi Czochanie-Góra uratował Anto-
ni Zambrzycki. Nieznany partyzant
przeczekał obławę i  rewizje KBW we
wsi, ukryty pod podłogą drewniane-
go spichlerza osadzonego na polnych
kamieniach. Z  zachowanych relacji,
do dziś żywych w  pamięci starszych

Żołnierze Brygad w okolicach Sokołów, na wozie ranny por. Kazimierz Chmielowski „Rekin”, 29.04.1946 r. 
Zbiory Łukasza Borkowskiego

Zwiad konny. Od lewej: kpr. Józef Cylwik „Mietek”, kpr. Wacław Witkowski „Jesion”, 
plut. Józef Stankiewicz „Kmicic”, strz. Józef Juszkiewicz „Chętny”, strz. Tymoteusz Cylwik 

„Chińczyk”, strz. NN „Krakus”, strz. Aleksander Trypuz „Jasny”, okolice Długołęki lato 1946 
r. AIPN
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wiekiem mieszkańców wsi Czochanie-
-Góra wynika, że wieczorem 30 kwiet-
nia do miejscowości dotarło 3-4 żoł-
nierzy. Niektórzy z  nich byli ranni. 
Dwóch z  nich, nie chcąc się poddać, 
miało popełnić samobójstwo strzela-
jąc do siebie nawzajem. Jeden z  nich, 
źle trafiony przez towarzysza broni, 
ciężko ranny, został zabrany przez 
resortowych. Nieopodal – zdaniem 
rozmówców autora- miało znajdować 
się także ciało plut. „Ładunka” – Sta-
nisława Dernowskiego. W  pobliskim 
lesie, następnego dnia rano, miesz-
kańcy odnaleźli ciało jeszcze jednego 
partyzanta. Wszystkie zwłoki zostały 
natychmiast pochowane pod krzyżem 
we wsi. W  krótkim czasie w  Czocha-
niu zjawili się partyzanci i  przenieśli 
ciała kolegów na cmentarz parafialny 
w  Rutkach - Kossakach, gdzie mieści 
się zbiorowa mogiła poległych w  bi-
twie.

Postawa większości ludności 
tamtych terenów, dobitnie pokazuje 
po czyjej stronie były sympatie więk-
szości z  nich. A  przecież ceną mogło 
być aresztowanie, spalenie gospodar-
stwa, piekło UB-owskich śledztw a na-
wet śmierć. Przykładem mogą być losy 
12 gospodarzy ze wsi Dworaki-Staśki, 
Brzozowa-Starego i  Brzozowa-Anto-
ni, podejrzewanych o  przynależność 
do NZW i aresztowanych nad ranem

5  maja 1946 roku przez sowiecko- 
-polską grupę operacyjną. Jeden z nich,
Józef Kulesza z  Brzozowa-Starego
został zakatowany następnego dnia
przez funkcjonariuszy bezpieki w  bu-
dynku UB w Wysokim Mazowieckim.

Według zachowanych dokumen-
tów Wojewódzkiego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego w Białymstoku
straty sił „resortowych” miały być za-
skakująco niskie i wynosiły 1 zabitego
i 4 rannych. Czy jest to jednak prawda?
Według „Kronik 6. Wileńskiej Bryga-
dy AK” straty komunistyczne miały
być znacznie wyższe: aż 47 zabitych
i  wielu rannych! I  chociaż nie ulega
wątpliwości, że były to dane zawyżone,

to zaskakująca jest tak niewielka liczba 
ofiar w raportach komunistów po stro-
nie atakujących, przy zaciekłości i de-
terminacji ze strony partyzantów…

Pomimo ciężkich strat jakie ponio-
sły obie Brygady Wileńskie, nie uległy 
one rozbiciu, większość z  żołnierzy 
zdołała wydostać się spod Śliwowa. 
Nie został osiągnięty główny cel ich 
zgrupowania. Akcja sił komunistycz-
nych udaremniła spotkanie przedsta-
wicieli dowództw białostockiej orga-
nizacji WiN i NZW oraz uzgodnienia 
najważniejszych spraw, w  tym próbę 
wypracowania wspólnego stanowi-
ska wobec referendum ogłoszonego 
na dzień 30 czerwca 1946 roku.

Robert Radzik
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kpt. Romuald Rajs „Bury”. 
AIPN

por. Kazimierz Chmielowski „Rekin”. 
AIPN

wachm. Antoni Cylwik „Szczygieł” i plut. 
Antoni Zamęcki „Ryś”, okolice Długołęki, 

lato 1946 r.
Zbiory Dariusza Syrnickiego

Zwiad konny. Od lewej: strz. Aleksander Trypuz „Jasny”, plut. Antoni Zamęcki
„Ryś”, wachm. Antoni Cylwik „Szczygieł, strz. Edward Kościuk „Batory”, plut. Józef 

Stankiewicz „Kmicic”, kpr. Józef Cylwik „Mietek”, strz. Tymoteusz Cylwik „Chińczyk”, okolice 
Długołęki lato 1946 r. AIPN



Mapka wykonana przez KBW 
po bitwie w Brzozowie - Antoniach. AIPN

Mapka wykonana przez KBW 
po bitwie pod Śliwowem




