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Czasami jedno wydarzenie pocią‐
ga za sobą lawinę. Jedno wypowie‐
dziane nazwisko prowadzi do drama‐
tów wielu osób. Jedno zdjęcie
podarowane na pamiątkę staje się
wyrokiem dla uwiecznionych na nim
osób. Jedno zdanie w czasie przesłu‐
chania pociąga za sobą śmierć. Jedno
przesłuchanie w Powiatowym Urzę‐
dzie Bezpieczeństwa Publicznego
w Łomży w 1945 r. pociągnęło za sobą
bitwę, w której zginęło co najmniej
10 partyzantów.

ARESZTOWANY
WALERIAN

KOSSAKOWSKI
28 sierpnia 1945 r. został aresztowa-

ny żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych
Walerian Kossakowski ps. „Jarząb”. Osa-
dzono go w piwnicach Powiatowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Łomży, który mieścił się przy
ul. Nowogrodzkiej w budynku pod
numerem 5. „Jarząb” został poddany
trzytygodniowemu śledztwu, a ozna-
czało to okrutne bicie i głód. Podczas
wielokrotnych przesłuchań, w czasie
których był torturowany, w trzecim
tygodniu podał informacje o dowódcy,
który zaprzysięgał go do organizacji.
Był nim Eugeniusz Korytkowski
ps. „Mały” (w czasie okupacji niemiec-
kiej używał pseudonimu „Lew”) miesz-
kający na kolonii wsi Wierzbowo, na

tak zwanej Cegielni. Na terenie batalio-
nu II (kryptonim „Zarzecze”) dowodził
30 osobowym oddziałem Pogotowia
Akcji Specjalnej (PAS) Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego. Zabudowa-
nia jego położone były obok lasku,
w centrum trójkąta jaki tworzyły wsie
Wierzbowo, Chomentowo i Kolonia
Żebry. W zeznaniach wymienił też
dowódcę drużyny i zastępcę „Małego”
w oddziale, a mianowicie Henryka
Jastrzębskiego ps. „Zbych”, mieszkańca
wsi Chomentowo – „Nadmieniam, że
ja podczas przesłuchania wyjawiłem,
iż „Zbych” i „Mały” to mnie wciągnęli
do organizacji”.

UCIECZKA Z UB
17 września po zapadnięciu zmroku

udało się Kossakowskiemu uciec z sie-
dziby UB na Nowogrodzkiej. W nocy
dotarł do wsi Wszerzecz Kolonia
i ukrył się u zaprzyjaźnionego członka
organizacji Piotra Skowronka – „Po
ucieczce z PUBP w Łomży zgłosiłem się
do Skowronka Piotra zam. we wsi
Przyrzecze (powinno być Wszerzecz
Kolonia - DS) gm. Szczepankowo
z prośbą o przetrzymanie mnie. Skow‐
ronek zgodził się mnie przenocować,
a tej samej nocy po mojej ucieczce
funkcjonariusze PUBP w Łomży wyje‐
chali za mną w pościg. Zajechali
do Czaplic, lecz mnie tam nie było
i wówczas udali się do wsi Wierzbowo,

gdyż oni myśleli, że ja zawiadomiłem
„Małego” i „Zbycha” żeby się ukrywa‐
li”. Niestety Kossakowskiemu zabrakło
czasu na ostrzeżenie dowódcy. Z mel-
dunku UB wiemy, że „18.09.45 r. ope‐
racyjna grupa Urzędu Bezpieczeństwa
w Łomży w sile 8 ludzi skierowała się
do wsi Wierzbowo, gm. Szczepankowo
celem aresztowania zbiegłego dnia
17.09.1945 r., więźnia”. W krótkim
czasie po ucieczce Kossakowskiego
ubowcy zorganizowali grupę pościgo-
wą, mającą złapać zbiega. Grupa opera-
cyjna podążała śladami jego zeznań -
od miejsca zamieszkania w Czaplicach,
gdzie pracował jako pomocnik
w gospodarstwie, po miejscowość
zamieszkania Eugeniusza Korytkow-
skiego „Małego”. Resort dobrze przy-
puszczał, że Kossakowski będzie chciał
ostrzec swojego dowódcę, działali więc
tak, aby grupa dotarła jak najszybciej
do Wierzbowa i aresztowała „Małego”.
Grupą dowodził znany z prostactwa
i okrucieństwa Antoni Sikorski, przed-
wojenny komunista z Bronowa. Człon-
kiem grupy był także jego syn - również
Antoni, nieustępujący ojcu w okru-
cieństwie. Pościg prowadzony dwu-
konną furmanką dotarł do Wierzbowa
późną nocą. Funkcjonariusze trafili
do zabudowań ojca Eugeniusza Koryt-
kowskiego, znajdujących się w tzw.
Małym Wierzbowie (część wsi od stro-
ny osady Osobne, określana także jako
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Podwierzbie). Moment ten bardzo
dobrze zapamiętali świadkowie tych
wydarzeń:

Anna Kulesza, siostra Piotra
Zalewskiego – „ …do wsi Wierzbowo
przyjechali funkcjonariusze UB i szu‐
kali Eugeniusza Korytkowskiego.
Zauważyła ich Jadwiga Jemielita,
która mieszkała wraz z ojcem u Koryt‐
kowskich, nie zdążyła jednak ostrzec
Korytkowskiego (…). Cofnęła się
wtedy do wsi i zaalarmowała jej
mieszkańców”.

Halina Baczewska, siostra Edwar‐
da Zalewskiego – „Od Korytkowskich
przybiegła jakaś kobieta i krzyczała,
że UB chce aresztować Eugeniusza.
Krzyczała, że jest już związany”.

Grupa ubowców pojechała w stronę
tak zwanej Cegielni. Było to miejsce
chałupniczej, przydomowej produkcji
cegieł jaką prowadziła rodzina „Małe-
go”. Przed nimi wybiegła w stronę kolo-
nii Jadwiga Jemielita, która chciała
ostrzec Korytkowskiego o zbliżającej
się obławie. Kobietę biegnącą ukrad-
kiem, a więc niezbyt szybko, bez trudu
wyprzedzili resortowi jadący furmanką
i pierwsi dotarli na miejsce. Widząc
zaistniałą sytuację Jemielita zawróciła
do wsi, aby powiadomić ludzi o aresz-
towaniach. Tymczasem funkcjonariu-
sze UB zaskoczyli niczego nie spodzie-
wających się domowników podczas
porannej, domowej krzątaniny.
W zabudowaniach poza rodziną Koryt-
kowskiego nocował w tym czasie rów-
nież zastępca „Małego” - Henryk
Jastrzębski „Zbych”. Obaj zostali skrę-
powani. Rozpoczęto rewizję. Ubowcy
nie wiedzieli kim jest drugi z areszto-
wanych. Sikorski meldował - „Po przy-
jeździe na miejsce zatrzymałem dwóch
osobników: Korytkowskiego Eugeniu-
sza i drugiego nieznanego. Przy prze-
prowadzaniu rewizji odnaleziono
zachowane w chlewie dwa granaty”.

ODBIĆ
KORYTKOWSKIEGO
We wtorek, 18 września słońce

wschodziło o 6.11. Zaczynało świtać,
gdy Jadwiga Jemielita wszczęła alarm
w Wierzbowie. Informacja o areszto-
waniu dowódcy szybko obiegła całą
wieś mobilizując żołnierzy terenowej

drużyny NSZ składającej się z miesz-
kańców tejże miejscowości. Aresztowa-
ny po bitwie Edward Zalewski zezna-
wał - „przyszedł do mnie Żebrowski
Jan mieszkaniec wsi Wierzbowo gm.
Szczepankowo i powiedział bierz kara-
bin i chodź, bo Korytkowski został
zatrzymany przez milicję i nam trzeba
stanąć w obronie, więc ja wziąłem swój
karabin i poszedłem odbić Korytkow-
skiego”. Pospiesznie została zarządzona
zbiórka drużyny, wydano broń tym,
którzy nie trzymali jej w swoich zabu-
dowaniach i biegiem przez pola party-
zanci udali się w kierunku Cegielni.

Eleonora Żebrowska, siostra Kazi-
mierza Chojnowskiego - „Ze wsi
pobiegli wtedy do niego chłopcy, m. in.
brat Kazimierz. Razem z nim ze wsi
pobiegli Piotr Zalewski, Mieczysław
Boguski, Mieczysław Jemielity, Tadeusz
Żebrowski”.

W akcję powiadamiania zaangażo-
wało się więcej osób Alina Wysocka,
córka Jana Jastrzębskiego wspominała
po latach – „Rankiem rodzice mieli
zamiar młócić, ale przyszła sąsiadka
Dmochowska Bolesława i zaczęła krzy-
czeć, że trzeba ratować partyzantów, bo
ich na Cegielni aresztowali. Zebrali się
wtedy z Chomentowa wszyscy party-
zanci i poszli, żeby ich uwolnić.

Nikt nie czekał na posiłki, nikt nie
zwlekał, reakcja wszystkich była
natychmiastowa. Wierzbowo od zabu-
dowań „Małego” dzielił dystans około

1000 metrów, mężczyźni pokonali go
w kilka minut. Warto zauważyć, że
ludzie ci nie byli zawodowymi wojsko-
wymi przywykłymi do ćwiczeń na poli-
gonie i szkolonymi w rzemiośle wojen-
nym, a jednak gotowi byli do walki
w błyskawicznym tempie. Między
godziną 6. a 7. „wierzbowska” drużyna
zaatakowała. „Nagle zauważyłem, że
gospodarstwo Korytkowskiego Euge‐
niusza okrążają bandyci i otworzyli
do nas ogień – relacjonował w meldun-
ku do przełożonych Sikorski. - Zająłem
więc ze swoimi żołnierzami stanowi‐
ska bojowe i rozpoczęliśmy walkę”.
Ubowcy mieli dogodne warunki
do obrony, chroniły ich zabudowania.

PARTYZANCI
PRZYBYWALI Z CAŁEJ

OKOLICY
W trakcie mobilizacji, z Wierzbowa

zostali rozesłani gońcy do okolicznych
wsi z informacją o potrzebie poderwa-
nia poszczególnych drużyn do akcji.
Gońcy udali się przede wszystkim
do Chomentowa, Kolonii Żeber, Zale-
sia Poczynek, a stamtąd meldunki
poszły m.in. do Modzeli Starych, Rato-
wa Piotrowa, Żeber, Zalesia Wypy-
chów, Radgoszczy, Osobnego. Około
godziny 7. łącznik z Wierzbowa dotarł
do Chomentowa. Jako pierwszego
o sytuacji powiadomił Stanisława
Jastrzębskiego „Lwa” (łącznika „Małe-
go” w oddziale), który z kolei zameldo-
wał o wszystkim Janowi Jastrzębskiemu
„Zawiszy” – dowódcy terenowej
1. kompanii II batalionu. „Po areszto‐

Eugeniusz Korytkowski
ps. "Mały", "Lew"

Jan Jastrzębski
ps. "Zawisza", "Szczerbiec"
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waniu Juliana Grabowskiego miesz‐
kańca wsi Ratowo -Piotrowo gm. Śnia‐
dowo przez Niemców w 1944, który
zajmował stanowisko d-cy kompani,
ja byłem naznaczony na jego miejsce
przez d-cę batalionu „Jura” jako d-ca
kompanii” - zeznawał w 1945 r. Jan
Jastrzębski „Zawisza”, który pełnił jed-
nocześnie funkcję dowódcy terenowej
3. drużyny składającej się z 14 żołnie-
rzy, przede wszystkim mieszkańców
Chomentowa. „Zawisza” zarządził
zbiórkę, podczas której wydał zmaga-
zynowaną w wiadomym sobie miejscu
broń tym, którzy nie przechowywali jej
u siebie.

„Magazyn broni znajdował się
zawsze u Jana Jastrzębskiego „Zawi‐
szy” – zeznawał przed śledczymi Euge-
niusz Chełstowski – gdzie się znajdo‐
wała broń tego nie wiem, wiem tylko,
że „Zawisza” dość często zmieniał
nam broń i myślę, że u niego była zma‐
gazynowana broń. Ja byłem zastępcą
drużynowego Jastrzębskiego Jana ps.
„Zawisza” i byłem w stopniu kaprala”.

Grupa z Chomentowa, w niepeł-
nym składzie 10 osób, przez pola
pobiegła w kierunku słyszalnych już
strzałów. W skład drużyny wchodziło
jeszcze 4 członków z Zalesia Wypy-
chów ( byli to: Truszkowski Stanisław
„Jastrząb”, Truszkowski Henryk,
Orłowski Walenty, Żochowski Bole-
sław), których powiadomiono, ale nie
czekano już na ich przybycie spiesząc
się na pole walki. Partyzanci mieli
do pokonania dystans około kilometra.

Łącznik dotarł również do Kazimie-
rza Żebrowskiego ps. „Bąk” dowódcy
3. kompanii, mieszkającego w Kolonii
Żebry. „Bąk” rozesłał informację dalej
do Żebrów, Modzeli Starych i w kie-
runku Ratowa Piotrowa. Drużyna
z tego kierunku uzyskała zdolność
bojową mniej więcej w tym samym cza-
sie co oddział z Chomentowa i również
biegiem udała się w kierunku słyszal-
nych już strzałów. Mieli do pokonania
około 1,5 kilometra.

W tym czasie pod wsią Radgoszcz
nastąpiła koncentracja dwóch drużyn
z tego kierunku. Marian Żebrowski
przesłuchiwany na UB w Łomży zeznał
– „Dnia 18 września 1945 r. o godz.
7 rano przyszedł do mnie „Szczenię”

(Stanisław Skowroński – DS), mój
dowódca drużyny i powiedział, ubie‐
raj się szybko, bo idziemy na napad.
W polu pod kol. Radgoszcz otrzyma‐
łem broń od „Szczenię” i dołączyłem
do grupy składającej się z 20 ludzi,
którzy byli uzbrojeni w automaty
PPSz. i KB. Dowódcy tego oddziału
nie znam, który prowadził akcję
w napadzie (według relacji Romana
Brulińskiego ps. „Magneto” dowódcą
tym był Tarnowski z Kamionowa).
Gdzie znajdował się magazyn broni
to wiedział Skowroński Stanisław ps.
„Szczenię” ponieważ on wydawał nam
osobiście broń przed napadem, a broń
była już przyszykowana na miejscu
zbiórki w polu o pół kilometra od kolo-
nii Radgoszcz”.

Ten oddział miał do pokonania
odległość około 3 kilometrów i dotarł
na miejsce starcia jako ostatni, już po
godz. 8. W międzyczasie drużyna
z Wierzbowa w sile około 12-15 ludzi
nacierała na zabudowania Korytkow-
skiego, podejście do cegielni było
utrudnione, ponieważ ubowcy mieli
czyste pole ostrzału, a sami kryli się
w zabudowaniach. Między małym
zagajnikiem a domem „Małego” była 50
– metrowa odkryta przestrzeń. W trak-
cie forsowania tego odcinka zostali
ranni: Kazimierz Chojnowski w nogę
i Mieczysław Boguski.

Dowodzący „resortowymi” po kil-
kunastu minutach wymiany ognia
wysłał dwóch funkcjonariuszy, aby
wezwali pomoc. „Po pół godzinie
widząc, że bandytów ciągle przybywa,

wysłałem dwóch żołnierzy po pomoc.
Udało im się przerwać okrążenie
i pojechać konno do Łomży. Ja zaś
z pozostałymi broniłem się nadal” –
relacjonował funkcjonariusz PUBP
w Łomży Antoni Sikorski. Potwierdza
to także meldunek UB – „Po wypełnie‐
niu zadania grupę UBP napadła
banda około 60 do 70 ludzi, która
okrążyła funkcjonariuszy UBP.
W międzyczasie wyrwał się z okrąże‐
nia wartownik UBP Sikorski Antoni
(syn) na koniu i dał znać do Łomży”.
Obaj funkcjonariusze, na oklep, prze-
mknęli w kierunku na Łomżę i Śniado-
wo. Jednego z nich widział pan Wacław
Chojnowski, w tamtym momencie
11 letni chłopak, który właśnie na znaj-
dujące się obok domu pastwisko
wyprowadził krowę. Mieszkał on na
Kolonii Żebry „przez płot” z Kazimie-
rzem Żebrowskim „Bąkiem”. W odle-
głości około 100 m od ich zabudowań
galopem przejechał jeden z ubowców.
Drugi udał się przez Ratowo Piotrowo
w kierunku Śniadowa i jako pierwszy
powiadomił tamtejszy posterunek MO.
Funkcjonariusz z posterunku natych-
miast telefonicznie poinformował
o sytuacji Łomżę. Milicjanci otrzymali
polecenie pilnego udania się do Wierz-
bowa celem udzielenia wsparcia ubow-
com. W trybie alarmowym poderwano
funkcjonariuszy łomżyńskiego UB oraz
żołnierzy sowieckich z batalionu Grupy
Operacyjnej 62. Dywizji NKWD sta-
cjonującej w barakach przy ulicy Sta-
cha Konwy w Łomży. Z meldunku UB
dowiadujemy się – „Natychmiast wyje‐
chały maszyny z UBP i batalionem
wojsk sowieckich i zaatakowały
bandę. W czasie prześladowań bandy
zostało zabitych 10 bandytów, w tym
dwóch zabił Sikorski Antoni (syn)”.

TRIUMF PARTYZANTÓW
Na widok zbliżających się oddzia-

łów partyzanckich z kierunku Żebrów
i Chomentowa ubowcy ostrzeliwując
się, rozpoczęli wycofywanie z zabudo-
wań Korytkowskiego w kierunku Rato-
wa Piotrowa. W tym momencie grupa
z Wierzbowa zajęła cegielnię i uwolniła
z więzów „Małego” i „Zbycha”. Ubowcy
zajęli pozycje w polu i sporadycznie
ostrzeliwali się, już ich nie atakowano.
Celem partyzantów było uwolnienie

Kazimierz Żebrowski
ps. "Bąk", "Dziadek"
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aresztowanych. Chwilowo strzały pra-
wie ucichły.

Do drużyny z Chomentowa, która
znajdowała się już w lasku przy cegielni
dotarli kolejni dwaj członkowie: Euge-
niusz Chełstowski i Stanisław Jastrzęb-
ski. „Przeszliśmy do olszynowego lasku
między wsią Wierzbowo i Chomento‐
wo, gdzie spotkaliśmy Jastrzębskiego
Jana pseudonim „Zawisza” który był
mój drużynowy i czekał z dziesięcioma
ludźmi na mnie i na Jastrzębskiego
Stanisława. – zeznawał Chełstowski. -
Na punkcie zbornym otrzymałem
broń, automat P.P.S. i dwa zapasowe
magazynki z amunicją. Skład naszej
drużyny był 12 osób pod dowództwem
„Zawiszy”, uzbrojeni byliśmy w auto‐
maty rosyjskie i K.B. Oprócz tego nie‐
którzy mieli granaty obronne i zaczep‐
ne”. Dotarł też po forsownym marszu
20 osobowy oddział z kierunku Rad-
goszczy. Nastąpił moment triumfu
i radości. Była to jednak krótka chwila.

SOWIECKIE WSPARCIE
RESORTU

Przed godz. 9 pojawiła się sześcio-
osobowa grupa funkcjonariuszy MO
z posterunku w Śniadowie udzielając
wsparcia ubowcom. Za kilka chwil
pojawiły się także samochody z woj-
skiem sowieckim i ubowcami, które
nadjechały drogą od Ratowa Piotrowa
w kierunku wsi Żebry. Zatrzymały się
na wysokości wsi Żebry Kolonia.
Samochody uzbrojone były w CKM-y
(ciężkie karabiny maszynowe) zamon-
towane nad kabinami ciężarówek. Żoł-
nierze NKWD po zejściu z aut rozwi-
nęli tyralierę i ruszyli przez pola
w kierunku cegielni otwierając gwał-
towny ogień do „wszystkiego co się
ruszało”. Pan Wacław Chojnowski
wspominał, że wszędzie świstały kule
i on jako dziecko sam musiał paść na
ziemię, aby uniknąć postrzału.

W tym czasie wszystkie przybyłe
pod cegielnię partyzanckie drużyny
zajęły pozycje.

Eugeniusz Chełstowski – „Naszym
zadaniem przed bojem było zajęć sta‐
nowiska bojowe i czekać, aż zbliży się
do naszych pozycji wojsko, a kiedy
podejdzie już blisko zatrzymać ich
i rozbić”

Marian Żebrowski – „Byliśmy roz‐
położeni w szyku bojowym i czekali‐
śmy na rozkazy, które miały nadejść
od głównego dowódcy i w tym czasie
zbliżało się w naszym kierunku woj‐
sko. Strzały posypały się z naszej stro‐
ny w kierunku wojska”.

Eugeniusz Chełstowski – „Zauwa‐
żyliśmy, że w kierunku naszym zbliża
się jakieś wojsko, początkowo myśleli‐
śmy, że to są nasi ludzie, którzy idą
nam na pomoc. W tym samym czasie
wyłoniło się zza góry auto, które
ostrzeliwało pole”

Ubek Sikorski meldował – „W tym
momencie ukazało się wojsko na
samochodach, a my rozpoczęliśmy
natarcie na bandytów”.

BATALION NKWD
PRZECIWKO POLSKIM

PARTYZANTOM
Żołnierze NKWD rozwinięci

w tyralierę poprzetykaną samochoda-
mi ciężarowymi, dysponowali bronią
automatyczną, RKM- ami (ręczne
karabiny maszynowe) i PPSz- ami
(pistolety maszynowe). Prowadzony
przez nich ogień był morderczy. Party-
zanci uzbrojeni byli przeważnie
w KBK, czyli karabiny, które po każ-
dym wystrzale trzeba było przeładowy-
wać. Na przykład drużyna „Zawiszy”
dysponowała tylko 3 PPSz-ami, reszta
to były KBK. Zapasy amunicji także
były skromne. Partyzanci podjęli jed-
nak walkę. Nastąpiła gwałtowna
wymiana ognia, jednak dysproporcja
pomiędzy uzbrojeniem była tak duża,
że w którymś momencie starcia party-
zanci musieli zacząć wycofywać się.
Opuścili zajmowane pozycje w terenie
i Cegielnię. Po krótkim czasie do zabu-
dowań Korytkowskiego dotarli „resor-
towi” i od razu podpalili je.

ODWRÓT
„Myśmy się zaczęli wycofywać

a potem uciekać przed tym autem
w kierunku kol. Radgoszcz i w tym
samym czasie ostrzeliwaliśmy się wza‐
jemnie z wojskiem, które pędziło nas
od tyłu, ucieczka nasza była w kierun‐
ku wsi Kamionowo” -zeznawał na UB
Eugeniusz Chełstowski. Na podstawie
różnych zeznań i raportów UB i MO

można odtworzyć tamte chwile. Wia-
domo, że każda drużyna wycofywała
się w innym kierunku. Drużyna
z Wierzbowa w kierunku Wierzbowa,
Uśnika i Osobnego, drużyna z Cho-
mentowa oraz oddział przybyły spod
Radgoszczy skierowały się na Rad-
goszcz i Kamionowo, a drużyna
z Żebrów w kierunku Osobnego
i Żebrów. Z relacji Wacława Chojnow-
skiego wiemy, że „wycofujący się Kazi‐
mierz Żebrowski „Bąk”, będąc już
lekko ranny w nogę strzelił do ubowca
zabijając go”. Potwierdzenie tego zda-
rzenia znajdujemy w meldunku UB,
poznajemy także nazwisko zabitego –
„(…) gdy padł rozkaz d-cy o ruszeniu
naprzód, wartownik Borawski zerwał
się do ataku, w tej chwili kula trafiła
go w piersi i śmierć nastąpiła na miej‐
scu”.

Za odstępującymi pieszo grupami,
podążało wojsko NKWD i ubowcy na
samochodach, prowadząc ogień z cięż-
kich i lekkich karabinów maszyno-
wych. Po stronie partyzantów zginął
Piotr Żebrowski mieszkający we wsi
Kolonia Żebry. Prawdopodobnie
to o nim jest wzmianka w meldunku
funkcjonariusza MO ze Śniadowa –
„W czasie strzelaniny 1 bandyta - łącz-
nik bandy prawej grupy został ranny
(…) Rannego na miejscu zabito”.
Jak widać resort bezpieczeństwa nie
zamierzał brać jeńców. Partyzanci
wyczerpani biegiem i ciągłym prowa-
dzeniem ognia, nie mając sił wycofy-
wać się dalej, zaczęli kłaść się w bruzdy
na polach obsadzonych kartoflami.
Była to pora jeszcze przed wykopkami.

PONIEŚLI NAJWIĘKSZE
STRATY

Najbardziej ucierpiał oddział
z Wierzbowa. Mieli dwóch rannych,
którzy nie byli w stanie szybko wycofy-
wać się, pomagali im koledzy. Najgo-
rzej było z poważnie rannym w nogę
Kazimierzem Chojnowskim. NKWD-
ści, jadąc w pogoni autami, dopadli
pierwszych członków drużyny już
wWierzbowie i zaraz za wsią. Być może
szczególnie konsekwentna pogoń
w tym kierunku mogła wynikać
z informacji od ubowców, że to właśnie
od tej wsi nastąpił pierwszy i najsilniej-
szy atak na ich grupę. Pamięć o zabi-
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tych tego dnia mężczyznach przetrwała
do dziś w pamięci świadków i rodzin.

Marianna Łuba, siostra Edwarda
Zalewskiego – „W okolice zabudowań
Korytkowskich (w tzw. Małym Wierz‐
bowie -DS.) podjechało dużo samo‐
chodów z funkcjonariuszami UB i oto‐
czyli oni ich dom”.

Anna Kulesza, siostra Piotra
Zalewskiego – „We wsi w czasie akcji
zostali zabici Mieczysław Boguski
i Kazimierz Chojnowski (…) Piotr
Zalewski wraz z Eugeniuszem Koryt‐
kowskim uciekali polem w kierunku
wsi Osobne. Temu drugiemu udało się
zbiec. Piotr Zalewski został zabity.
(…) musiał on być najpierw ranny, bo
miał postrzał w nogę, a potem męczo‐
ny, bo miał połamane kości rąk i nóg.
Na koniec został zabity strzałem
w głowę, gdyż z przodu na czole miał
dziurę”.

Halina Baczewska, siostra Edwar‐
da Zalewskiego – „Część mieszkańców
wsi została zastrzelona przez ubow‐
ców, m. in. Zalewski Piotr, Boguski
Mieczysław, Kazimierz Chojnowski.
Oni byli zastrzeleni w różnych miej‐
scach, tak jak gonili ich ubowcy. (…)
Słyszałam, że ktoś z nich miał połama‐
ne ręce. Edward Zalewski był złapany
zaraz za wsią”.

Eleonora Żebrowska, siostra Kazi‐
mierza Chojnowskiego – „Po dłuż‐
szym czasie przyszedł starszy brat Cze‐
sław i powiedział, że Kazimierz został

zabity i leży pod Osobnem w karto‐
flach. Bracia poszli i odnaleźli zwłoki
Kazimierza”.

Anna Chojnowska, bratowa Kazi‐
mierza Chojnowskiego – „W tym dniu
udałam się do domu swojego narze‐
czonego, Czesława Chojnowskiego
i widziałam tam ciało zabitego w cza‐
sie obławy Kazimierza Chojnowskie‐
go. Na jego ciele widziałam trzy rany
postrzałowe, dwie w nodze i ranę
w okolicach lędźwi”.

Podczas wycofywania się zabity
został również Mieczysław Jemielity.
Według relacji Romana Brulińskiego
ps. „Magneto” Jemielity był bardzo
odważnym człowiekiem. W którymś
momencie podczas walki wstał i zaczął
strzelać na stojąco, nie krył się. Miał
charakterystyczną cechę, nie miał oka.
Jego ojciec chociaż najprawdopodob-
niej nie brał bezpośredniego udziału
w walce, został raniony na polu od stro-
ny Osobnego a samochód NKWD kil-
kakrotnie przejechał po jego ciele.
Cudem przeżył.

ODWRÓTWRÓŻNYCH
KIERUNKACH

Drużyna z Chomentowa oraz 20 oso-
bowy oddział wycofywały się w kierunku
na Kamionowo i Radgoszcz. Pogoń
w dalszym ciągu odbywała się samocho-
dami, sowieccy żołdacy jadący polnymi
drogami otwierali ogień z broni maszy-
nowej do każdego ruszającego się celu.
Niektórzy z coraz bardziej wyczerpanych
biegiem partyzantów kładli się w bruzdy
kartofli licząc na to, że nie zostaną
dostrzeżeni. Coraz bardziej opadali z sił.
Po przebiegnięciu około 4 km, w okoli-
cach przejazdu kolejowego pod Kamio-
nowem, zostali dogonieni, wyczerpani
już Jan Jastrzębski, Marian Żebrowski
i Eugeniusz Chełstowski.

Eugeniusz Chełstowski – „Przed
wsią Kamionowo schowałem się do rowu
i tam byłem aresztowany przez funkcjo‐
nariuszy P.U.B.P”.

Marian Żebrowski – „Po pewnym
czasie boju zaczęliśmy się wycofywać
w kierunku wsi Kamionowo gm. Śniado‐
wo. Przed wsią Kamionowo byłem
zatrzymany i aresztowany przez P.U.B.P.
w Łomży”.

Mieczysław Chomentowski z Cho-
mentowa wycofał się przez Zalesie
Poczynki i ukrył w tzw. „Zaleskim lasku”.
Bracia Antoni i Kazimierz Chełstowscy
z Zalesia Poczynek przetrwali obławę
leżąc w bruzdach kartofli. Wincenty Jan-
kowski z Radgoszczy dotarł do zabudo-
wań Korzenieckich mieszkających na
kolonii Radgoszcz, wpadł do stodoły
i zaczął młócić spokojnie cepem, udając
jednego z członków rodziny. „Resortowi”
z obławy widząc spokojnie pracujących
ludzi pobiegli dalej. Niestety takiego
szczęścia nie miał 18 letni Stanisław
Żebrowski, którego zabito pod Radgosz-
czą. Grupa dowodzona przez Kazimierza
Żebrowskiego „Baka” prowadząc ostrzał
skierowała się przez pola w stronę Osob-
nego, Żebrów i dalej Starych Konopek.

ARESZTOWANYCH
SKAZANONA ŚMIERĆ
Wwyniku bitwy, po stronie żołnierzy

Narodowych Sił Zbrojnych było więcej
ofiar niż po stronie resortu bezpieczeń-
stwa, który stracił jednego funkcjonariu-
sza. „Zdobyto broni: 2 automaty z amu‐
nicją, 4 karabiny rosyjskie i jedną
lornetkę oraz nagan – czytamy w mel‐
dunku UB opisującym potyczkę. - Przy
czym zdobyto rozkaz „Grota” (Bolesława
Kozłowskiego – komendanta Powiatu
Łomża NSZ - DS) z dnia 12.08.45 r.,
który przesyłam w załączeniu i dwie
ulotki „Głos znad Narwi”. Dodatkowo
w kolejnych dniach UB aresztował kilku
ustalonych partyzantów biorących udział
w walce. Byli to między innymi Tadeusz
Żebrowski z Wierzbowa oraz Henryk
Szabłowski z Żebrów (siostrzeniec
„Bąka”), którzy po ubeckim, okrutnym
śledztwie zostali zamordowani. Z notatek
ks. PawłaOlędzkiego, spowiednika skaza-
nych - „Tadeusz Żebrowski, wieś Wierz‐
bowo, par. Szczepankowo. Prosił swego
ojca Bolesława o mszę św. za jego duszę.
Egzekucja 22.03.1946.” (…) „Henryk
Szabłowski, wieś Żebry, poczta Szcze‐
pankowo. Imię matki – Józefa. Prosił
o mszę św. za jego duszę.”Wyrok śmierci
naHenryku Szabłowskim został wykona-
ny 5 marca 1946 r. Los aresztowanych
podczas bitwy Jana Jastrzębskiego z Cho-
mentowa i Edwarda Zalewskiego
z Wierzbowa nie był inny. Początkowo
trafili do osławionej siedziby powiatowe-
go UB na Nowogrodzkiej 5 w Łomży

stoją od lewej: Zalewski Piotr, Boguski
Mieczysław, Wierzbowski Józef

- lato 1945
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Halina Baczewska siostra Edwarda
Zalewskiego – „Siostra moja Irena
Zalewska chodziła do niego na widzenie.
Zwięzienia przywiozła jego ubrania,mię-
dzy innymi kalesony, były one całe
we krwi, więc brat był na pewno bity”.

Alina Wysocka córka Jana Jastrzęb‐
skiego – „Aniela Jastrzębska (żona Jana -
DS) widziała tam swego męża, podawa‐
ła mu bieliznę, zabierała starą od niego,
była ona cała we krwi. Nie mogła z nim
rozmawiać, obok stał ubowiec, który na
to nie pozwalał. Ostatni raz widzieli się
w lutym, stąd wiadomo było, że jeszcze
wtedy żył”.

Marian Żebrowski, uczestnik bitwy,
relacja – „Janka Jastrzębskiego jak zoba‐
czyłem na konfrontacji to trudno było go

poznać. Był zmasakrowany. (…) Prze‐
słuchania to były i 3 i 5 razy na dzień.
Przychodzili i do cel, bili i mordowali.
Na ciele to nie było nic tylko strupy,
skóra popękana na łbie i gdzie się dało.
No i wszy i głód. Ale najwięcej to wszy
było. Na jedzenie to nawet łupiny z bru‐
kwi się składały. Jak było kilka kartofel‐
ków to dobrze było, a jak nie to woda
tylko i brukiew albo łupiny z brukwi –
taka zupa. Tam człowiek to tylko dumał,
żeby wytrzymać i przeżyć”.

Jan Jastrzębski i Edward Zalewski
za udział w bitwie zostali skazani na karę
śmierci. Pomimo próśb rodzin i polecają-
cych pism od sołtysów i wójta gminy,
komunistyczny władca Polski Bolesław
Bierut nie udzielił prawa łaski. Wyrok na

obydwu wykonano w Białymstoku
6 marca 1946 roku. Aresztowani razem
z nimi Marian Żebrowski i Eugeniusz
Chełstowski również zostali poddani
okrutnemu śledztwu, które trwało
do 4 listopada 1945 r.

BICIE I ZMUSZANIE
DOZEZNAŃ

Eugeniusz Chełstowski 14 listopada
przewieziony został do białostockiego
aresztu, tam w obecności prokuratora
odmówił funkcjonariuszowi łomżyńskiej
bezpieki Eliaszowi Trokenheimowi, przy-
byłemu specjalnie w tym celu, złożenia
brakującego podpisu na jednym z proto-
kołów przesłuchania. Stwierdził przy
tym, że nie czytał protokołów swegoprze-
słuchania, ani też nie zna ich treści,
ponieważ podpisywał je pod groźbą bicia.
Stwierdził, że podczas badań był często
bity przez funkcjonariusza UB, który go
przesłuchiwał. Był bity po uprzednim
związaniu po piętach, piersiach, plecach,
po głowie. Kazano mu zeznawać tak, jak
było wygodniej ubowcom. W dokumen-
tach zachowała się wzmianka o zleceniu
przez prokuratora wojskowego przepro-
wadzenia postępowania sprawdzającego
w kierunku gróźb i bicia podejrzanego
przez przesłuchującego go funkcjonariu-
sza UB w Łomży, Henryka Gerwina.
„W papierach musiało grać”. Okazało się,
że oznaczało to nic innego jak kolejne
tortury. Według protokołu z kolejnego
przesłuchania w dniu 9 grudnia Euge-
niusz Chełstowski odwołał skargę stwier-
dzając, że współ osadzeni w areszcie
namówili go do fałszywego posądzenia
funkcjonariuszy o bicie, i że takie zdarze-
nia nie miały miejsca a jego zeznania
zostały złożone dobrowolnie. Później, już
w trakcie rozprawy przed sądem, stwier-
dził, że i podczas przesłuchania z 9 grud-
nia był bity przez Eliasza Trokenheima
i zmuszony do odwołania skargi i podpi-
sania protokołu, który nie został mu
nawet odczytany. Nie miało to dla sądu
żadnego znaczenia. Szybka rozprawa
odbyła się bez przesłuchania świadków,
odczytano jedynie zeznanie funkcjona-
riusza UB Antoniego Sikorskiego.
18 stycznia 1946 r. zapadły wyroki. Kara
śmierci dla Jana Jastrzębskiego i Edwarda
Zalewskiego, 10 lat więzienia dlaMariana
Żebrowskiego oraz 8 lat więzienia dla
Edwarda Chełstowskiego.

Zaświadczenie wystawione przez sołtysa wsi Chomentowo i wójta gminy Śniadowo
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Dziękuję Panom Tomaszowi Brulińskiemu i Edwardowi Wysockiemu za pomoc w opracowaniu tekstu.

Dariusz Syrnicki

***

Wierzbowo, Uśnik... to moje ojczyste strony. Pamiętam, jak jeździłem tam z Ojcem od małego dziecka, później - dorastając,
chłonąłem opowieści o AK, WiN, NOW, NSZ, NZW. O walkach z UB i NKWD, pacyfikacjach, aresztowaniach, mordowaniu
"naszych". Wtedy żyli jeszcze uczestnicy tamtej konspiracji i tamtych wydarzeń. Lokalnie przechowywana była pamięć o tych,
którzy zginęli z bronią w ręku i pomordowanych w lochach bezpieki. Wydawało się, że tak będzie zawsze, że to nigdy nie zagi-
nie.

Ale mijają lata, ludzie odchodzą, ich następcy zajęci są własnymi sprawami. Bez pamięci, bez mikro historii będziemy tylko
tym, co jemy. To ostatnie chwile, żeby jeszcze zbierać, opisywać, publikować. Inaczej zginiemy w powszechnym kłamstwie,
które chce zabić pamięć o naszych bliskich, sąsiadach. Mamy wybór - być z bohaterami spod Wierzbowa i Uśnika, czy z ich
mordercami, pacyfikatorami polskich wsi, najeźdźcami i zdrajcami.

Leszek Żebrowski

1. Korytkowski Eugeniusz ps. „Mały” zam. kol. Wierzbowo –
dowódca oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS)

2. Żebrowski Marian ps. „Dziecko” zam. Wierzbowo –
aresztowany w bitwie, skazany na 10 lat więzienia

3. Żebrowski Tadeusz zam. Wierzbowo – aresztowany po
bitwie, skazany na karę śmierci i zamordowany

4. Żebrowski Jan zam. Wierzbowo

5. Żebrowski Józef zam. Wierzbowo

6. Zalewski Piotr zam. Wierzbowo – zabity w bitwie

7. Zalewski Edward ps. „Orgin” zam. Wierzbowo –
aresztowany w bitwie, skazany na karę śmierci i zabity

8. Zalewski Jan Marian zam. Wierzbowo

9. Zalewski Stanisław zam. Wierzbowo

10. Chojnowski Kazimierz zam. Wierzbowo – zabity w bitwie

11. Boguski Mieczysław zam. Wierzbowo – zabity w bitwie

12. Jemielity Mieczysław ps. „Komin” zam. Wierzbowo –
zabity w bitwie

13. Wysocki Leon zam. Wierzbowo

14. Wysocki Jan zam. Wierzbowo

15. Wierzbowski Jan zam. Wierzbowo

16. Wierzbowski Józef zam. Wierzbowo

17. Jastrzębski Jan ps. „Zawisza” zam. Chomentowo –
aresztowany w bitwie, skazany na karę śmierci
i zamordowany.

18. Jastrzębski Henryk ps. „Zbych” zam. Chomentowo

19. Jastrzębski Stanisław ps. „Lew” zam. Chomentowo -
łącznik „Małego”

20. Jemielity Stanisław ps. „Koral” zam. Chomentowo

21. Komorowski Czesław ps. „Orzeł” zam. Chomentowo

22. Maliszewski Wacław ps. „Sowa” zam. Chomentowo

23. Dmochowski Jan ps. „Wilk” zam. Chomentowo

24. Dmochowski Józef ps. „Tygrys” zam. Chomentowo

25. Chomentowski Mieczysław ps. „Czas” zam. Chomentowo

26. Chełstowski Eugeniusz kpr. ps. „Dobór” zam. Zalesie
Poczynki – aresztowany w bitwie, skazany na 8 lat
więzienia

27. Chełstowski Kazimierz ps. „Rogoza” zam. Zalesie Poczynki

28. Chełstowski Antoni ps. „Niedziela” zam. Zalesie Poczynki

29. Żebrowski Stanisław - zabity w bitwie w okolicach
Radgoszczy (18 lat)

30. Szabłowski Henryk siostrzeniec „Bąka” zam. Żebry –
aresztowany po bitwie, skazany na karę śmierci
i zamordowany

31. Żebrowski Bolesław zam. Żebry

32. Żebrowski Kazimierz ps. „Bąk” zam. kol. Żebry –

33. Żebrowski Piotr zam. kol. Żebry – zabity w bitwie

34. Chojnowski Stefan zam. kol. Żebry

35. Chojnowski Jan zam. kol. Żebry

36. Chojnowski Aleksander zam. kol. Żebry

37. Bierzniak Józef ps. „Groch” zam. kol. Żebry – szef
gospodarczy w batalionie

38. Jankowski Wincenty zam. Radgoszcz

39. Białobrzeski Piotr zam. Kamionowo

40. Białobrzeski Stefan zam. Kamionowo

41. Tarnowski zam. Kamionowo

42. Skowroński Stanisław ps. „Szczenię” zam. kol. Sęki – dow.
drużyny

43. Boguski Jan zam. Osobne

Lista ustalonych żołnierzy NSZ z grupy 70 uczestników Bitwy pod Wierzbowem
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