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5 lutego rozpoczęła się, przygoto-
wywana od początku roku 1946, wielka 
operacja wojsk komunistycznych, ma-
jących na celu pacyfikację podziemia 
niepodległościowego na terenie trzech 
najbardziej „zagrożonych” oporem wo-
jewództw – białostockiego, lubelskiego 
i warszawskiego. Do pomocy operującym 
już w  Białostockiem dwóm batalionom 
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i  dwóm batalionom 18. Dywizji Piecho-
ty przysłano dodatkowo batalion KBW 
z  woj. mazurskiego oraz dwa pułki pie-
choty. Głównym ich celem były zarów-
no oddziały poakowskie jak i  formacje 
narodowe, przede wszystkim Narodowe 
Zjednoczenie Wojskowe.

SETKI TON ZRABOWANYCH 
PŁODÓW ROLNYCH

Pacyfikacje przygotowane przez ko-
munistyczne wojsko dotyczyć miały też 
ludności cywilnej, głównie zamieszku-
jącej wsie wspierające partyzantów. Przy 
okazji pacyfikacji, żołnierze mieli za za-
danie siłowe zbieranie obowiązkowych 
kontyngentów żywności. Grabież ta od-
bywała się na ogromną skalę, za płody 
rolne zazwyczaj nie płacono, a  jeśli już 
tak się działo, to gospodarzom wypłaca-
no symboliczne kwoty. Według zachowa-
nych w  archiwach meldunków resortu 
tylko jednego dnia– 15 II 1946 r., zabra-
no mieszkańcom woj. białostockiego 372 
tony zboża i 1100 ton ziemniaków. Było 
to tym bardziej dotkliwe dla ludności, 
że na przednówku i  po latach okupacji 
w  wielu domach i  tak brakowało żyw-

ności. Warto zauważyć, że ilości zabie-
ranych ludziom zbóż, zwierząt hodowla-
nych i  innych produktów były ogromne, 
liczone w tysiącach ton i tysiącach sztuk. 
Nie ma to porównania do kilku świnia-
ków czy koni zarekwirowanych przez 
partyzantów w danym terenie. Sukcesem 
propagandy komunistycznej było i  po-
zostaje to, że o kontyngentach wydziera-
nych całym wsiom nikt dziś nie pamięta, 
natomiast zarzuty o rabunek pożywienia 
dla oddziału wciąż są żywe. Do dziś to 
nie wojsko komunistyczne i  władza po-
wojenna są oskarżane o  rabunek, ale lu-
dzie, którzy cierpiąc trudy życia w  lesie 
walczyli o naszą wolność.

NARADA W JABŁONCE 
KOŚCIELNEJ

W  sobotę 16 II 1946 r. do Jabłonki 
Kościelnej (wsi położonej pomiędzy Za-
mbrowem a  Wysokim Mazowieckim), 
w  ramach akcji kontyngentowej, zosta-
ło wysłanych na furmance trzech żoł-
nierzy 2. Komp. 13. Batalionu Ochrony. 
Z  meldunku KBW wiemy, że - „zostali 
oni w  wyżej wymienionej miejscowości 
rozbrojeni przez bandę w  sile 40 ludzi. 
Bandyci zabrali 2 karabiny, 1 PPSz-a, 3 
płaszcze, 2 czapki, 2 konie i wóz”.

Wzmiankowaną akcję przeprowa-
dził oddział Pogotowia Akcji Specjalnej 
(PAS) Komendy Powiatu Łomża pod do-
wództwem sierż. Henryka Jastrzębskiego 
ps. „Zbych”. Śmiało można powiedzieć, 
że akcja ta była przypadkowa, bowiem 
w tym miejscu odbywało się właśnie spo-
tkanie Komendanta Powiatu Łomża ppor. 

Stanisława Janczaka ps. „Gliwic”, szefa 
wywiadu na powiat ppor. Ignacego Ra-
motowskiego ps. „Wawer” oraz dowód-
cy kompanii Stefana Werpachowskiego 
ps. „Maciek”. Oddział dowodzony przez 
Jastrzębskiego liczył faktycznie 22 ludzi 
i był sformowany z dwóch drużyn – sierż. 

„Zbycha” i plut. Henryka Gawkowskiego 
ps. „Rola”, jego celem była ochrona spo-
tkania komendanta powiatu z  szefem 
wywiadu. 3 żołnierzy KBW zbierających 
kontyngent trafiło w Jabłonce do zabudo-
wań Święckiego, w których miała miejsce 
wspomniana narada.

ROZBROIĆ I PUŚCIĆ WOLNO

Partyzanci uczestniczący w  tych 
wydarzeniach, przesłuchiwani w  póź-
niejszym czasie przez komunistów 
dość szczegółowo opisywali tę sytuację. 

„Wchodząc do domu Święckiego, nie 
znając, że w tym domu byliśmy my, żoł-
nierze zostali ujęci i rozbrojeni” – zeznał 
podczas śledztwa w  Urzędzie Bezpie-
czeństwa Kazimierz Krajewski ps. „Wil-
czek”. 

– „Pamiętam, że rewolweru z kiesze-
ni nie wydobywałem z chwilą kiedy 
zaszedłem do mieszkania w którym 
znajdowało się trzech żołnierzy, to 
zauważyłem w tym mieszkaniu 

„Gliwica” i „Rolę” – zeznał plut. Sta-
nisław Bączyk ps. „Wariat”.– Po na-
szym wejściu do tego mieszkania 

„Gliwic” wylegitymował tych trzech 
żołnierzy i zabrał im broń, lecz jaką 
długą czy krótką, tego nie pamię-
tam”. Inny uczestnik wydarzeń, 
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Józef Chociński ps. „Paks”w czasie 
przesłuchania wyjaśniał – „W tym 
napadzie myśmy ich rozbroili i roz-
mundurowali, daliśmy im cywilne 
ubranie a komendant „Rola” dał im 
po 200 zł na drogę. Po ich rozbro-
jeniu i rozmundurowaniu „Rola” 
kazał im jechać do domu a nie do 
wojska. Z jednego z trzech roz-
mundurowanych płaszcz wojskowy 
zabrałem ja sobie”.

Według rozkazów Komendy NZW 
Okręgu Białystok, oddziały PAS miały 
obowiązek szeregowych żołnierzy ludo-
wego Wojska Polskiego i KBW po walce, 
rozbrojeniu i ewentualnym rozmunduro-
waniu, puszczać wolno.

Po rozbrojeniu żołnierzy w  Jabłonce 
dowodzący oddziałem „Zbych” zdecydo-
wał o szybkim opuszczeniu miejscowości. 
Około godziny 15 partyzanci wyruszyli 
pieszo w  kierunku północnym. Wiado-
mo to między innymi ze słów „Wilczka” 

– „ Po wyjściu ze wsi Jabłonka-Ko-
ścielna poszliśmy w kierunku wsi 
Uśnik pow. Łomża gdzie po drodze 
we wsi Rębiszewo wzięliśmy kilka 
furmanek z gospodarzami”.

Przed północą furmanki dotarły do 
wsi Modzele a  żołnierze NZW zapadli 
na nocleg, kwaterując po 2 lub 3 osoby 
w  poszczególnych domach do poran-
ka następnego dnia.Wystawiono warty 
na skrajach wsi.

MSZA ŚWIĘTA I WSPÓLNE 
FOTOGRAFIE

17 lutego roku 1946 przypadała nie-
dziela. Ktoś z dowództwa zaproponował 
zrobienie pamiątkowego zdjęcia, w  tym 

celu sprowadzono fotografa Pietraszew-
skiego z miejscowości Puchały.

Mówił o  tym w  swoich zeznaniach 
Władysław Wojciechowski ps. „Marynarz” 

– „Wieczorem bojówka nasza (…) 
udała się do wsi Modzele, gm. Pu-
chały pow. Łomża. Tam otrzymałem 
od Konopko Jana ps. „Świeży”au-
tomat PPSz-a z dyskiem amunicji 
oraz dwa granaty zaczepne. W Mo-
dzelach zrobiłem zdjęcie grupowe ze 
swoimi kolegami”.

Niedzielę spędzono w  Modzelach, 
kilku członków oddziału udało się 
na Mszę Świętą do Puchał. W godzinach 
popołudniowych kazano przygotować 
około 8 furmanek z  woźnicami i  tuż 
po zapadnięciu zmroku grupa ruszyła 
konwojem ubezpieczonym przez lasy 
Czerwonego Boru. Pierwszy wóz zawsze 
stanowił straż przednią i  poruszał się 

w  odległości 100 m od reszty pojazdów. 
Spokojna jazda trwała całą noc. Nad ra-
nem żołnierze NZW dotarli w  okolice 
Uśnika i w odległości 2-3 km od wsi zsie-
dli z  furmanek, zwolnili je i resztę trasy 
pokonali pieszo. Zawsze stosowano taką 
procedurę. Był to sposób unikania de-
konspiracji na wypadek gdyby wozacy 
zostali aresztowani przez „resort”. Nigdy 
nie podawano punktu docelowego, do-
wódca wyznaczał tylko ogólny kierunek 
jazdy. Na kilka kilometrów przed zapla-
nowanym miejscem postoju zwalniano 
podwody, tak aby ludzie na nich nie wie-
dzieli gdzie uda się oddział. Pozostały dy-
stans pokonywano pieszo.

Tak było i  tym razem, mówił o  tym 
„Wilczek”: „(…) furmanki zostały zwol-
nione i pojechały z powrotem, a oddział 
nasz udał się do wsi Uśnik, gdzie zakwa-
terowaliśmy u  gospodarzy tejże wsi na-
zwisk nie pamiętam”. Domów przezna-
czonych na kwatery dla wojska było kilka. 

„Nad ranem, już się rozwidniało, dotar-
liśmy do Uśnika. – wspominał po latach 
Hieronim Pruszko ps. „Kalo”. 

– Ja nie znałem tej wioski, bo po raz 
pierwszy tam byłem. Rozkwate-
rowaliśmy się w kilku kwaterach. 
Było nas dokładnie 24 z tych dwóch 
patroli „Zbycha” i „Roli”.

Kpr. pchor. Bronisław Karwowski 
ps. „Grom”, kolejny uczestnik wydarzeń 
z 1946 r. zwracał uwagę na jeszcze jeden 
aspekt – dbałość o gospodarzy, którzy da-
wali schronienie żołnierzom. „Wszyscy 
zostali przydzieleni do poszczególnych 
rolników po 2 lub 3 osoby by łatwiej było 
nas wyżywić, dać możliwość wyspania 
się”. Po zjedzeniu śniadania partyzanci 
położyli się spać. Jedna z  drużyn pełni-
ła wartę. Wystawiono ubezpieczenie od 

Ppor. Stanisław Janczak  „GLIWIC”, „KRYCH” z obstawą
Od lewej stoją: Józef Grzeniecki „ŻABKA”, ppor. „GLIWIC”, Witold Jastrzębski „ORZEŁEK” jesień 1946 r. 

(zbiory Dariusza Syrnickiego)

Pierwsza część oddziału. Od lewej stoją: „WARIAT”, „MARYNARZ”, „SKIBA”, „CYGANEK”, „WILCZEK”, 
„ROLA”, „PAKS”, „PAX”, „ŻABKA”, „ZBYCH”, klęczą: „ŻUK”, „KRUK”, leżą: „KALO”, „WICHER”, „BURZA” 

Modzele obok Wygody gm. Łomża – 17.02.1946 r. (zbiory Dariusza Syrnickiego)
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strony wsi Tarnowo oraz Wierzbowo, 
czujki zmieniali nowi wartownicy co 
godzinę. Cytowany już „Grom” krótko 
podsumowuje 

–„Był spokój i odpoczynek”.

Po pobudce partyzanci zjedli obiad 
i  zabrali się do czyszczenia broni. Do 

„Zbycha” z  Chomentowa przyjecha-
ła matka i  siostra. Po krótkiej wizycie 
wróciły do siebie. Sielankowa atmosfera 
trwała do godzin obiadowych.

KONIEC SPOKOJNEGO DNIA

Około godz.14.00 życie w Uśniku na-
brało tempa. Do kwaterującego oddzia-
łu dociera łączniczka ze wsi Tarnowo 
z ostrzeżeniem o grupie operacyjnej, któ-
ra właśnie przeprowadza akcję w tej wsi.

„Paks” – „Na warcie stał wówczas 
„Cygan”.

„Kalo”–„Raptem wpada kobieta 
i krzyczy: - Panowie! UB jedzie od 
Szczepankowa” [powinno być Tar-
nowa–DS].

Pierwszy zareagował plut. „Rola” do-
wodzący drużyną wartowniczą.

„Paks” –„Rola” natychmiast zwołał 
alarm, na jego rozkaz my wszyscy 
stawili i udali się w kierunku jadą-
cego samochodu”.

„Kalo” – „Zalać naftą karabiny ma-
szynowe! – krzyknął „Rola”. Cho-
dziło o to, żeby lepiej działały i nie 
zaciął się który”.

„Grom” - „Nie było czasu na wycofa-
nie, musieliśmy przyjąć spotkanie 
z nimi”.

„Marynarz” – „Wawer” dał rozkaz 
opuścić kwatery i poprowadził 

na koniec wsi. Zajęliśmy stanowiska 
za domami, stodołami, kamieniami 
i czekaliśmy”.

W tym czasie grupa operacyjna KBW-
-UB składająca się z plutonu CKM w licz-
bie 20 osób – 2 oficerów i  18 żołnierzy, 
41 żołnierzy piechoty – 5 oficerów i  36 
żołnierzy oraz kilku funkcjonariuszy UB 
(razem około 70 osób) kończyła nieuda-
ną akcję aresztowań wśród mieszkańców 
wsi Tarnowo. Komunistyczne wojsko 
wracało z pustymi rękoma, bo sprawnie 
działający wywiad podziemia ostrzegł 
konspiratorów przed planowanymi przez 
UB aresztowaniami. W meldunku KBW 
czytamy: „w dniu 18 II 46. grupa w skła-
dzie (…) otrzymała zadanie wyjechać do 
wsi Tarnowo, Uśnik i Wierzbowo i zdjąć 
ludzi należących do bandy po spisie”. Tę 
samą informację podaje w  swoim mel-
dunku Urząd Bezpieczeństwa: „operacja 
w rejonie wsi TARNOWA, jedna maszy-
na wojska w  pościgu za uciekającymi 
ludźmi pojechała do wsi Uśnik”.

W  zachowanych dokumentach nie 
brakuje szczegółów, które udaje się połą-
czyć w misterną układankę. W raporcie 
KBW dotyczącym wydarzeń z 18 lutego 
1946 r. możemy przeczytać niezwykle 
cenną informację: „po drodze grupa, 
która jedzie na samochodzie spotyka 
jeźdźca na koniu okrytego w  pelerynę 
kierującego się na Uśnik. Sierżant Gre-
gorek zeznaje, że siedzącym pracow-
nikom U.B. zwrócił uwagę, że należało 
by jeźdźca zatrzymać i  wylegitymować. 
Powyższego nie zrobiono. Po przeprowa-
dzeniu operacji w Tarnowie grupa około 
godz. 15 kieruje się na Uśnik”.

Możemy domyślać się, że wzmianko-
wanym jeźdźcem była prawdopodobnie 

… łączniczka NZW.

FORTEL „ZBYCHA”

Dalszy przebieg wydarzeń znamy 
z kilku źródeł. „W pierwszym samocho-
dzie który wpada do wsi Uśnik jedzie 
d-ca plut. CKM z plutonem, drugi samo-
chód przybywa za nim około 15 minut 
później – Czytamy w  meldunku KBW. 

– W  tym czasie należy przypuszczać, 
że jeździec zawiadomił bandę która 
stała w  Uśniku. Banda zaalarmowana 
zaskakuje niespodziewanym atakiem 
pierwszy samochód, który nie był przy-
gotowany do odparcia ataku”.

Początek bitwy od swojej strony re-
lacjonowali także partyzanci. Ponieważ 
nie mieli oni możliwości wycofania się, 
po zajęciu pozycji czekali na ekspedy-
cję KBW-UB. Sierż. Henryk Jastrzębski 

„Zbych” podjął błyskawiczną decyzję 
o zastosowaniu fortelu.

„Grom” – „(…) natomiast „Zbych”, 
„Rola” z 5 kolegami wyszli naprze-
ciw pierwszego samochodu, zatrzy-
mując i stosując fortel, pozorując 
wojsko innej bazy”.

„Wilczek” – „Rola” i „Zbych” zabrali 
ze sobą czterech ludzi i poszli w kie-
runku wojska skąd miało jechać, 
a my reszta stanęliśmy na obstawie 
przed wjazdem wojska do wsi”.

„Grom” – „Oficer ppor. wyskoczył 
z szoferki pytając skąd to wojsko 

– „Zbych” odrzekł, że z Ostrołęki 
a on na to – że z Łomży. Nastąpiła 
ostra wymiana zdań i przekleństwa 

– „Rola” podniósł automat i puścił 
serię w niego, pozostali koledzy 
skierowali broń w stronę samo-
chodu z okrzykiem – ręce do góry 
i wyskakiwać z budy samochodu. 
Zastraszeni żołnierze spełnili roz-
kaz „Zbycha”. Wszystkich rozbrojo-
nych żołnierzy zapędzono do dużej 
wiejskiej piwnicy na wpół wkopanej 
w ziemię. Na samochodzie zostało 
2 CKM „Maksym”.

SAMOCHODY WYPEŁNIONE 
WOJSKIEM

 Na horyzoncie pojawiają się kolejne 
dwa samochody z  wojskiem, które szyb-
ko zbliżają się do wsi Uśnik.

„Kalo” – „(…) oni już wjeżdżają do 
wioski, są przy takiej murowanej 
stodole. Dwie ciężarówki. Oni wy-
skoczyli z tych samochodów i zajęli 
pozycje przy drodze i za stodołą, 
nie mogli rozrzucić się w tyralierę. 
Z drugiej strony znów murowana, 
z kamienia, stodoła”.

Druga część oddziału. Od lewej stoją: „PIORUN”, „PASEK”, „DZIK”, „WILK”, „STRZAŁA”, „ZBYCH”, klęczą: 
„GROM”, „GRAD”
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„Grom” – „2 następne samochody, 
które jechały w odstępach 100 m, zo-
baczyły co się stało i zaczęli wyska-
kiwać chowając się za dużą stodołę, 
całą murowaną z kamienia”.

Nastąpiła gwałtowna wymiana ognia.

„Marynarz” – „Gdy samochody 
nadjechały na miejsce zasadzki 
pierwszy otworzył ogień „Rola” – 
Gawkowski Henryk i „Zbych” z au-
tomatów PPS. Z samochodów, które 
natychmiast zatrzymały się, odpo-
wiedziano także strzałami. Jeden 
z naszych RKM-ów wypuścił kilka 
serii w kierunku żołnierzy”.

„Wilczek” – „(…) otworzyliśmy ogień 
po samochodzie, gdzie został ranny 
szofer. Samochód musiał stanąć. 
Wojsko zaczęło wyskakiwać szybko 
za kuźnię gdzie obok stała”.

„Kalo” – „Ja poleciałem na prawe 
skrzydło i skryłem się za tą jedną 
stodołą co była od drogi jakieś 
20 metrów, na górce. Zepchnęli nas 
za te stodoły, bo bądź co bądź mieli 
9 erkaemów (cekaemy ich nie były 
użyte zupełnie). Sieją po mnie, ale 
pociski lecą tylko po stodole, świetl-
ne. Widzę je a nie mogę się wychylić. 
Ale jakoś w końcu udało się serię 
pociągnąć i przestał strzelać. To 
z pepeszy tak pruł, a może z erka-
emu, bo to świetlne pociski, więc nie 
mogły być z pepeszy”.

„Grom” – „Otworzyli huraganowy 
ogień. Ja ze swego RKM zmusiłem 
ich do krycia się. Podobnie nastąpi-
ła strzelanina z drugiej strony”.

„Paks” – „Żołnierzy W.P. wówczas 
było z 50-ciu”

„Marynarz”– „Bojówka nasza w cza-
sie napadu na wojsko posiadała 
następujące uzbrojenie: 5 RKM-ów, 
2 PPS-y, 1 karabin dziesięciostrza-
łowy, reszta posiadała automaty 
PPSz-a i niektórzy mieli pistolety 
i granaty”.

Nastąpił impas w walce. Mniej liczni 
partyzanci nie mogli zbyt długo kon-
tynuować wymiany ognia. „Resor-
towe” wojsko mogło w każdej chwili 
otrzymać posiłki z garnizonów 
w Ostrołęce lub Łomży.

„Grom” – „Zanosiło się na długą 
bitwę, gdyż podejście do bronionej 
stodoły było dużym ryzykiem, które 
musieliśmy podjąć, by nie prowa-
dzić długiej walki z uwagi na ewen-
tualne posiłki z Łomży”.

RYZYKOWNA DECYZJA

Sierż. „Zbych” krótko omówił sytu-
ację z plut. „Rolą”. Należało zrobić coś, co 
przechyli szalę zwycięstwa na stronę żoł-
nierzy NZW i zakończy walkę. Powstała 
bardzo ryzykowna koncepcja. Potrzebni 
byli ochotnicy. Do wykonania zadania 
zgłosili się „Rola” i  Ludwik Marczyk 
ps. „Skiba”.

„Kalo” – „Rola”, obok niego „Zbych” 
[faktycznie był to Ludwik Marczyk 
ps. „Skiba” DS], podbiegł do sto-
doły, zza której strzelali w moim 
kierunku ubepowcy i ponad da-
chem przerzucił granaty i wykurzył 
ich stamtąd”.

„Grom” – „Rola” wraz z „Luckiem” 
postanowili podejść bliżej stodoły 
i granatami ich obrzucić. Czołgając 
się rowem wzdłuż drogi, podeszli 
bardzo blisko, poderwali się prze-
biegając przez drogę w stronę sto-
doły. Zza rogu tego budynku poszła 
seria z automatu i kolega „Lucek” 
padł na drodze, natomiast „Rola” 
skrył się za stodołą, sięgnął po gra-
nat, odbezpieczył i rzucił na drugą 
stronę budynku. Nastąpił wybuch, 
żołnierze rzucili się do ucieczki, 
bali się następnych eksplozji”.

Nastąpiło przełamanie impasu. Gra-
nat upadł pomiędzy dwóch oficerów, 
którzy zostali poważnie ranni. Wywoła-
ło to popłoch wśród żołnierzy KBW.

„Grom” – „Zostało zabitych 2 d-ów 
tych samochodów”. [faktycznie ran-
nych - DS.]

 „Wilczek” – „ niektórzy zaczęli się 
wycofywać z powrotem w tył, jed-
nakże wojsko musiało się poddać”.

„Kalo” – „Zza stodoły wyskoczyłem 
na drogę i jeszcze przeskakiwałem 
przez nich, tych z KBW chyba 
i wszyscy ręce podnieśli do góry”.

„Paks” – „Wówczas komendant 
krzyknął do żołnierzy poddać się 
i ręce do góry, żołnierze wówczas 
zaczęli rzucać broń i poddawać 
się, część z nich uciekła około 15-
tu żołnierzy”.

„Marynarz” – „Część żołnierzy zdo-
łała uciec”.

Z  meldunku KBW– „W  tym mo-
mencie przyjeżdża d-ca 4 kompani 
ppor.  Skrzypek wraz z  komp. Rozwija 
kompanie w  tyralierę i  atakuje bandę. 
Następuje jednak załamanie u  d-cy 
i ludzi i grupa w popłochu chaotycznie 
ucieka do tyłu”.

To był triumf partyzantów. Zwycięz-
cy zebrali broń z  pola bitwy i  zgroma-
dzili wziętych do niewoli „resortowych”. 
Wyprowadzili z  piwnicy aresztowa-
nych wcześniej żołnierzy plutonu CKM 
z  pierwszego samochodu, który został 
opanowany bez walki. Zdobyty oręż 
załadowali na pierwszy z  dwóch spraw-
nych samochodów, trzeci uległ uszko-
dzeniu.

 „Grom” – „Trzeci samochód został 
na miejscu, uprzednio uszkodzony 
bo nie był zdolny do jazdy”.

„Wilczek” – „Po udanej walce z woj-
skiem „Rola” (…) nas zaalarmował 
do zbiórki i kazał pozbierać bron 
porzuconą przez wojsko gdzie zdo-
byto dwa CKM (…) RKM-y i ka-
rabiny ręczne w jakiej ilości tego 
nie pamiętam”.

„Grom”– „Walka zakończyła się 
porażką przeważających sił UB 
i KBW. D-ca „Zbych” zarządził 
szybką zmianę naszej lokalizacji. 
Na jedną ciężarówkę weszło około 
30 żołnierzy wziętych do niewoli”.

„Kalo” – „Tych co przeżyli wsadzi-
liśmy na drugi samochód, nasi 
chłopcy stanęli z automatami koło 
nich. Ja prowadziłem pierwszą cię-
żarówkę, a ich kierowca drugą i po-
jechaliśmy do Czerwonego Boru”.

STRATY „RESORTU”

W  międzyczasie miał miejsce incy-
dent z  jednym z  rannych oficerów. Nie 
ma pewności co do jego pochodzenia. 
Nie jest wykluczone, że rzeczywiście był 
Rosjaninem, których nie brakowało za-

Od lewej stoją: Marian Gawędzki „WICHER”, 
Hieronim Pruszko „KALO”, Kazimierz Dąbrowski 

„CYGANEK”,  styczeń 1947 r.  
(zbiory Dariusza Syrnickiego)
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równo w KBW jak i UB.

„Wilczek” – „Rola” zawołał do sie-
bie dwóch oficerów wojska polskie-
go i rozpoczął rozmowę z oficerami. 
W rozmowie z oficerami „Rola” do 
jednego oficera powiedział , że wy 
jesteście Rosjanin jak to udało się 
wyczuć po akcencie rozmowy, oficer 
powiedział tak ruski po czym za-
proponował zrzucić mundur, oficer 
niechciał, w tym czasie „Rola” wy-
jął pistolet i zastrzelił tego oficera”.

„Kalo”–„- Jak się nazywasz? – spytał 
go „Rola” – Wasiliew [rzeczywiście-
Wasil – DS] – odpowiedział mu ten 
i ten wtedy trrach mu w łeb z pisto-
letu”.

„Marynarz” – „Jednego oficera WP 
„Rola” zastrzelił za to, że w czasie 
potyczki zginął „Skiba” – kolega 

„Roli”.

 Z meldunku KBW – „(…) powstały 
straty: 3 oficerów i jeden szeregowy 
zabici, 9 szereg i żołnierzy rannych”

Z meldunku UB – „Ogółem po na-
szej stronie zostało zabitych 3 ofice-
rów oraz jeden żołnierz. Rannych 
11 osób w tym dwóch pracowników 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Łomży.

SZEREGOWI PUSZCZENI 
WOLNO

Dwa samochody wyruszyły w kierun-
ku lasów Czerwonego Boru. Na pierw-
szym samochodzie jechał oddział party-
zancki z  ciałem kolegi Lutka ps. „Skiba” 
oraz zdobyczną bronią, zaś na drugim 
jeńcy ze strażą.

„Grom” – „Za kierownicą pierwszego 
samochodu usiadł „Kali” – Pruszko 
Heronim, drugi prowadził ich kie-
rowca (…). Ruszyliśmy znaną trasą 
przez Wierzbowo, Chomentowo 
i Śniadowo śpiewając tryumfalnie 
pieśni, kierując się ścieżkami 
poligonu Czerwony Bór – do wsi 
Bacze Mokre”.

„Paks” – „(…) żołnierzy banda posa-
dziła na samochody i odwiozła do 
wsi BACZE-MOKRE”.

Już po zmroku oddział NZW z  jeń-
cami dotarł do wsi położonej w  środku 
Czerwonego Boru.

„Paks” – „(...) tam kazaliśmy im zejść 
z samochodu, ustawiliśmy w czwór-

ki i zaprowadziliśmy do jednego 
mieszkania, żołnierzy wówczas było 
5-ciu rannych, zrobiliśmy im opa-
trunki osobiste i rozmundurowali-
śmy wszystkich”.

 „Wilczek”– „(…) wszystkich żołnie-
rzy wojska polskiego zaprowadzili 
do jednego zabudowania”.

 „Marynarz” – „W Baczach zabra-
liśmy żołnierzom płaszcze, czapki, 
pasy…”.

„Grom” – „Tutaj zatrzymaliśmy się 
rozkazując jeńcom zejść z samocho-
du. Opatrzyliśmy rannych 4 żołnie-
rzy – naszych wrogów (…). Począt-
kowo – po zejściu z samochodów 
byli przestraszeni, ale gdy otrzymali 
pomoc sanitarną – uspokoili się…”.

„Wariat” – „W mieszkaniu tym 
byłem wraz z innymi czł. bojówki 
NZW około 2-ch godzin. Mieliśmy 
zadanie pilnowania żołnierzy aby 
ci nie uciekli nam do czasu przyjaz-
du furmanek, na których mieliśmy 
odjechać ze zdobytą bronią, co też 
z chwilą ich przyjazdu uczynili-
śmy, a żołnierze WP pozostali się 
w mieszkaniu tym bez straży naszej”.

Po rozmundurowaniu żołnierzy 
KBW , opatrzeniu rannych spośród nich 
i umieszczeniu w domu pod strażą, par-
tyzanci zajęli się destrukcją zdobytych 
aut. Samochody w  warunkach walki 
partyzanckiej były bezużyteczne. Pod-
ziemie nie miało dostępu do paliwa, jego 
zdobycie było bardzo trudne. Problemy 
z  zaopatrzeniem w  benzynę miał nawet 

„resort”. Z powodu jej braku auta niejed-
nokrotnie były „uziemione”.

„Paks”– „samochody przez naszą 
bandę zostały zniszczone, gdyż dalej 
nie mogliśmy nimi jechać, poprze-
strzeliwaliśmy opony i siekierą porą-
baliśmy motory”.

 „Kalo” – „rozbiliśmy te samochody 
jak się dało, żeby więcej za nami nie 
jeździli. Byśmy byli spalili je, ale 
że to we wsi było, to daliśmy spokój, 
żeby nie zniszczyć wioski”.

ODDZIAŁ ZNOWU W DRODZE

„Zbych” przewidywał, iż tak wielka 
porażka KBW w  krótkim czasie spowo-
duje wściekły pościg, wiedział, że należy 
jak najszybciej zmylić pogoń, że oddział 
musi przerzucić się dalej.

„Marynarz”– „Zrabowane rzeczy 
władowaliśmy na zamówione we wsi 
Bacze podwody i odjechaliśmy do 

wsi Łady, gm. Puchały, pow. Łomża. 
Żołnierzy zostawiliśmy we wsi Ba-
cze”.

 „Paks” – „ Ze wsi BACZE-MOKRE 
wzięliśmy 3 furmanki, na które wło-
żyliśmy zabraną od Wojska Polskie-
go broń, płaszcze i jednego zabitego 
naszego bandytę „Skiba” i udaliśmy 
się do wsi Łady-Borowe do sołtysa”.

Z meldunku MO –„W pościgu 
za bandą udali się pluton operacyj-
ny Pow. Komendy pod dowództwem 
ppor. Kosiorowskiego Z-cy Komen-
danta Pow. M.O., oddział Wojska 
Polskiego, oraz funkcjonariusze Pow. 
U.B.P. W wyniku pościgu zostały 
znalezione obie maszyny, które ban-
dyci uszkodzili, zabrali żołnierzy, 
których bandyci rozbroili i zostawili 
we wsi Bacze-Mokre gm. Puchały. 
Dalszych wyników nie ma”.

Partyzantom udało się zmylić pogoń. 
Ze zdobytą bronią i  z  ciałem swojego 
poległego kolegi, po nocnym marszu do-
tarli do wsi Łady Borowe, gdzie zakwa-
terowali u  sołtysa wsi Wierzbowskiego 

– członka organizacji.

„Paks” – „U sołtysa wsi Łady-Borowe 
złożyliśmy broń i płaszcze od wojska 
i swego zabitego bandytę „Skibę”.

„Marynarz” – „Ponieważ „Wa-
wer”, „Rola” i „Zbych” wszystko 
zmagazynowali u sołtysa wsi Łady 

– Wierzbowskiego (imienia nie 
znam) o którym wiem, że dostał już 
15 lat więzienia. Tego samego dnia 
niejaki „Bronek” ze wsi Łady prze-
niósł zrabowane rzeczy w nieznane 
mi miejsce”.

Współpracujący z  oddziałem NZW 
sołtys, to Stanisław Wierzbowski urodzo-
ny w 1898 r. Miesiąc po bitwie w Uśniku 
został aresztowany.

 Z  meldunku KBW – „ Dnia 19 III 
46 o godz. 6.00 grupa operacyjna udała 
się do wsi Łady Borowe w  rejonie Za-
mbrowa. W  wyniku przeprowadzonej 
rewizji u  sołtysa znaleziono 2 płaszcze, 
1 PPS-z nr. 4133, 1 dysk, 1 parę owijaczy, 
ostrogi i  2 kominiarki, rzeczy te pocho-
dzą z akcji w Uśniku. Sołtys został aresz-
towany”.

Stanisława Wierzbowskiego pomimo 
tego, że nie brał udziału w  żadnych ak-
cjach, po ciężkim śledztwie, za pomoc 
partyzantom skazano na 15 lat więzie-
nia. Został zamordowany w  więzieniu 
w Nowogardzie 9 lipca 1949 r. Rodzinie 
nigdy nie wydano ciała, na cmentarzu 
w Puchałach znajduje się jego symbolicz-
ny grób.
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PARTYZANCKI POGRZEB

Radość zwycięstwa mąciła śmierć ko-
legi. Więzi pomiędzy chłopakami z  od-
działu bywały bardzo silne, często życie 
jednego zależało od reakcji, odwagi i  cel-
ności oka drugiego. Partyzanci przebywa-
li ze sobą przez długi czas, byli jak rodzina, 
odpowiadali za siebie. Śmierć „Skiby” była 
stratą całego oddziału, koledzy przygoto-
wali trumnę i zadbali o godny pochówek 
w poświęconej ziemi i z modlitwą księdza.

„Paks” – „U sołtysa wsi Łady-Borowe 
staliśmy dwa dni, gdzie „Rola” zrobił 
trumnę dla zabitego i odwieźli go 
na cmentarz do wsi Puchały, gdzie go 
pochowano. Na cmentarz chodziło 
nas kilkunastu”.

„Grom” – „Kolegę swego „Lutka” po-
chowaliśmy w Puchałach z udziałem 
księdza i honorami wojskowymi”.

Ludwik Marczyk „Skiba” był jedyną 
ofiarą po stronie oddziału Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego. Zgłosił się 
na ochotnika do przeprowadzenia akcji, 
która umożliwiła przechylenie szali zwy-
cięstwa na stronę partyzantów. Dzięki 
jego odwadze reszta kolegów wyszła z bi-
twy zwycięsko. Miał 24 lata. Wiosną 1946 
r. ciało „Skiby” zostało przez rodzinę prze-
niesione i pochowane w rodzinnej mogile 
w Zambrowie. Ludwik Marczyk należy do 
tych nielicznych, którzy mają oznaczony 
grób. Większość chłopców, którzy pole-
gli w boju czy zostali zabici jak zwierzęta 
na polowaniu w  czasie obław, spoczywa 
w  nieznanych miejscach. Tylko dlatego, 
że starcie w Uśniku zostało wygrane, ko-
ledzy mogli zabrać ciało „Skiby” i  zorga-
nizować mu godny pochówek. Większość 
partyzantów poległych w walce nie miało 
takiego ceremoniału. Jeśli ciało zabierał 

„resort” to prawie nigdy nie trafiało ono 
do rodziny. Sprofanowane przez funkcjo-
nariuszy, którzy w  celach operacyjnych 
wykonywali nieboszczykom fotografie, 
trafiały do potajemnie przygotowanych 
dołów w  nieznanych miejscach, najczę-
ściej nie na cmentarzu. Znamienne jest to, 

że wielu z tych młodych mężczyzn, którzy 
z powagą w niedzielne popołudnie 17 lu-
tego 1946 r. ustawiali się w Modzelach do 
wspólnej fotografii, w  ciągu kilkunastu 
następnych miesięcy zginęli w boju, obła-
wach lub trafili do więzień. Wielu z nich 
nie ma swoich grobów, a bliscy do dziś nie 
znają miejsca, w którym mogliby postawić 
krzyż i zapalić świeczkę.

Po pogrzebie i  ukryciu broni oddział 
podzielił się na dwie drużyny, które 
przeszły na tereny swoich działań. Sierż. 

„Zbych” według zasady, że „pod latarnią 
najciemniej” powrócił pod Uśnik i  za-
kwaterował ze swoimi ludźmi obok tej 
wsi na tzw. Kolonii Uśnik, między innymi 
u  Gołębiewskiego. Plut. „Rola” pozostał 
w okolicach Zambrowa.

Bitwa pod Uśnikiem była jednym 
z  wielu działań bojowych podejmowa-
nych przez oddział dowodzony przez sier-

żanta, a  później porucznika, Henryka 
Jastrzębskiego „Zbycha”. Jest świetnym 
przykładem jego sprawności dowo-
dzenia, zdecydowania i  pomysłowości. 
Zastosowanie fortelu, który pozwolił 
bez walki wziąć do niewoli żołnierzy 
z  pierwszego samochodu (unieszkodli-
wiono w ten sposób 1/3 sił przeciwnika) 
i  przy tym zneutralizowanie najgroź-
niejszych 2 CKM-ów, następnie odważ-
na akcja z przerzuceniem granatów nad 
dachem stodoły, dało końcowe zwycię-
stwo. Biorąc pod uwagę trzykrotną prze-
wagę sił komunistycznych należy uznać 
bój za wielki sukces podziemia niepod-
ległościowego. O  skali sukcesu niech 
świadczy porównanie z  bitwą pod wsią 
Brzozowo Antonie w  powiecie wysoko-
mazowieckim, która rozegrała się dwa 
miesiące później. Tam z  podobnymi si-
łami „resortu” (3 samochody, 70 ludzi - 
w tym kilkunastu milicjantów) starły się 
przeważające liczebnie oddziały 6 Bryga-
dy AK i 3 Brygady NZW - razem około 
120  partyzantów. Zażarta walka trwała 
dłuższy czas i  dopiero atak przybyłego 
z  odsieczą plutonu konnego zakończył 
starcie na korzyść żołnierzy podziemia.

W  tekście wykorzystano oryginalne 
dokumenty sporządzone przez Korpus 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Powia-
towy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
w  Łomży. W  cytowanych fragmentach 
poprawione zostały błędy ortograficzne 
i  gramatyczne, które masowo popełniali 
niewykształceni funkcjonariusze PUBP. 
Zachowana została natomiast ówczesna 
nomenklatura, stąd w  cytatach charakte-
rystyczne określenia takie jak np. „bandy”.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, 
że cytowane w  tekście zeznania areszto-
wanych partyzantów wymuszane były 
biciem i  torturami. Zbyt często dziś nad-
używane określenie „sypania kolegów” 
w śledztwie, jest dla wielu maltretowanych 
w  tamtym czasie krzywdzące, ponieważ 
gdyby nie niewyobrażalne tortury, nigdy 
by nie wydali swoich towarzyszy broni. 
Żadna z  cytowanych osób nie składała 
zeznań dobrowolnie. [Patrz Głos znad 
Narwi pt. „Kaci z UB w Łomży”]. Ponad-
to bardzo często śledczy sami dopisywali 
do protokołów znane im już fakty i osoby. 
Zwraca także uwagę używanie określeń 

„bandyta”, „banda” , „napad” czy „rabu-
nek” przez przesłuchiwanego – w  rze-
czywistości słowa te pisane były przez 
sporządzającego protokół ubowca. Sami 
przesłuchiwani używali określeń „kolega”, 

„członek oddziału”, „oddział”, „bojówka”, 
„rekwirowanie”, „atak” itp. Przesłuchiwa-
ni musieli już tylko podpisać tak sporzą-
dzone protokoły, często zmuszani do tego 
ponownym biciem.

Na tym tle mniej dziwi, ale jednak szo-
kuje, meldunek UB sporządzony po bitwie 
przez szefa łomżyńskiej bezpieki Włodzi-
mierza Szarałę. Jako jedyny relacjonuje, 
że oficerowie po wjeździe do wsi poszli… 
na zabawę!!! Takie ich zachowanie miało 
spowodować porażkę. Skąd taki pomysł, 
że w  porze obiadowej, w  tygodniu, kto-
kolwiek organizuje potańcówki!? Następ-
nie opisuje, że w  walce zginęło dwóch 
partyzantów a wśród nich –„rozpoznany 
jeden d-ca plutonu z  Armii Andersa”!. 
Na koniec relacji funkcjonariusz przecho-
dzi samego siebie, twierdzi że – „bandyci 
byli ubrani w  wojskowych mundurach 
i oficerskich czapkach, zamiast orzełków 
mieli trupie głowy”!!! [podkreślenia auto-
ra]. Nikt, nigdy i nigdzie w powojennym 
polskim podziemiu nie nosił zamiast orła 
trupich czaszek na czapce. Zagadką pozo-
staje cel tego typu relacji w korespondencji 
wewnętrznej. Można by to było zrozumieć 
gdyby chodziło o  publikacje prasowe ad-
resowane do społeczeństwa, bowiem 
wiadomo, że komuniści często stosowali 
takie zabiegi propagandowe, aby oczer-
nić podziemie.

Dariusz Syrnicki

Dziękuję za pomoc w opracowaniu 
tekstu Pani Marcie Chmielińskiej.

Na zdjęciu pośmiertnym  Ludwik Marczyk „SKIBA”, Łady Borowe 19.02.1946 r. – zabudowania sołtysa 
Stanisława Wierzbowskiego (zbiory Dariusza Syrnickiego)



- 7 -

1. Ppor. Ignacy Ramotowski ps. „Wawer” zam. Janczewo 

2. Sierż. Henryk Jastrzębski ps. „Zbych” zam. Chomentowo

3. Plut. Henryk Gawkowski ps. „Rola” zam. Konopki Jabłoń

4. Plut. Stanisław Bączyk ps. „Wariat” zam. Wola Zambrowska

5. Kpr. Bronisław Karwowski ps. „Grom” zam. Łomża

6. Kpr. Hieronim Pruszko ps. „Kalo” zam. Stara Łomża

7. Ludwik Marczyk ps. „Skiba” zam. Pruszki Jabłoń

8. Kazimierz Krajewski ps. „Wilczek” zam. Krajewo Białe

9. Kazimierz Dąbrowski ps. „Cyganek” zam. Stara Łomża

10. Józef Chociński ps. „Paks” zam. Warszawa

11. Franciszek Groszfeld ps. „Pax” zam. Wola Zambrowska

12. Józef Grzeniecki ps. „Żabka” zam. Laskowiec Nowy

13. Stanisław Saniewski ps. „Kruk” zam. Wyżyki k/Puchał

14. Stanisław Grzeniecki ps. „Żuk” zam. Laskowiec Nowy

15. Marian Gawędzki ps. „Wicher” zam. Stara Łomża

16. Jan Kuczyński ps. „Burza” zam. Stara Łomża

17. Eugeniusz Bieńkowski ps. „Grad” zam. Krajewo Białe

18. Kazimierz Kornacki ps. „Dzik” zam. Laskowiec Nowy

19. Eugeniusz Kornacki ps. „Wilk” zam. Laskowiec Nowy

20. Władysław Wojciechowski ps. „Marynarz” zam. Krajewo Białe

21. Stanisław Bagiński ps. „Piorun” zam. Jabłonka Kościelna

22. Kazimierz Saniewski ps. „Strzała” zam. Jabłonka Kościelna

23. Edward Szymański ps. „Pasek” zam. Nowy Borek kolonia

24. Jan Konopko ps. „Świeży” zam. Konopki Koziki 

ŻOŁNIERZE NZW BIORĄCY UDZIAŁ W BITWIE POD UŚNIKIEM:
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Kolor niebieski - żołnierze NZW
Kolor czerwony - wojska KBW i UB
Kolor zielony -  faktyczna trasa przejazdu samochodów przed i po bitwie. 
                               Sztabowcy KBW rysując plan sytuacyjny przebiegu bitwy pomylili kierunki i samo miejsce bitwy 
                               (zielony obszar - faktyczne miejsce starcia). Pomoc w szczegółowych ustaleniach - Krystyna Antoniak i Ewa Lewczuk

Mapa wykonana przez KBW po bitwie pod Uśnikiem. 
Uwagę zwraca fakt używania przez sztabowców KBW w 1946 r. języka rosyjskiego. (zbiory AIPN)

DO DĘBOWA

PRZEDDONIE

(opis autora)

DO WIERZBOWA

DO SZCZEPANKOWA

Zygmunt Kulesza
Bolesław

Kamienowski

Wacław Komor

Stanisław Sowa

Józef Pikuła
(dowódca drużyny 

NZW Uśnik)

Pianko

Peczyński

Rogiński
Peczyński

Jan Łada

Spiżarny

Antoni Łada

Kamrat

Kuźnia
Franciszek Baranowski

Lemański

Lemański

Mieczysław 
Pikuła

Wincenty
Jóźwik

Rupiński

Śledziewski

DO TARNOWA


