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�Nie dajmy zgin!" poleg#ym�
 � Zbigniew Herbert

Huzar, podst$pem go wzi$li, to wybrane fragmenty z r"kopisu ksi#'ki 

autorstwa Andrzeja Ró'alskiego. Urodzony w Zgierzu ko!o $odzi, od kilkudzie-

si"ciu lat mieszka na Podlasiu. Z wykszta!cenia jest ekonomist#, ale pasjonuje 

go tak'e pisarstwo. Biografi# kpt. Kazimierza Kamie%skiego ps. Huzar oraz 

jego 'o!nierzy zainteresowa! si" podczas doboru materia!ów prasowych do popu-

larnych w latach 90-tych ubieg!ego wieku �Kartek z historii� prezentowanych 

przez Marka Kotkowskiego w TVP Bia!ystok. Id#c &ladami podlaskich �'o!nie-

rzy wykl"tych� dotar! do ponad 40 miejscowo&ci. Wys!ucha! i zanotowa! ponad 

sto relacji uczestników lub &wiadków wydarze% sprzed ponad pó!wiecza� 

        Marian Olechnowicz



Starszy szer. pchor. Kazimierz Kamie!ski
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Zamiast wst$pu

W 'yciu Kazimierza Kamie%skiego, pisanego tak'e jako Kami%ski, jak 

w 'yciu ka'dego innego cz!owieka, s# daty szczególnie wa'ne. Jest ich kilka, 

a trzy z nich, co najmniej trzy, chocia' z ró'nych lat, s# z jednego miesi#ca � 

pa(dziernika.

W pa(dzierniku, pierwszym pa(dzierniku po Wrze&niu, dojdzie do konfron-

tacji Kamie%skiego z funkcjonariuszami Imperium Z!a: jako podchor#'ego armii 

polskiej, który bra! udzia! w wojnie z Niemcami. Jest &ledzony przez agentów 

NKWD. Upewnia si" w tym, gdy m"'czy(ni z Pruszanki, i te' z Markowa Wólki, 

s# wezwani do szarwarku drogowego. Idzie w pó!ko'uszku, bo dzie% ch!odny, 

ze szpadlem w r"ku. Mija go rowerzysta, a kiedy si" zrównaj#, ów przyhamuje 

i b"dzie mu si" uwa'nie przygl#da!. Odje'd'aj#c, co chwil" ogl#da si" i bezczel-

nie przygl#da Kamie%skiemu. Na rogatkach Pruszanki Kamie%ski zachodzi do 

Pruszy%skiego Biernata i pyta go o spotkanego na drodze rowerzyst".

� Uwa'aj Kazik! To jest cz!owiek, który ma dwie lewe nogi. Po ostrze'eniu 

przez Biernata Kamie%ski zawraca do domu i na szarwark do Pruszanki nie 

idzie. Tam, jak si" pó(niej dowie, dopytywali o niego funkcjonariusze NKWD. 

Odt#d, przez ca!y okres Pierwszego Sowieta, Kamie%ski pozostaje w ukryciu. 

Dwana&cie lat pó(niej, bij#c si" z komun#, na czele dwudziestoosobowej 

grupy partyzantów, nawi#'e kontakt z organizacj# w Warszawie, która podaje 

si" za V Komend" Zrzeszenia Wolno&) i Niezawis!o&). Po pewnym czasie, kon-

spiratorzy ze stolicy, proponuj# Huzarowi przerzut przez granic" na Zachód. 

Kamie%ski, po d!ugich wahaniach, propozycj" przyjmuje. Po przyje(dzie, na za-

proszenie V Komendy, do Warszawy zostaje aresztowany � b"dzie pa(dziernik.

Rok wcze&niej, te' w pa(dzierniku, w za&cianku Niemyje Siudy dojdzie do 

spotkania, od którego zacznie si" brzemienna w skutki wspó!praca z V Komen-

d#. O spotkanie, w jej imieniu, poprosi Janusz Terlikowski, Kamie%skiemu 

znany osobi&cie. Kto, jak kto, ale by!y 'o!nierz z placówki AK w Ciechanowcu, 

w dodatku prze&wietlony przez ludzi Huzara jest w stanie uwiarygodni) V Ko-

mend" WiN w oczach Kazimierza Kamie%skiego. Oka'e si" takim samym, jak 

ów rowerzysta z Pruszanki � cz!owiekiem o dwóch lewych nogach�
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Kpt. Kazimierz Kamie!ski ps. Huzar
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Podst$pem go wzi$li

1.

Kamie%ski, i trzech jego ludzi, s#dzonych razem z nim w $apach, w jednym 

procesie, sk!adaj# odwo!anie od wyroków i pro&b" o u!askawienie, lecz termi-

ny ich rozpatrzenia s# odk!adane, tak'e przez kancelari" Bieruta. To wszystko 

po to, by towarzyszom z resortu sprawiedliwo&ci da) mo'liwo&) pozyskania od 

skaza%ców dodatkowych informacji, które pozwol# postawi) w stan oskar'enia 

kolejnych ludzi uwik!anych we wspó!prac" z Kamie%skim.

Z pieca nie spad#

*eby sk!oni) skaza%ców do sk!adania zezna% obci#'aj#cych inne osoby ko-

nieczne jest stosowanie fizycznego przymusu. Tak si" robi, lecz to przeci#ga 

dochodzenia w czasie. W dodatku upór niektórych osób w odmowie zezna% po-

woduje, 'e towarzyszom &ledczym puszczaj# nerwy i to prowadzi do kolejnych 

komplikacji. +wiadek Kamie%ski, chocia' ju' skazany i siedzi w celi przy Ko-

pernika, na skutek intensywnych przes!ucha% nie jest w stanie, jak informuje 

naczelnik wi"zienia, stawi) si" na wokandzie Stefanii Roszkowskiej. Wokand" 

trzeba wi"c prze!o'y), lecz jak si" oka'e, pomimo stara% wi"ziennego lekarza, 

Kamie%ski nie nadaje si" do pokazania s#dowi tak'e w drugim terminie. Na 

li&cie &wiadków w sprawie Roszkowskiej nazwisko Kamie%skiego jest, bo nikt 

go z niej nie wykre&li!. Faktycznie za& na sali rozpraw podczas procesu Rosz-

kowskiej, jego !#czniczki, Huzara nie ma. Nie ma go te' na spotkaniu z Józef# 

Targo%sk#, primo voto Markowsk#, w wi"zieniu w Bia!ymstoku. Chocia' by!o 

zezwolenie od naczelnika wi"zienia. 

Z relacji Franciszka Markowskiego, syna Józefy Targo%skiej, ciotki Huzara: 

Mama by!a w wi"zieniu w Bia!ymstoku przed po!udniem. Wesz!a bez trudno&ci, 

bo na wartowni by!a ju' przepustka wypisana na jej nazwisko. W kancelarii 

sekretarka uprzedzi!a j# jednak, 'e do widzenia mo'e nie doj&), ale nie wie dla-

czego� Na pro&b" o rozmow" z naczelnikiem, mama us!ysza!a, 'e go nie ma, 

chocia' by!a pewna, 'e jest. Zobaczy go pó(niej na korytarzu, ale nie podejdzie, 

bo jest wystraszona. Wszyscy jej wcze&niej mówili: Nie jed( na widzenie, bo 

narobisz sobie k!opotów. Mama czeka!a na korytarzu, bo sekretarka powiedzia-

!a, 'e kto& do niej wyjdzie. Denerwowa!a si", czas lecia!, a ona musia!a zd#'y) 

na pekaes do Piekut. Nikt jednak ni# si" nie interesowa!. Kiedy przemierza!a 

w zdenerwowaniu korytarz, podszed! do niej m"'czyzna w wi"ziennym ubraniu. 

I szeptem powiedzia!: 
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� On do pani dzisiaj nie wyjdzie� On ma po!amane r"ce i nogi.

Franciszek Markowski, przerywaj#c relacj" matki, któr# wióz! fur# z Piekut 

do domu zapyta!:

� Torturowali go?

� Z pieca Kazik przecie' nie spad! � odpar!a matka.

Na tortury, które maj# wymusi) na skaza%cach zeznania, dzi"ki którym 

posadzi si" do wi"zie% kolejnych ludzi, &ledczy potrzebuj# czasu. I urz"dnicy 

w prezydenckiej kancelarii dobrze o tym wiedz#. Czy wie o tym Bierut? Z pew-

no&ci# w scenariuszu rozprawy z opozycj#, której przewodzi! Kamie%ski, akcep-

towa! wszystkie metody. Odk!adaj#c w czasie odpowied( w sprawie u!askawie-

nia dawa! &ledczym czas. I doskonale wiedzia!, co z tym czasem zrobi#.

2. 

Celem scenariusza rozprawy z lud(mi Huzara by!o zdyskredytowanie ich 

w oczach spo!ecze%stwa. Temu mia! s!u'y) proces Kamie%skiego i pi"ciu wspó!-

oskar'onych w $apach. Tam prokurator, z my&l# o opinii publicznej, wyg!osi! 

propagandowy os#d o grupie ludzi zwi#zanych z Kamie%skim jako organizacji. 

By!a to, jak za prokuratorem powtarzali s"dziowie, potem za& re'imowe radio 

i gazety, organizacja kontrrewolucyjna. Ta organizacja chcia!a obali) ustrój Pol-

skiej Rzeczpospolitej Ludowej � i wed!ug propagandowego schematu by!a wspie-

rana przez niektóre warstwy spo!ecze%stwa. Ku!acy i reakcyjna cz"&) kleru � 

tak je nazwa! prokurator. Organizacja by!a bardzo niebezpieczna, o czym mia!a 

za&wiadcza) d!uga lista ofiar mordów dokonanych przez Kamie%skiego i jego 

kompanów. To koronny dowód, 'e organizacja kontrrewolucyjna, z Kamie%skim 

na czele, podj"!a si" obalenia ustroju PRL w sposób szczególnie haniebny � si!#.

Chusteczka bia#a jak kwiat
 

Halina Pruszy%ska przyzna, 'e lista ofiar, któr# przedstawi prokurator, nie 

budzi!a jej ciekawo&ci. Cel jej uczestnictwa w procesie by! inny, i niewykluczone, 

'e podobny, jak wi"kszo&ci ludzi zgromadzonych w parafialce. 

� Chcia!am go zobaczy) � powie otwarcie. Pruszy%ska jest z Hodyszewa 

i zna go osobi&cie, bo chodzi!a z nim razem do szko!y. Kazik by! wy'ej o jedn#, 

albo dwie klasy. Pami"ta, 'e najbardziej jej zwraca! uwag" swoimi butami. Inne 

dzieci przychodzi!y do szko!y pieszo. I buty mia!y brudne. Kazik Kruciów doje'-

d'a! do szko!y na koniu. I u niego buty by!y czyste. 

W parafialce widzi go wymizerowanego i bladego. Kazik kaszle co chwil", 

bo mo'e jest przezi"biony, albo z wi"zienia ma co& z p!ucami. Kaszle i wtedy 

wyci#ga z kieszeni marynarki chusteczk". Ta chusteczka, na tle szaro&ci ludzi 
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i &cian, wydaje si" wyzywaj#co bia!a. Jak &nieg, a mo'e jak kwiat. W parafialce, 

Kamie%ski, chocia' pod stra'#, potwierdza obraz, który kobieta pami"ta z dzie-

ci%stwa. I teraz powie:

� Kazik Kruciów � to by! prawdziwy pan. 

Operacja Cezary

W !awach dla publiczno&ci siedzi Eugenia Dobrzyniecka z P!onki Ko&cielnej. 

Jej obecno&), bo wszyscy wiedz#, 'e by!a !#czniczk# Huzara, budzi zdziwienie. 

U Kamie%skiego jest to, by) mo'e zdziwienie udawane. Ta obecno&) i pó(niejszy 

brak kary, napi"tnuj# j# na ca!e 'ycie, jako zdrajczyni". W przypisan# jej na 

procesie rol" nie wierzy! tylko ks. W!adys!aw Grodzki, jej spowiednik z P!onki 

Ko&cielnej.

� Bo'y!a si"�! � mówi, komentuj#c jej zaprzeczenie wspó!pracy z bezpiek#. 

Teza o zdradzieckiej roli Dobrzynieckiej by!a podtrzymywana jeszcze w wol-

nej Polsce.

� Ona zosta!a przewerbowana w pierwszej kolejno&ci � twierdzi peerelowski 

genera! W!adys!aw Po'oga w ksi#'ce Henryka Piecucha pt. Operacja Cezary.

Teza ta nie wytrzymuje próby czasu, bo wi"kszo&) dokumentów &wiadczy, 

'e jej wymuszona rola mia!a odwróci) uwag" od V Komendy WiN. Przy oka-

zji mog!o wyj&) na jaw uczestnictwo tej Komendy przeciwko Delegaturze WiN 

w Londynie, grze o kryptonimie Cezary. Do tego kierownictwo polskiego wywia-

du dopu&ci) nie mog!o. 

Czy wymóg, aby !#czniczka by!a w parafialce bardzo szykowna, wyszed! od 

Kazimierza Kamie%skiego ? Jej strój jest w intrydze spraw# centraln#. Tak, czy 

inaczej Dobrzyniecka, siedz#ca w parafialce w pierwszych !awach, w szarym 

i bezbarwnym t!umie, wyró'nia si" elegancj# stroju. Co wi"cej, jest to elegancja 

nad stan. Gospodyni domowa, nie pani na hektarach, z m"'em na pa%stwo-

wej pensji, z trojgiem dzieci, na jesionk" z angielskiej we!ny, pozwoli) sobie, 

rzecz jasna, nie mo'e. Na dodatek otulona jest futrzanym ko!nierzem z lisa. To 

wszystko ma by) na Kamie%skiego wod# na m!yn. I uprawnia go do wskazania 

�Judasza�. Zosta) ofiar#, na dodatek �Judasza� w spódnicy, jest dla jego legen-

dy, a o ni# walczy! do ko%ca, jak lew � obraz#. Ju' lepiej by!oby, gdyby da! si" 

przechytrzy) ubekom. Bo kto z jego podlaskich rodaków wie lub kiedy& b"dzie 

wiedzia! o V Komendzie WiN. Po co ma wiedzie)? Ale o dziewczynie, która zdra-

dzi!a dla w#tpliwego futrzanego bogactwa? Ka'dy. 

Po ponad sze&)dziesi"ciu latach, jakie min"!y od procesu, nikt ju' nie pa-

mi"ta listy osób zabitych przez Kamie%skiego � Huzara i jego podkomendnych, 

z czego prokurator zrobi! celebr". Nie pami"ta si" nawet uzasadnienia wyro-

ku, ani jego tre&ci. W &wiadomo&ci mieszka%ców miasteczka, w ich pami"ci 
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tkwi# jednoznaczne wypowiedzi 

Kazimierza Kamie%skiego skie-

rowane wprost do publiczno&ci. 

Najbardziej utkwi!o w pami"-

ci zbiorowej mieszka%ców $ap 

wskazanie przez Huzara miej-

scowego �Judasza� i jego srebr-

ników. 

Zwracaj#c si", z pomini"-

ciem s#du, bezpo&rednio do Do-

brzynieckiej mówi g!o&no, aby 

wszyscy dobrze us!yszeli:

� Jak by!a& u mnie, takiego palta nie mia!a&. 

Ta jedna wypowied( obróci!a wniwecz mistern# strategi" Wielkiego Re'y-

sera, bo przedstawia aresztowanie Kazimierza Kamie%skiego nie jako kar" wy-

mierzon# przez lud pracuj#cy, lecz zdrad" o wymiarze biblijnym. Do dzisiaj, tak 

w $apach, jak w okolicznych za&ciankach, o aresztowaniu Huzara i jego podko-

mendnych, wszyscy mówi# jednym g!osem � Nigdy by go nie wzi"li, podst"pem 

go wzi"li. 

Nowy nagrobek na symbolicznym grobie kpt. Kazimierza Kamie!skiego ps. Huzar

Proces w "apach � #awa oskar$onych. 
Gazeta Bia#ostocka, 1953 rok
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Huzar, mój szwagier

To, 'e w&ród osób, które zda-

niem prokuratora wojskowego, 

zamierza!y obali) w!adz" ludow#, 

jest Kazimierz $api%ski, budzi 

pewne zdziwienie. To robotnik 

ze s!ynnych w Polsce zak!adów, 

które remontuj# tabor kolejowy. 

I cywil. W ka'dym razie jego obec-

no&) w !awie oskar'onych doda-

je procesowi lokalnego kolorytu 

i podwy'sza � i tak ju' gor#c# � 

temperatur". Kazimierz $api%ski 

jest s#siadem z dzielnicy s!ynnego 

'o!nierza Huzara, Franka $api%-

skiego. A raczej by!. Szwed, bo taki 

mia! Franciszek $api%ski pseudo-

nim, wbrew zaleceniu Okr"gowe-

go WiN w Bia!ymstoku nie ujawni 

si". W kilka miesi"cy po amnestii 

we(mie udzia!, u boku Huzara, 

w bitwie z 'o!nierzami Korpusu 

Bezpiecze%stwa Wewn"trznego 

przy obecnej ulicy Po!udniowej. Podczas odwrotu cz"&) partyzantów, z Fran-

kiem � Szwedem na czele, dotrze do Jab!oni D#browa. I tu ponownie zostanie 

namierzona przez pododdzia! KBW. Franciszek $api%ski z Guziakiem z D#-

browy rusza wi"c na P!onk" Strumiank" i Roszki, poci#gaj#c za sob# grup" 

po&cigow#. To u!atwia ucieczk" ich kolegom prowadzonym przez Kazimierza 

Kamie%skiego. Podczas ucieczki Guziak trafiony zostaje kul# w nog". $api%ski 

bierze koleg" na plecy. Obci#'ony rannym nie jest w stanie uj&) pogoni. Zostaj# 

otoczeni. � Poddaj si" Kaczor � wo!a dowódca 'o!nierzy � Poddaj si"� B"dzie 

nied!ugo amnestia. Co robi $api%ski? K!adzie Guziaka twarz# do ziemi i strze-

la. Drug# kul" przeznacza sobie. I chocia' ten strza! jest &miertelny, to jeszcze 

przez chwil" pozostaje 'ywy. Do ci"'ko rannego Szweda strzelaj# z automa-

tów 'o!nierze KBW. Potem cia!a wrzucaj# na ci"'arówk". Franciszek $api%ski, 

z Guziakiem, zostaj# zrzuceni na ziemi" w Wysokiem Mazowieckiem przed bu-

dynkiem Powiatowego Urz"du Bezpiecze%stwa. I tam, na bruku, wystawieni 

na dwa dni na widok publiczny, nie bacz#c, 'e s# wyj#tkowo rodzinne &wi"ta 

Franciszek "api!ski ps. Szwed z rodzin%
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dla Polaków � Bo'e Narodzenie. W bitwie przy ulicy Po!udniowej zginie lub zo-

stanie ci"'ko rannych kilku 'o!nierzy KBW. To, jak uwa'aj# $apy, jest s!uszn# 

kar#. Kar# za z!amanie tradycji trwaj#cej od wieków � kiedy Zbawiciel przycho-

dzi na &wiat nale'y bro% od!o'y) na bok. Re'yser postanawia o zem&cie. Zatem 

Kazimierz $api%ski, siedz#cy na !awie oskar'onych, nie dla ka'dego wiadomo 

dlaczego, popieraj#cy band" Kamie%skiego, jest z Bocian. Na procesie od'egnuje 

si" oczywi&cie od znajomo&ci z g!ównym oskar'onym, co wzbudza na sali pewne 

rozbawienie. Na Bocianach wszyscy o za'y!o&ci $api%skiego z Huzarem wiedz#, 

a i on tego nawet jako& specjalnie nie ukrywa. Wed!ug pani Danuty Skibko, 

o Huzarze $api%ski mia! wprost, co osobi&cie s!ysza!a, powiedzie) � To jest mój 

szwagier. 

Giercia wygl!da#a na ciep#e...

Ksi#dz Czes!aw Rakowski, wikary z parafii pw. +w. Piotra i Paw!a w $a-

pach, owszem, patronuje po cichu nielegalnej Sodalicji Maria%skiej za!o'onej 

przez uczniów miejscowego gimnazjum, ale co to ma wspólnego z Kazimierzem 

Kamie%skim? Wiele wskazuje, 'e !apski wikary zosta! wepchni"ty do sprawy 

Kazimierza Kamie%skiego na si!". I by! koz!em ofiarnym. Jego obecno&) na !a-

wie oskar'onych w parafialce ma udowodni), jak te' chce prokurator, o poparciu 

jakiego udziela!a organizacjom podziemnym hierarchia ko&cielna. W zeznaniach 

Rakowski podaje dat" kontaktu z Huzarem niepotrzebnie, bo ten by o nim nie 

wspomnia!. Intryguj#cym jest powód spotkania, o które ksi"dza poprosi! Ka-

Ksi%dz Czes#aw Rakowski
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mie%ski � chodzi o jego ko&cielny zwi#zek z kobiet#. W zeznaniach ksi"dza Cze-

s!awa Rakowskiego pojawia si" wi"c okrywany tajemnic# w#tek zakochanego 

Kamie%skiego. To prawdziwa rzadko&). Wiadomo wprawdzie, 'e by! brunetem 

z w#sikami, przystojnym i postawnym m"'czyzn#, o rasowej twarzy i dobrym 

towarzyskim obyciu. W dodatku w mundurze, a wiadomo, za mundurem panny 

sznurem. Jednym s!owem, o czym $apy wiedz#, Kamie%ski ma u kobiet wielkie 

wzi"cie. Z kobiet, które maj# k!opoty ze wzgl"du na znajomo&) z Kazimierzem 

Kamie%skim, jako potencjalna dama jego serca, wchodzi w rachub" Helena Wy-

szy%ska z Wyszy%skich Gozupa!ów. Podczas rewizji jej rodzinnego domu trafi 

w r"ce funkcjonariuszy bezpieki bilecik od Huzara z 'yczeniami z okazji imie-

nin. To niewiele, zreszt# Helena jest wówczas podlotkiem � i uczucie, z którego 

zwierza si" kole'ankom ze wsi te' raczej jednokierunkowe. Za dziewcz"c# mi-

!o&) zap!aci s!ono � wi"zieniem. Jednak ów bilecik staje si" koronnym dowodem 

kontaktów Heleny z Huzarem. Kazimierz Kamie%ski jest poszukiwany listem 

go%czym, wi"c Wyszy%ska powinna o spotkaniach z nim z!o'y) meldunek na 

milicj". Jednak tego nie robi, musi wi"c by) przyk!adnie ukarana i stanie przed 

s#dem.

Bez pami"ci jest zakochana w Kamie%skim Gercia Czerniewicz z Domano-

wa. Jej brat Franek jest u Huzara kurierem i tu, w maj#tku �Gercia wygl#da na 

ciep!e�. Jest dla Kamie%skiego powa'n# parti#.

Który to by! rok? Nikt w Pruszance nie pami"ta, lecz miesi#c tak � luty. 

Bo w lutym s# imieniny Gertrudy. Najwa'niejszym jej go&ciem, na pami"tnych 

imieninach, ma by) Kazimierz Kamie%ski. Dla niego s# szykowane wyroby, któ-

re zrobi!a Pruszy%ska, z któr# mieszka Gercia. I muzykanci sprowadzeni � ka-

pela Buraka. Kazik jednak spó(nia si", wi"c Gercia biega do kuchni Czernie-

wiczów w Wolszczy(nie, jak nazywany jest ich maj#tek, 'eby podgrzewa) bigos 

i kie!basy. W Pruszance pami"ta si" do dzisiaj i komentuj# � Gercia wygl#da!a 

na ciep!e. Zawód jest wielki � Kamie%ski nie przyszed!, bo musi mie) czas, by 

sprawdzi) przez Franka, brata Gerci, czy w okolicy Pruszanki nie ma wojska. 

Nie by!o. I wreszcie Kazimierz Kamie%ski Gertrud" z bilecikiem, mo'e bukie-

tem kwiatów, odwiedza i 'yczenia imieninowe, na które ona z dr'eniem serca 

czeka, sk!ada. 

Czerniewiczowie s# ku!akami, pod pi")dziesi#t hektarów jest u nich w ma-

j#tku. I maj# k!opoty. Najstarszy Franek, b"dzie s#dzony za wspó!prac" z Huza-

rem, na wiele lat trafi za kraty wi"zienia. Gercia nie mieszka ju' wówczas 

w Wolszczy(nie, lecz na kwaterze w Pruszance, bo jest w miejscowej szkole 

nauczycielk#. Wszak ma blisko do domu. Jest wi"c Gercia z rodziny maj"tnej, 

równej statusem rodzinie Kamie%skich z Kruciów. I dobrze wykszta!cona.

To jednak nie Gercia Czerniewicz jest osob#, z powodu której Kamie%ski 

nieraz fatygowa! !#cznika Perkowskiego. Jest ni# bez w#tpienia dama nie z pa-
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rafii w Domanowie, gdzie mieszka Gercia, lecz z parafii, w której pos!ug" ka-

p!a%sk# pe!ni ksi#dz Czes!aw Rakowski. Jest on wikarym w $apach. W tym 

miasteczku mi!o&ci# Kazimierza Kamie%skiego, co jest tajemnic# poliszynela � 

jest Mieczys!awa $api%ska z $api%skich Gawrysiaków, siostra Kazimierza $a-

pi%skiego, s#dzonego w procesie Huzara w $apach. To zapewne o planowanym 

zwi#zku z Mieczys!aw# $api%sk# rozmawia Kamie%ski z ksi"dzem Rakowskim, 

podczas spotkania na plebanii lub w domu parafialnym, czyli s!ynnej z pó(-

niejszego procesu parafialce. Na szcz"&cie dla Mieczys!awy $api%skiej, ksi#dz 

jej nazwiska nie podaje. W zeznaniach ksi#dz Rakowski podaje tre&) rozmowy 

z Kamie%skim, która odby!a si" w roku 1947 lub 1948. Listy do $api%skiej, 

otrzymane od Huzara, wozi jego kurier Franciszek Mo&cicki z D#browy Wielkiej 

jeszcze w 1952 roku. Ich zwi#zek nie jest przelotny, o czym &wiadczy zreszt# 

pytanie, z którym przyszed! Kamie%ski do ksi"dza. 

Ksi#dz Czes!aw Rakowski zeznaje � Huzar pyta! mnie, czy mo'na wzi#) 

&lub bez zapowiedzi?

Co najciekawsze Kazimierz Kamie%ski bardzo dobrze zna! odpowied( na 

postawione pytanie, lecz widocznie Mieczys!awa $api%ska musia!a bardzo na 

legalizacj" zwi#zku nalega)� Do dzisiaj wszyscy w $apach wiedz# dobrze, 'e 

nie mo'e by) &lubu bez zapowiedzi.

W&ród go&ci weselnych jest Mieczys#awa "api!ska, dama serca Huzara
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Cud nad Narwi!

Czy $apy, jako miejsce procesu Kazimierza Kamie%skiego, s# lokalizacj# 

w!a&ciw#? Szukaj#c odpowiedzi na to kluczowe b#d(, co b#d( pytanie, Re'yser 

nie przeanalizowa! dobrze wszystkiego, na przyk!ad faktu, 'e pi") lat wcze&niej, 

w przededniu Wigilii Bo'ego Narodzenia odby!a si" tutaj bitwa pododdzia!u 

Korpusu Bezpiecze%stwa Wewn"trznego z grup# by!ych 'o!nierzy WiN, na czele 

z Kamie%skim, którzy odrzucili mo'liwo&) ujawnienia si" po og!oszeniu przez 

w!adze amnestii. Brak tej analizy, jak si" wydaje jest powa'nym niedopatrze-

niem.

W przededniu Wigilii, w!a&nie w nocy, przybywa do $ap W!adys!aw $u-

kasiuk ps. M!ot � postrach agentów i ubeków. Ze wzgl"du na kontuzjowan# 

nog" jest pogardliwie nazywany przez swoich wrogów kulawym wata'k#. Tu 

w $apach, na zaproszenie Huzara i razem z nim, ma sp"dzi) &wi"ta Bo'ego 

Narodzenia. 

M!ot jest w obstawie trzech swoich ludzi. Myli adresy i puka nie do drzwi 

Jamio!kowskich, których wskaza! mu Kamie%ski, lecz do drzwi domu Oksiuto-

wiczów, stoj#cego obok... Eugeniusz Oksiutowicz, by!y 'o!nierz i endek, jest ju' 

na us!ugach nowej w!adzy. M!ot odejdzie pod w!a&ciwy adres, a Oksiutowicz 

odczeka chwil" i uda si" z meldunkiem do komisariatu milicji przy ulicy Mani-

festu Lipcowego. 

O poranku, w dniu Wigilii, obej&cie domu Jamio!kowskich jest otoczone kor-

donem 'o!nierzy KBW. Znajduj#cy si" w domu partyzanci, w tym Huzar i M!ot, 

s# tego nie&wiadomi. 

� Dowód! � mówi rozkazuj#co 'o!nierz, z tego co pami"tam by! to podoficer, 

do zaskoczonego w sieniach, go!ego do pasa, $api%skiego. Dowód? � odpowiada 

powoli, aby zyska) na czasie, pochylony nad misk# z wod# Franek. I kiedy jest 

ju' przygotowany � odpowiada, wyszarpuj#c zza paska pistolet. � To jest mój do-

wód! Pada strza!, kabeowiak wali si" na ziemi". W chwil" pó(niej rozp"tuje si" 

burza � 'o!nierze strzelaj#, jak w tarcz", w dom Jamio!kowskich ze wszystkiego, 

co maj# w r"ku. A dom jest niedu'y, drewniany. I mo'e by) schronieniem na 

chwil". Kiedy 'o!nierze podejd# na odleg!o&) rzutu granatem dom wyleci w po-

wietrze. I tak trzyma si" cudem ca!o � ju' bez szyb. � Wyskakujemy? � krzyczy 

Lutek $osiuk do Huzara. � Tylko na mój rozkaz � odkrzykuje rozkazuj#co Ka-

mie%ski, chocia' $ukasiuk � M!ot jest wy'szy stopniem od Kamie%skiego. To 

Huzar dowodzi. Drzwi s# podziurawione jak sito. Na g!owy wali si" strop. D!u-

'ej nie da si" wytrzyma). � Na pomoc! � krzyczy do Edwarda Dziemianowicza 

ranny Tadeusz Zalewski. $ukasiuk otwiera drzwi. � Jeszcze nie teraz! � krzyczy 

Huzar. Zrobiwszy trzy kroki Lucjan Roszkowski z P!onki Strumianki, zwany 



18

$osiukiem, bo z Roszkowskich 

$osiów pochodzi, pada &ci"ty 

seri# z automatu. Trup na miej-

scu. � Tylko na mój rozkaz � po-

wtarza Huzar, przekrzykuj#c 

bitewny zgie!k. Niespodziewa-

nie robi si" wokó! domu Jamio!-

kowskich szaro, jak o zmierz-

chu, chocia' jest przedpo!udnie. 

Wida) za oknami spadaj#ce 

p!atki &niegu. Ju' jest w domu 

zupe!nie ciemno, za& za oknami 

bia!o. G"sty &nieg tworzy zas!o-

n", której ludzki wzrok nie jest 

w stanie przebi). � Wyskakuje-

my � mówi spokojnym g!osem 

Kazimierz Kamie%ski, teraz 

w zupe!nej ciszy. Id# w deszczu 

&nie'nych p!atków, niewidoczni 

dla zdezorientowanych wrogów. 

Jak wyjrzy s!o%ce, by o&wietli) 

ziemi", b"d# daleko za $apami, 

w drodze do Jab!oni D#browa. 

Z potyczki przy ulicy Po!udniowej Kamie%ski nie mia! prawa wyj&) 'ywy. To 

jest dowód, nie pierwszy i nie ostatni, 'e Huzar znajduje si" pod czu!# opiek# si! 

wy'szych � Opatrzno&ci. To, 'eby wyszed! z 'yciem z bitwy pod $apami nie by!o 

w mocy ludzkiej. W tym jest, o czym $apy s# przekonane od razu, r"ka Boska. 

 Pami") tej bitwy, któr# maj# mieszka%cy $ap, Re'yser procesu nie bierze 

zupe!nie pod uwag". I to jest chyba b!#d. Czy postawienie przed s#d ludzki cz!o-

wieka, którego chroni r"ka Opatrzno&ci, jest propagandowo w!a&ciwe? Przecie' 

prawdziwym s#dem jest jeden s#d � nie s#d ludzki, bo ludzie s# omylni, ale s#d 

Boski. I do tego s#du, niedost"pnego dla komunistycznych s"dziów odwo!a si" 

Kazimierz Kamie%ski podczas procesu, stawiaj#c spraw" wyroku Wojskowego 

S#du Rejonowego, z góry przes#dzon#, we w!a&ciwym &wietle.

Za badaczem tematu ksi"dzem Kazimierzem Litwiejko powtórz" ostatnie 

s!owa wyg!oszone przez Kazimierza Kamie%skiego podczas procesu � Spotka-
my si$ wszyscy w Dolinie Jozafata.

Edward Dziemianowicz ps. Czarny � siedzi z lewej strony
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3.

Ostatni dzie% &ycia

Tadeusz Kry%ski by! s#dzony razem ze swoimi kolegami z grupy bojowej: 

Mieczys!awem Grodzkim i Antonim Zalewskim. G!ównym oskar'onym w tym 

procesie by! Komendant. Tak Kry%ski o Kazimierzu Kamie%skim zawsze mówi 

� Komendant. Czterej inni jego koledzy: Kazimierz Parzonko, Franciszek Mo-

&cicki, Kazimierz Radziszewski i Józef Kostro byli s#dzeni wcze&niej, w Ciecha-

nowcu. Na procesie w tym miasteczku zapad!y cztery wyroki &mierci.

W pó! roku po procesie w $apach Kry%ski znajduje si" w celi wi"zienia 

w Bia!ymstoku. On i jego koledzy s#dzeni w parafialce, tak'e Komendant cze-

kaj# na odpowiedzi na ich pro&by o u!askawienie. Jest pocz#tek pa(dziernika.

Z relacji Tadeusza Kry!skiego:

 W dniu procesu, na wi"ziennym dziedzi%cu, na który wyprowadza go rano 

klawisz stoi przykryta plandek# ci"'arówka. � Wsiadaj � mówi stra'nik.

To nie jest !atwe, bo r"ce ma skute. Wrzucaj# go, jak worek, do &rodka ci"-

'arówki. S# ju' w niej: Grodzki, Zalewski, $api%ski i ksi#dz Rakowski. Wszy-

scy w kajdanach, poprzedzielani w !awkach 'o!nierzami ochrony, uzbrojonymi 

w automaty. Ci"'arówka, wyje'd'aj#c z bramy, w!#cza si" w konwój wozów 

bojowych pe!nych wojska. Jeszcze przed parafialk# s!yszy z megafonów ulicz-

nych socrealistyczne marsze. G!o&niki by!y, jak si" potem dowie, podczepione 

do s!upów przy ulicy Cmentarnej. Megafony b"d# tak'e w halach fabrycznych 

warsztatów kolejowych: tu na 'ywo mog# &ledzi) proces robotnicy, nie odrywa-

j#c si" od swoich warsztatów pracy. Na krótkiej trasie, w drodze z ci"'arówki 

do parafialki, widzi snajperów kryj#cych si# za kominami okolicznych domów. 

Wozy wojskowe z konwoju ustawiaj# si" tak, by blokowa) przed parafialk# uli-

c" Cmentarn# z obu stron. Sala jest pe!na. Pe!no jest ludzi, których on zna. 

Z dwóch dni procesu pami"ta tylko jedno � wyrok. Kara &mierci � orzeka s#d. Po 

wyroku Kry%ski chwyta si" nadziei, któr# wyniós! ze &ledztwa na Mokotowie. 

Przes!uchiwa!o go tam, na zmian" dwóch &ledczych, w dzie% i w nocy. 

� Patrz w lamp"! � karci go &ledczy, gdy Kry%ski przysypia. Na stole stoi 

skierowana w niego silna lampa. Konwejer, cho) zabroniony, bo poddany mu 

cz!owiek w ko%cu mówi to, co &ledczy chc# us!ysze), jest powszechnie na Moko-

towie stosowany. 

� Prosz" pana � mówi Kry%ski po latach � Oni o nas wiedzieli wszystko. 

Kiedy próbuje kr"ci) w zeznaniach, &ledczy przywo!uje go r"k# do okna:
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� Czy widzisz tych ludzi? � pyta, patrz#c na ulic" za murami wiezienia. Jest 

akurat fajrant i na ulicach jest pe!no przechodniów.

� S!uchaj � mówi &ledczy � Ja mog" wsadzi) za kratki ka'dego z tych ludzi. 

Czy ty to s!yszysz?

Podsumowuj#c wyniki dochodzenia &ledczy powie co&, co pó! roku pó(niej, 

ju' po wyroku skazuj#cym go na kar" &mierci, jest jedyn# nadziej# na u!aska-

wienie. 

� Masz szcz"&cie, 'e na twoim koncie nie ma mokrej roboty � mówi &ledczy. 

To samo us!yszy w Bia!ymstoku. 

Tego dnia, po &niadaniu, Tadeusz Kry%ski ma kontakt z Komendantem. 

Cele by!y jedna pod drug#. I, wykorzystuj#c instalacj" centralnego ogrzewa-

nia, ucinali sobie alfabetem Morse´a krótkie pogaw"dki. W po!udnie � jeszcze 

przed obiadem � cel" otwiera klawisz i mówi: Jeste& wezwany do naczelnika. 

Od tego naczelnika � surowego i ponurego, jak zawsze, us!yszy, co powiedzia! 

mu &ledczy pó! roku temu w wi"zieniu na warszawskim Mokotowie. Po wst"pie 

o tym, 'e ma szcz"&cie, naczelnik ka'e mu gestem r"ki wsta) i sam robi to samo. 

Bierze le'#ce na stole pismo na firmowym papierze i z godno&ci# czyta. To jest 

odpowied(, jak orientuje si" � na pro&b" o u!askawienie z!o'on# przez jego ad-

wokata do Boles!awa Bieruta. Z tego, co jest w stanie, w nag!ym zdenerwowaniu 

poj#), wynika, 'e Bierut zdj#! z niego zas#dzon# przez Wojskowy S#d Rejonowy 

w Bia!ymstoku kar" &mierci i zamieni! na wyrok mniejszy. Ten wyrok, pomimo 

Z teczki UB: Sprawa Huzara
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zdenerwowania, uchwyci od razu � 25 lat wi"zienia. Oszo!omiony wraca do celi 

i od razu kl"ka przy kaloryferze, bo chce podzieli) si" nowin# z Komendantem. 

Wystukuje j# raz, potem drugi. Odpowiedzi na jego stukanie w kaloryfer nie ma 

- odpowiedzi# jest cisza. 

Po pi")dziesi"ciu latach Tadeusz Kry%ski, który przesiedzia! w wi"zieniach 

Peerelu szesna&cie lat, wspominaj#c prób" skontaktowania si" z Kazimierzem 

Kamie%skim, w po!udnie dnia 11 pa(dziernika 1953 roku powie:

� Ju' go tam nie by!o� Ju' go wyprowadzili.

W wielotomowych aktach sprawy Kazimierza Kamie%skiego ps. Huzar naj-

wa'niejsze jest to, co jest w nich na ko%cu. Niedu'a karteczka z nadrukiem: 

Opinia lekarska.

W rubryce: 

Nazwisko � Kamie%ski, imi" � Kazimierz, 

Wiek � 34 lata

W ostatniej rubryce:

Przyczyna zgonu � Wyrok wykonano

Sala &w. Józefa w "apach � Para! alka
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'!cznik �Wilczuk�

� W wi#zieniu najgorzej byli traktowani szpiedzy i AK-owcy � mówi miesz-

kaniec $ap Stanis"aw %ochowski. By" wi#ziony w Bia"ymstoku, Barczewie 

i Wronkach. 

 Nazywam si" Stanis!aw *ochowski. Urodzi!em si" w!a&ciwie 1930 roku, 

ale mam w dokumentach wpisany rok 1931. Do 1949 mieszka!em w *ochach 

Starych. Do organizacji wst#pi!em w 1946 roku i przyj#!em pseudonim ,,Fala�. 

Sta!o si" to w sposób naturalny. Przychodzi! do nas Huzar, albo jego 'o!nierze. 

Prosili o drobne sprawy: raz, drugi, trzeci. Pomaga!em. W oddziale nie chodzi-

!em, by!em !#cznikiem. W 1951 roku aresztowali paru partyzantów. Postano-

wi!em w domu nie nocowa). Po kilku dniach przysz!a kole'anka i powiedzia!a: 

Stachu! Wasz dom jest otoczony! Uciek!em do lasu, potem w"drowa!em po ró'-

nych kryjówkach w okolicy, a nast"pnie ruszy!em w Polsk". By!em w Gda%-

sku, Wroc!awiu. Trafi!em do maj#tku w Naborowie, a tam potrzebowali kowala. 

Pracowa!em dwa lata. Dobrze mi tam by!o. Podkuwa!em konie, mia!em w!asny 

pokój i pensj". Pewnego dnia us!ysza!em dzwonek na obiad. Na sto!ówk" wesz!o 

dwóch ludzi z teczkami, elegancko ubranych. Ale wiecie, serce to czuje. Od razu 

wiedzia!em, 'e co& jest nie tak. Poszed!em do swojego pokoju i pomy&la!em, 'e 

Stanis#aw 'ochowski-Wilczuk i Karolina Wi(cko
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mo'e uciec� Ale, jak b"d" ucieka!, to dam �poszlak�, 'e co& mam na sumieniu. 

Wszed!em do sto!ówki, a po pewnym czasie ci dwaj podchodzili do ludzi, pytaj#c: 

Nazwisko, nazwisko, nazwisko. Jeden z elegantów wsta! i powiedzia!, 'e jestem 

aresztowany. Wzi#! mnie za lew# r"k", a ja drug# z ca!ej si!y w niego. Ten pole-

cia! na sto!ek, a ja na korytarz. Za bram# by! las i mnie by nie wzi"li. Ale brama 

by!a zamkni"ta. Wskoczy!em na ni# i ju' tam zawis!em. Tamci postrzelili mnie 

w nog", a potem zdj"li z bramy, skuli r"ce i nogi, jak bydlaka. Jeden podszed! 

i tak zapyta!: To jak Wilczuk? Mieli&my taki przydomek od pradziada. A ja uda-

wa!em, 'e nic nie wiem. Wzi"li mnie do Wo!owa +l#skiego i trzymali tam prawie 

tydzie%. Ani mnie tam bili, szanowali, ale nie dawali je&). Przyszed! taki porucz-

nik i powiedzia!: No to co *ochowski? Jedziemy w stare twoje tereny, bo tutaj, 

gdzie& by! masz dobr# opini". I jak mnie skuli w Wo!owie +l#skim, to tak doje-

cha!em do Szepietowa. R#k nie czu!em. Wysiedli&my z poci#gu, a z naprzeciwka 

sz!a kole'anka. Ja si" uk!oni!em, 'eby da!a zna) mojej rodzinie, 'e tutaj jestem. 

Jako !#cznik bardzo du'o wiedzia!em, bo !#czno&) w organizacji jest wa'niejsza 

ni' oddzia!. Jak zechc", to mog" zgubi), a jak zechc" to mog" ocali). Ja wiedzia-

!em co mnie czeka, 'e b"d# bi), katowa), ja si" nie przyznam. Ale cz!owiek nie 

wie, co go czeka. Dlatego chcia!em wys!a) ostrze'enie. Ta kobieta na tyle by!a 

wredna, 'e moim rodzicom nie powiedzia!a. Prowadzili mnie do samochodu, a tu 

taki Janczewski szed!. I te' mu si" uk!oni!em. Wiedzia!em, 'e nale'a! do Partii. 

Ten obejrza! si", zatrzyma!, d!ugo na mnie patrzy!. Potem poszed! do mojego 

ojca i powiedzia!, 'e widzia! syna. Partyjny, a pomóg!. 

Wi$zie% polityczny

� Zawie(li mnie do Mazowiecka, do UB � kontynuuje opowie&) Stanis!aw 

*ochowski � Tam mnie dwa tygodnie mordowali. Nic nie powiedzia!em. Potem 

przewie(li do Bia!egostoku. I tutaj katorg" ze mnie robili. Co chcieli to robili. 

Jeden uderzy! drzewcem, to wylecia!y mi z"by. Po trzech miesi#cach wytoczyli 

mi proces. Dali 12 lat wi"zienia, pozbawili praw obywatelskich, honorowych, 

wszystkich... Je'eli kto& by mnie zabi!, za nic by nie odpowiada!, bo nie istnia-

!em. Ale ja si" nie przyznawa!em, bo wiedzia!em, 'e ci, którzy o mnie wiedzieli 

ju' nie 'yj#. By! jeden &wiadek, ale tak go bili, 'e dosta! kr")ka i prokurator 

stwierdzi!, 'e jego zeznanie by!o niewa'ne. By! te' drugi, starszy cz!owiek, po 

60-ce, który kiedy& ze mn# by! na zasadzce. I ten wszystko zezna!. A ja i tak 

wszystkiego si" wypiera!em. W s#dzie s"dzia go zapyta!, jak by!o. Te' nazywa! 

si" *ochowski, a ten powiedzia!: Ja starszy cz!owiek, niewiele pami"tam, a ten 

m!odszy niech sam opowie. A ja do góry ros!em, bo jedyny &wiadek potwierdza! 

moje zeznania. Dali mi 12 lat, ale obro%ca Krajewski powiedzia! ojcu, aby napi-

sa) apelacj" do Bieruta. Po pó! roku S#d Najwy'szy zmniejszy! o po!ow", a ten 
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Krajewski powiedzia! ojcu, 'e syn dobrze si" broni!. I zaraz mnie z celi, gdzie 

siedzieli od 10 lat do do'ywocia, zabrali do innej. Dowcipny stra'nik przyszed! 

i powiedzia!: Pakuj si" *ochowski, bo idziesz do domu. Spakowa!em wszyst-

ko, co mia!em. A ten zaprowadzi! mnie do innej celi. I to by!o po wyroku, a po 

wyroku ju' nikt nie bi!. Którego& dnia wezwa! mnie prokurator i kaza! jeszcze 

raz zeznawa) ca!# prawd". Ja powtórzy!em, co mówi!em. Ale powiedzia!em, 'e 

w &ledztwie mnie bili. I ten wezwa! &ledczego i spyta!: Ten ciebie bi!? A jego 

w &ledztwie prawie nie widywa!em, tylko inni bili. Zabrali mnie z Bia!egostoku 

i zawie(li do Barczewa. 

Tortury w wi$zieniu

Z Barczewa dosta!em si" do Wronek. Tam siedzia!em 5 miesi"cy sam jeden, 

bo by!em skazany na pó! roku izolatki za niew!a&ciwe zachowanie. Chcieli mnie 

wzi#) do kopalni, ale nie wzi"li, bo za nic nie chcia!em tam robi). Wiedzia!em, 'e 

wielu zgin"!o, bo praca 900 m w dó! pod ziemi#. Ja powiedzia!em, 'e s#d mnie 

skaza! na siedzenie, a nie na kopalni". A ten mi powiedzia!, 'e jestem Huza-

ra pacho!ek. Ja mu, 'e ty Stalina. Byli&my tylko we dwójk". Do!o'yliby mi do 

wyroku, gdyby on mia! &wiadków. Wsadzili mnie do ,,karca�, takiego metr na 

metr, po kostki wody. Tam na 48 godzin sadzali, d!u'ej nie. Stamt#d mnie wzi#! 

i powiedzia!, 'e 'ycie umili. 

�A tortury znali ró'ne. Sadzali cz!owieka odbytem na palu, nogi wyci#gni"-

te do przodu. Ko!ek wbija! si" w odbyt. Kazali robi) przysiady, a' do zm"czenia 

i kopali w biodra. K!adli wi"(nia na ziemi i t!ukli w pi"ty, 'e a' w g!owie hucza-

!o. Kazali stan#) prosto, r"ce na g!ow", i wtedy po plecach, po nerkach bili. Poili 

narkoz#. I cz!owiek wszystko mówi!, co chcieli. Uwierzcie mi, 'e cz!owiek wtedy 

mówi!, to co by!o. Ca!kiem nie&wiadomie. Siedzia!em w politycznych wi"zie-

niach. Tam byli ludzie z AK. Ja te' by!em jako AK-owiec. Najgorzej byli trakto-

wani szpiedzy i AK-owcy. Nazywali mnie: Ty bandyto, ty huzarowski pacho!ku!

Mój dowódca Huzar

Ostatnie spotkanie z Huzarem mia!em w maju 1952 roku w Sk!odach Boro-

wych. Na kwaterze. Jako dowódca nigdy nie narzuca!, zawsze proponowa!, s!u-

cha!, ale potem wydawa! rozkazy. Najpierw przeprowadza! z tob# wywiad, czy 

jeste& w stanie to zrobi). A ja go dobrze zna!em, bo trzy kilometry od niego dora-

sta!em. Druga sprawa, to pod przykrywk# partyzantów du'o si" robi!o. Bandy 

przecie' grasowa!y. Huzar nie chcia! przelewu krwi. On chodzi! tyle lat i tylko 

jedna potyczka wojska z nim by!a � w $apach przy ulicy Po!udniowej. Na kwa-

terach zachowywa! si" skromnie, nie !azi! po wsi, grzecznie rozmawia! z lud(mi. 
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Ja cierpia!em za niego, ale do tego mnie nikt nie namówi!. Mia!em 16 lat, kiedy 

zosta!em !#cznikiem. Wcze&niej u Huzara znalaz! si" mój stryjeczny brat. Nasz 

dowódca by! prawdziwym patriot#, Polakiem i chcia! Polski wolnej. 

Z IPN dosta!em wszystkie swoje dokumenty. Dobry to materia! na lekcj" 

historii�

Karolina Wi#cko, kl. IIb, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Pp"k. Stanis"awa 

$api!skiego Nilskiego w $apach

Kazimierz Kamie!ski ps. Huzar przed domem W#adys#awa Piotrowskiego



26



27

Z archiwum Stanis#awa 'ochowskiego
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'ucja � bandytka Huzara

Partyzanci postanowili &wi#ta sp#dzi' w $apach, w domu przy obecnej ulicy 

Po"udniowej. Spali w du(ym, rogowym pokoju: �Huzar�, �Zbyszek�, �Krakus�, 

�Ponury�, �Szwed�, �Orlik� i �Czarny�. Ten ostatni przyjecha" w"a&nie ze )l*ska. 

23 grudnia w gospodarstwie Jamio"kowskich rozp#ta"o si# piek"o. 

Pani $ucja Brzozowska, z domu Jamio!kowska, mieszka w nowym domu 

przy ulicy Po!udniowej w $apach. Tu' obok znajduje si" jej dom rodzinny, drew-

niany, dobrze utrzymany. Kobieta nie wygl#da na swoje lata. Ma &wietn# pa-

mi"). I z ch"ci# opowiada. Jej syn Henryk wie tak'e du'o, ale ma te' poka(n# 

zszywk" skopiowanych dokumentów. � To z IPN � t!umaczy. 

Partyzanci pukali w okna.

Bo w tamtych czasach � mówi pani $ucja � nasz dom sta! na kolonii, daleko 

od innych zabudowa%. Oni w wi"kszo&ci, pochodzili z $ap. Tutaj mieli swoje 

rodziny. Mój ojciec Jan Jamio!kowski mia! do&) du'e gospodarstwo. Na podwó-

rzu by!a stodo!a, a tak'e mniejsza stodó!ka. Chlewy sta!y wzd!u' drogi. $atwo 

by!o do naszego siedliska podej&) od strony $ynek. Partyzanci przychodzili nie-

proszeni. Bywali, kiedy im by!o trzeba. Pukali noc# w okno. Latem wchodzi-

li wprost do stodo!y, a zim# kwaterowali w du'ym pokoju. Pos!anie mieli na 

Dom przy ul. Po#udniowej w "apach
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pod!odze, ze s!omy. �Huzar� by! zawsze w mundurze wojskowym. Jak dowodzi! 

nimi partyzant z �Patyków�, to zawsze rano ustawiali si" do zbiórki i modlitwy. 

Grzeczni, uprzejmi byli.

 

23 grudnia 1947 roku.

Ja krz#ta!am si" w kuchni. Który& z partyzantów rozpala! w piecu. Na du-

'ej patelni skwiercza!a tzw. &wie'ynka, któr# przyniós! Edward Dziemiano-

wicz �Czarny�. Mo'e by!a godzina 10. Franek $api%ski nachyli! si" nad misk# 

z wod#, aby si" umy). W tym momencie odtworzy!y si" drzwi i wszed! 'o!nierz. 

Franek, nie zmieniaj#c pozycji, strzeli!. Bo zawsze przy sobie mia! pistolet. Woj-

skowy pad! w drzwiach. Rozp"ta!a si" strzelanina. Wraz z macoch# Marcjann# 

natychmiast zesz!y&my do piwnicy, która znajdowa!a si" pod pod!og# kuchni. 

Strzelanina by!a straszna. Wysz!y&my, jak wszystko ucich!o. W pokoju, na pod-

!odze, le'a! Orlik � Roszkowski z P!onki Strumianki. By! ranny, j"cza!. Poda-

!am mu wody, ale nie pami"tam, czy starczy!o mu si!y, aby pi). W mieszkaniu 

wszystkie okna powybijane, drzwi po!amane. Na �smugu�, za du'# beczk# na 

nieczysto&ci, le'a!o dwóch, a mo'e trzech wojskowych. Na podwórzu kr"ci!o si" 

du'o wojska. Nie wiem, jak to si" sta!o, 'e milicja i wojsko dowiedzia!o si" o tym, 

'e partyzanci kwaterowali u nas. Wcze&niej kilku pomyli!o kwatery, bo nie znali 

terenu. A mo'e nasz dom na kolonii by! pod obserwacj#? Z Wygwizdowa wida) 

by!o ka'dy ruch w naszym gospodarstwie � wyja&nia kobieta. 

"ucja Brzozowska z synem Henrykiem, Stanis#aw 'ochowski-Wilczuk, Edward Dziemianowicz ps. Czarny
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Prawdziwa Wigilia

� W tym dniu tylko mnie wzi"li � opowiada pani $ucja � Ojca nie by!o 

w domu. Poszed! do $ap na targ. Wsadzili mnie na samochód wojskowy i po-

wie(li na komisariat. Wp"dzili do chlewka, który sta! w podwórzu. By!o bardzo 

zimno, ale z tych nerwów, to nawet tego nie czu!am. Modli!am si" ca!# noc. Rano 

za!adowali mnie na otwarty samochód, wrzucili te' cia!o zabitego �Orlika�. I za-

wie(li do Mazowiecka. 

W celi, prawie chlewku, siedzia!o ju' kilka osób. W drzwiach by!o ma!e 

okienko z wybit# szyb#. Pch!y mnie �rozgrzewa!y�. Siennik na pryczy prawie 

sam chodzi!. Nie dali pi), ani je&). +cis!y post. Prawdziwa Wigilia � u&miecha si" 

pani $ucja. � Dowie(li te' mojego ojca Jana. Pó! dnia przesiedzia! w karcerze. 

Wsadzili te' i mnie. My&leli, 'e rozmawia) b"d" z ojcem, 'e co& od nas wyci#gn#. 

Milczeli&my oboje. Ojca po kilku dniach wypu&cili na wolno&). Mnie na przes!u-

chanie wzi"li dopiero po &wi"tach. Najcz"&ciej w nocy. W trzech, mo'e czterech 

zasypywali pytaniami. Krzyczeli. 

Którego& dnia wyprowadzili mnie pod karabinami i pokazali czterech zabi-

tych partyzantów. Abym ich rozpozna!a. Nawet nie chcia!am patrze). Po kilku 

tygodniach zabrali mnie do Bia!egostoku. Zawie(li na stacj" kolejow# w Sze-

pietowie. Przy mnie by! tylko jeden konwojent. +cisn"!o mi serce, kiedy poci#g 

przeje'd'a! przez $apy. Konwojent wypytywa! o wszystko i powiedzia!, 'e na 

pewno dostan" od 5 do 10 lat. 

W Bia"ymstoku 

� W bia!ostockim wi"zieniu mia!am prawie raj � mówi pani $ucja. � Naj-

pierw zaprowadzili do !a(ni, dali czyste ubranie. W celi dosta!am !ó'ko z kocem, 

poduszk# i siennikiem. By!o nas w jednej celi sze&) � siedem osób. Ale !ó'ek pi"-

trowych nie by!o. W palcie, jakim& cudem, mia!am ró'aniec i ksi#'eczk" do na-

bo'e%stwa z obrazkiem. O, t" � kobieta pokazuje z dum# � To moja najcenniej-

sza pami#tka. I obrazek z wi"ziennym podpisem. Modli!am si" w celi ca!y czas, 

a' kole'anki ze mnie drwi!y. Obawia!y si", 'e dostan" pomieszania zmys!ów. 

Powiedzia!am im: Módlcie si", a Matka Bo'a was wys!ucha. Mnie wys!ucha!a 

� dodaje z dum# � Na rozprawie s#d ca!kiem uniewinni!. Jeszcze tego samego 

dnia wystawili mnie za bram" wi"zienia. Nie mia!am ani grosza. Jak dotar!am 

na stacj" kolejow#, znalaz!am konduktora i powiedzia!am mu szczerze. Kaza! 

wsiada) do poci#gu jad#cego do $ap. Trzy miesi#ce przesiedzia!am w chlewkach 

i wi"ziennych celach�
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W $apach

� Szkoda tylko, 'e ju' po powrocie z wi"zienia skradli mi ten ró'aniec � snu-

je opowie&) kobieta � On mnie przecie' uratowa!. Po powrocie do domu strasz-

nie si" ba!am. Nie wychodzi!am do miasta, nie rozmawia!am z lud(mi. Oni te' 

nie garn"li si" do rozmów ze mn#. Nieraz, jak widzia!am przez okno kogo& id#-

cego dró'k# w nasz# stron", to natychmiast ucieka!am przez okno do ogrodu. 

Pewnego dnia zosta!am wezwana do !apskiego komisariatu. Tam przes!uchiwa! 

mnie oficer z gwiazdkami. Spisywa! protokó!. Po pewnym czasie przyniós! mi 

papiery i kaza! podpisa). R"k" po!o'y! na kartkach tak, 'e niewiele widzia!am 

I s#dzi!am, 'e mam podpisa) protokó!, który mi wcze&niej odczyta!. Podpisa!am. 

A ten z u&miechem stwierdzi!, 'e swoim podpisem wyrazi!am zgod" na wspó!-

prac" z UB. Zacz"!am krzycze). On próbowa! mnie wypchn#) za drzwi, chwyci! 

za w!osy. Nie da!am si" wyrzuci) z pokoju. Krzycza!am, aby mnie wsadzi! do 

wi"zienia. Przecie' mnie i tak na ulicy zabij#. Wreszcie oficer zrezygnowa! i po-

rwa! dokument. P!aka!am, wracaj#c do domu. Przecie' oni bez mojego podpisu 

mogli rozpu&ci) plotk" o mnie. Ba!am si", wi"c wyjecha!am do Ostródy. 

Kiedy �Huzar� zosta! aresztowany, a potem w $apach by! jego proces, ja 

ju' by!am m"'atk#, mia!am dwójk" ma!ych dzieci. Ja � bandytka �Huzara� nie 

by!am na tym procesie. Czy 'a!uj", 'e siedzia!am za partyzantów? Nie, bo to byli 

prawdziwi Polacy ko%czy opowie&) pani $ucja, za& jej syn pieczo!owicie porz#d-

kuje dokumenty z IPN. 

Paulina Perkowska, klasa II a, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Pp"k. Stani-

s"awa Nilskiego-$api!skiego w $apach

"ucja Brzozowska i Paulina Perkowska
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Z arciwum "ucji Brzozowskiej
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Partyzanci z gimnazjum

Trzech ucz"szcza!o do !apskiego gimnazjum, dwóch by!o z zawodówki. Wszy-

scy stan"li przed obliczem bia!ostockiego s#du. Ten wymierzy! im wysokie wy-

roki wi"zienia. Boles!aw Truskolaski ps. �Gryf� otrzyma! kar" 12 lat wi"zienia, 

Lucjan $api%ski �Huragan� 7 lat, a Eugeniusz O. ps. �S!owik� 6 lat... Zostali 

oskar'eni o przynale'no&) do tajnej organizacji Wolno&) i Niezawis!o&), dzia-

!aj#cej na terenie $ap. 28 wrze&nia 1949 roku pi"ciu uczniów z !apskich szkó! 

&rednich zasiad!o na !awach oskar'onych. Zapad!y surowe wyroki. 

Niedojrzali konspiratorzy

Na pocz#tku by!o kilku wtajemniczonych: Boles!aw Truskolaski � �Gryf�, 

Henryk *ywicki � �Cichy� i Eugeniusz O. � �S!owik�. Wszyscy z tej samej klasy: 

IX c. Przysi"g" z!o'yli 5 kwietnia 1949 roku w lesie ko!o $ap. Przyjmowa! j# 

Boles!aw. Na wojskowej czapce le'a! ró'aniec, który ka'dy z zaprzysi"'onych 

uca!owa!. Nieco pó(niej do grupy do!#czyli: Lucjan $api%ski � �Huragan�, Ma-

rian $upi%ski � �Zawisza� i Stanis!aw Ko!akowski � �Piorun�. M!odzi ch!opcy 

Gimnazjum w "apach, lata 50-te
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nale'eli do ZHP, za& ich dru'ynowym by! druh Jerzy Brzozowski �Szczypior�. 

Byli tak'e w Sodalicji Maria%skiej, której patronowa! ksi#dz Czes!aw Rakowski. 

� Pochodz" z parafii Topczewo � zaczyna swoj# opowie&) Eugeniusz O. 

� Dom rodzinny jest w Filipach, w gminie Wyszki. $apy by!y epizodem w moim 

'yciu zaledwie dwuletnim. Ale urós! on do rangi dramatu. W czerwcu 1949 roku 

przyszli po mnie do szko!y milicjanci i wyci#gn"li wprost z lekcji, zakuwaj#c w 

kajdanki. 

Za!o'ycielem naszej licealnej tajnej organizacji by! Boles!aw Truskolaski. 

Jego ojciec by! przed wojn# wójtem w Soko!ach. W czasie okupacji nale'a! do 

Armii Krajowej. W 1947 roku ujawni! si". � Mój ojciec chcia! 'y) spokojnie, pra-

cowa), nie anga'owa) si" politycznie � mówi! nam wzburzony Bolek � Przysz!o 

UB i go wzi"!o. Dosta! kilka lat wi"zienia. Dlaczego? Nasz kolega nie móg! tego 

zrozumie). Boles!aw by! ch!opakiem oddanym ojczy(nie i Ko&cio!owi. Po odej-

&ciu Eugeniusza Go!"biewskiego do seminarium duchownego, zosta! przewodni-

cz#cym Sodalicji Maria%skiej w $apach. 

Gimnazjalni partyzanci

� W grudniu 1948 roku � kontynuuje opowie&) pan Eugeniusz � w!adze 

wywiesi!y nad obecn# ulic# 3 Maja czerwony transparent z napisem s!awi#-

cym utworzenie PZPR. Postanowili&my go zdj#). Najsprytniejszy by! Boles!aw, 

wi"c on wszed! na s!up, a potem na drzewo. +ci#gn"li&my tak'e dwa transpa-

renty wisz#ce przy stacji PKP. Cztery miesi#ce pó(niej Lucjan napisa!, i pota-

jemnie wywiesi! na szkolnej tablicy og!osze%, ulotk" krytykuj#c# wst"powanie 

m!odzie'y do Zwi#zku M!odzie'y Polskiej. Po kilku dniach zosta! wezwany na 

posterunek MO i tam okrutnie zbity. Ubecy k!adli go na sto!kach i ok!adali 

pa!kami. Jego plecy by!y granatowo � czarne. Ale nie zosta! aresztowany. Po-

tem zastanawiali&my si", dlaczego tak szybko milicja dotar!a do autora ulotki. 

Kto doniós!? W ten sposób zacz"li&my si" uczy) konspiracji. I coraz bardziej 

szanowa) profesora Jana Matoszk", naszego wychowawc", który broni! wszyst-

kich ch!opców, osobi&cie stawiaj#c si" na posterunku milicji. W czerwcu tego 

roku do naszej grupy do!#czy! Stanis!aw Ko!akowski. Ju' wtedy posiadali&my 

bro% � pistolet TT i prawie 30 sztuk amunicji. Szykowali&my si" do akcji zbroj-

nych. Na naszym celowniku znalaz! si" ormowiec Fiedoruk i ubowiec Szmur!o. 

Tymczasem w dniu zaplanowanej akcji, czyli 9 czerwca 1949 roku, zostali&my 

zatrzymani przez patrol milicji. Tu' przed komisariatem spróbowali&my uciecz-

ki. Boles!awa zatrzymali stra'nicy ochrony kolei. Zd#'y!em wyrzuci) pistolet, 

ale w dniu nast"pnym odszukali go milicjanci. W t" noc akcj" bojow# przepro-

wadzili w $apach ludzie �Huzara�, którzy wykonali wyrok &mierci na Janinie 

Kali%skiej, przewodnicz#cej Ligi Kobiet i W!adys!awie Zdanowskim, komendan-
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cie SOK. W czasie akcji zosta! zabity milicjant Miko!aj Filimeniuk. Schwytany 

i torturowany Boles!aw, po pi"ciu dniach przes!ucha%, zacz#! mówi). 14 czerwca 

nast#pi!y dalsze aresztowania. Lucjana i Henryka milicja zabra!a z domu. Ja 

w tym dniu by!em w szkole. Lekcj" z nami mia!a profesor Wanda Etkun. Nagle 

do pracowni wszed! dyrektor Stefan Tkaczuk, nakazuj#c abym uda! si" z nim do 

kancelarii. Tam czekali ju' ubowcy. Moj# czapk" harcersk# i teczk" z ksi#'ka-

mi przechowa!a Jasia Truchin. 15 sierpnia 1948 roku przewie(li nas poci#giem 

do wi"zienia w Bia!ymstoku. Razem z nami jecha! aresztowany wówczas druh 

Hieronim Dziemanowicz. Strasznie prze'ywali&my, kiedy poci#g zatrzyma! si" 

na stacji $apy. I mieli&my za chwil" do niego wsi#&). By!a ósma rano, na pero-

nach mnóstwo ludzi, gwar. Kolejarze wiedzieli, 'e to wagon � wi"(niarka i po-

deszli bli'ej. Wtedy druh Dziemianowicz wyrzuci! kartk", aby powiadomiono 

jego 'on"... 

Rozprawa s#dowa odby!a si" we wrze&niu 1949 roku. Na !awie oskar'onych 

zasiad!o pi"ciu uczniów z naszego gimnazjum oraz dwóch z zawodówki. Zapa-

d!y nast"puj#ce wyroki: Henryk Gosiewski uniewinniony, Boles!aw Truskolaski 

� 12 lat, Eugeniusz O. i Stanis!aw Ko!akowski � 6 lat, Lucjan $api%ski, Marian 

$upi%ski i Henryk *ywicki � 5 lat. Pan Eugeniusz nie ma problemu z datami 

i nazwiskami � na stole le'y teczka z notatkami. 

� Wyszed!em w sierpniu 1953 roku. Doko%czy!em nauk" i zda!em matur". 

Spisa!em wszystko w broszurce pt. �Wszyscy mieli po 18 lat�. �Huzara� nigdy 

osobi&cie nie widzia!em. Kontaktowa! si" z nim Bolek. Po z!o'eniu przysi"gi 

Kamie%ski wyda! nam pierwszy rozkaz:

� Ch!opcy, uczcie si", róbcie matur" i id(cie do wojska. Wtedy najlepiej nam 

pomo'ecie. 

Nieludzkie traktowanie

� Wobec wi"(niów stosowano ró'ne tortury � mówi Eugeniusz O. � W Bia-

!ymstoku trafi!em na trzy tygodnie do karca, czyli klatki bez &wiat!a. Zamiast 

talerza lub jakiej& miski dosta!em metalow# puszk" po konserwach. Nie mia!em 

r"cznika, myd!a. Nie mia!em ubrania na zmian". Czu!em na sobie wi"zienny 

brud. +ledczy Józef Król bra! mnie na przes!uchanie najcz"&ciej w nocy. Kaza! 

siada) na nodze odwróconego sto!ka. W k#cie siedzia! i przys!uchiwa! si" jaki& 

cywil. Nie odzywa! si", ale w pewnym momencie skin#! g!ow#. Wtedy &ledczy 

zacz#! mnie bi) po twarzy. Potem przez kilka dni nawet chleba nie mog!em je&), 

tak szcz"ka bola!a. Ca!a rusza!a si". � Gówniarzu, zgnijesz w wi"zieniu � ci#gle 

powtarza! &ledczy. Moja rodzina cierpia!a, gdy' w!adze nie chcia!y powiedzie), 

gdzie jestem, ani co dzieje si" ze mn#. Dosta!em adwokata z urz"du. Ten moje-

mu ojcu powiedzia! � Synowi grozi kara &mierci. Nie wiem dlaczego tak mówi!. 
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Mo'e chcia! wi"cej pieni"dzy, a mo'e dosta! takie polecenie. Moja matka nie wy-

trzyma!a tego wszystkiego i wkrótce zmar!a. Matka Boles!awa zmar!a w czasie 

naszego procesu. 

W Jaworznie naczelnik przywita! nas � O cze&) wam panowie magnaci! 

Kazali pracowa) w fabryce, gdzie montowali&my 'elazne szafy. Codziennie po 

8 godzin. Po pracy, a' do 22 nie mo'na by!o k!a&) si" na pryczy. Brak snu do-

kucza!. Rodzinom nie pozwolono na przysy!anie nam paczek. Od niedo'ywienia 

prawie ka'dy z nas mia! kurz# &lepot". Wielu zachorowa!o na gru(lic", albo 

hemoroidy. Prze&ladowa!y nas wszy. Jednego z moich kolegów � chyba Wiktora 

*ero, klawisze, by!o ich z dziesi"ciu, wzi"li do !a(ni. Tam go rozebrali i polewali 

zimn# wod# z natrysków. I bili namoczonymi, zwini"tymi r"cznikami, pa!kami 

i pasami. Potem wrzucili do celi. Ch!opak mia! mo'e 19 lat, siedzia! pod &cian# 

i p!aka!. W wi"zieniu mogli z nami zrobi), co chcieli. Nawet zabi). Nigdy nie 

widzia!em tak mocno pobitego cz!owieka. Nie wierzy!em, 'e kiedykolwiek 'ywy 

wyjd" na wolno&). By!o wiele przypadków samobójstw w&ród wi"(niów. Najgo-

rzej si" czu!em w &wi"ta. W tych dniach klawisze byli najgorsi. 

Siedzia!em tak'e w s!ynnych Wronkach. Tam na powitanie rozebrali nas do 

naga. Potem przegonili jak byd!o. Na korytarzu wi"ziennym by!y namalowane 

dwie linie: bia!a i czarna, a odleg!o&) mi"dzy nimi to nieca!e 50 centymetrów. Na 

ca!ej d!ugo&ci korytarza stali klawisze ze zwini"tymi pasami wojskowymi albo 

p"kami kluczy. Bili ka'dego, który przekroczy! lini". Pewien 70-latek upad! na 

pod!og"... Bili go niemi!osiernie. Chcia!em mu pomóc wsta), wi"c i mnie zbili. 

W celi o wymiarach 2,5 metra na 3 metry, z pi"trowymi pryczami, by!o nas 

sze&ciu. Codziennie by!y rewizje. Jednemu z wi"(niów odebrali modlitewnik. Ja 

mia!em medalik na grubszej nitce. Zast"pca naczelnika wsun#! r"k" pod nitk" 

i podci#gn#! do góry. � Nie pozwol", aby& na tym si" powiesi! � powiedzia! � Ze-

rwa! medalik i rzuci! na pod!og" w korytarzu. Potem deptali po nim klawisze. 

Ci#gle mam te wi"zienne koszmary. Przecie' wtedy mieli&my po nieca!e 20 lat� 

07.08.1953 WSR w Bia!ymstoku na mocy amnestii z dn. 22.11.1952 z!ago-

dzi! kar" do lat 4. Zwolniony 10.08.1953 roku.

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Bia#ystok, 
dnia 28 wrze(nia 1949 roku:

�� Oskar'ony Truskolaski Boles!aw, ucze% 4 klasy Pa%stwowej Szko!y 

Ogólnokszta!c#cej w $apach wyniós!szy ju' z domu rodzicielskiego wrogie na-

stawienie do obecnego ustroju Pa%stwa Polskiego, bowiem ojciec jego zosta! za 

dzia!alno&) w nielegalnej organizacji WiN skazany na kar" 5 lat wi"zienia, oraz 

pod wp!ywem audycji z radia londy%skiego, b"d#c przekonany, 'e zbli'a si" 

chwila wybuchu wojny postanowi! na terenie gimnazjum w $apach zorgani-

zowa) spo&ród swoich kolegów nielegaln# organizacj", a nast"pnie prowadzi) 
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wrog# i szkodliw# dzia!alno&) przeciwko Pa%stwu Polskiemu. Jeszcze przed za-

!o'eniem przest"pczego zwi#zku, w marcu 1949 roku, oskar'ony Truskolaski 

Boles!aw, wspólnie z oskar'onym $api%skim, pragn#c przeszkodzi) wst"powa-

niu m!odzie'y do ZMP, napisali ulotk" o tre&ci antypa%stwowej, któr# wywiesili 

na tablicy og!osze% w szkole. Poza tym Truskolaski Boles!aw napisa! w!asno-

r"cznie 4 wiersze antypa%stwowe, które dawa! swoim zaufanym kolegom. 

W marcu 1949 roku spotka! si" z Ko!akowskim Stanis!awem, uczniem 

pierwszej klasy szko!y &redniej zawodowej w $apach i wszcz#! z nim rozmow" 

na temat organizacji, któr# zamierza! utworzy). Ko!akowski Eugeniusz zgodzi! 

si" i w trakcie rozmowy zwierzy! si" Truskolaskiemu, 'e we wsi Krusze ma za-

chowany pistolet TT i oko!o 30 sztuk amunicji. Oskar'ony Truskolaski namówi! 

Ko!akowskiego, aby ten pistolet, dla celów organizacyjnych, przywie() do $ap. 

Pojechali razem do miejscowo&ci Krusze, po czym wrócili do $ap, przywo'#c wy-

'ej wymienion# bro% z amunicj#. Boj#c si" rewizji na stacji $apy, jeszcze przed 

wjazdem poci#gu na stacj", wyrzucili pistolet wraz z amunicj# w umówionym 

miejscu, sk#d zabra! oskar'ony Lucjan $api%ski i ukry! w zabudowaniach swo-

jego ojca. 

Oskar'ony Truskolaski, maj#c bro% i amunicj" postanowi! przyst#pi) do 

za!o'enia nielegalnej organizacji. W tym celu w po!owie kwietnia 1949 roku za-

wiadomi! swoich kolegów, a to: $api%skiego Lucjana, Eugeniusza O., Ko!akow-

skiego Stanis!awa o tym, 'e w dniu dzisiejszym, po sko%czonych lekcjach robi 

pierwsze zebranie organizacyjne w lesie, w odleg!o&ci ok. 2 kilometrów od $ap. 

W wyznaczonym miejscu o&wiadczy! im, 'e dzisiaj zak!ada organizacj" o nazwie 

Wolno&) i Niezawis!o&). Oskar'ony Truskolaski odebra! od pozosta!ych przy-

si"g", czytaj#c jej s!owa u!o'one przez siebie, przy czym dla dodania powagi 

tej ceremonii po!o'y! na ziemi ró'aniec z krzy'ykiem, który na miejsce zbiórki 

przyniós! oskar'ony $api%ski Lucjan. Po z!o'eniu przysi"gi zebrani obrali sobie 

pseudonimy� Nast"pnie oskar'ony Truskolaski zaznajomi! ich z dzia!aniem 

pistoletu, który przyniós! ze sob# na zebranie. Poza tym poucza! zebranych, 'e 

obowi#zkiem ka'dego z nich jest nie dopuszcza), a'eby m!odzie' wst"powa!a do 

Zwi#zku M!odzie'y Polskiej oraz poda!, 'e celem organizacji jest walka z obec-

nym ustrojem Polski. Musz# stara) si" o zdobycie wi"kszej ilo&ci broni, a na-

st"pnie nawi#za) kontakt z jak#kolwiek organizacj# przest"pcz#. Pod koniec 

kwietnia oskar'ony Truskolaski wci#gn#! do organizacji oskar'onego *ywickie-

go Henryka, który by! koleg# szkolnym i razem mieszkali na stancji. W maju 

1949 roku, wskutek namowy Truskolaskiego, do organizacji przyst#pi! tak'e 

$upi%ski Marian. 

W drugiej po!owie maja 1949 roku oskar'ony Truskolaski zwo!a! drugie 

zebranie nad rzek# Narew w odleg!o&ci oko!o 2 kilometrów od $ap, w godzinach 

popo!udniowych. Na zebraniu byli tak'e: $api%ski Lucjan, *ywicki Henryk, 
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Ko!akowski Stanis!aw, $upi%ski Marian i Gosiewski Henryk. Tego ostatniego 

zawiadomi! o zebraniu oskar'ony Truskolaski, bowiem by! przekonany, 'e ten 

jest ju' dostatecznie przygotowany do konspiracji. Truskolaski zapyta! Gosiew-

skiego, czy chce nale'e) do ich �paczki�. Ten, rozumiej#c, i' chodzi tu o grup" 

kole'e%sk#, zgodzi! si" na to. Oskar'ony Truskolaski oznajmi! kolegom, 'e po-

winien by) zlikwidowany pracownik ekspozytury kolejowej obywatel Benek, ale 

pozostali nie wyrazili na to zgody. 

Dla celów przest"pczego zwi#zku oskar'eni mieli bro% paln#: Ko!akowski 

Stanis!aw posiada! pistolet TT nr 3401 i 27 sztuk naboi, któr# to bro% posiada! 

za wiedz# Chromi%skiego Edwarda, mieszka%ca wsi Krusze, zachowan# w le-

sie od 1943 roku. Odda! go Truskolaskiemu Bronis!awowi. Ten posiada! tak'e 

bagnet z napisem �Huragan�, który otrzyma! od Lucjana $api%skiego. W dniu 

9 czerwca 1949 roku oskar'ony pojecha! do miejscowo&ci Jamio!ki +wietliki ce-

lem przywiezienia z domu rodzinnego sobie 'ywno&ci. W domu dowiedzia! si", 'e 

'ywno&) zosta!a dostarczona do $ap przez jego brata. Wróci! do $ap, a od swo-

jej gospodyni dowiedzia! si", 'e 'ywno&) nie zosta!a dostarczona, wi"c uda! si" 

na stacj", zabieraj#c pistolet, amunicj" i bagnet. Oskar'ony chcia! t" bro% od-

nie&) $api%skiemu Lucjanowi. Id#c na stacj" spotka! oskar'onego Eugeniusza 

O.. Id#c w kierunku domu $api%skieg zostali zatrzymani przez patrol, z!o'ony 

z jednego milicjanta oraz dwóch ormowców. Milicjant poleci! jednemu z nich 

odprowadzi) oskar'onych na posterunek MO. W czasie drogi Truskolaski rzuci! 

si" do ucieczki, lecz zosta! zatrzymany przez dwóch stra'ników Ochrony Kolei, 

którzy po zrewidowaniu go odprowadzili na posterunek MO. Kilka chwil przed 

zatrzymaniem oskar'ony, korzystaj#c z ciemno&ci, wyrzuci! pistolet, który zo-

sta! nast"pnie znaleziony przez stra'ników kolei. Oskar'ony O., korzystaj#c 

z tego, i' ormowiec by! zaj"ty Truskolaskim, zbieg! do domu. 

Oskar'ony Eugeniusz O. posiada! bez zezwolenia w!adz bro% paln# � pisto-

let �siódemk"�, który w 1944 roku kupi! od 'o!nierza Armii Czerwonej i ukry! 

go w lesie oko!o 1 kilometra od wsi Filipy. W jesieni 1947 roku zabra! go z lasu 

i ukry! na terenie swoich zabudowa%. 8 maja 1949 roku przywióz! pistolet do 

$ap. 7 czerwca 1949 roku zaniós! pistolet oskar'onemu Truskolaskiemu celem 

wyczyszczenia. Poniewa' Truskolaski nie by! obecny, wi"c pozostawi! pistolet 

*ywickiemu Henrykowi. Gdy 9 czerwca 1949 roku oskar'ony Truskolaski zosta! 

zatrzymany, *ywicki, obawiaj#c si" rewizji, wrzuci! pistolet do rzeki Narew. 

Oskar'ony Truskolaski przyzna!, 'e za!o'y! zwi#zek przest"pczy i pe!ni 

funkcje dowódcz#. Wyja&ni!, 'e przyczyn# jego post"powania by!o rozgoryczenie 

do obecnego rz#du za to, 'e ojciec niewinnie zosta! osadzony w wi"zieniu. Bez-

po&redni# przyczyn#, która pchn"!a go do za!o'enia nielegalnej organizacji by!o 

s!uchanie audycji radiowych z Londynu. Wzór do za!o'enia organizacji wzi#! 

z ksi#'ki �Kamienie na szaniec�.
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Przy wymiarze kary odno&nie wszystkich oskar'onych S#d wzi#! pod uwag" 

ich m!ody wiek, dotychczasow# niekaralno&), pochodzenie robotnicze i &rednio 

-ch!opskie oraz to, 'e organizacja, do której nale'eli nie przejawia!a 'adnej dzia-

!alno&ci. 

Za to S#d skaza!:

� Truskolaskiego Boles!awa s. Stanis!awa na dwana&cie (12) lat wi"zienia, 

utrat" praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na lat pi") (5) i prze-

padek ca!ego mienia na rzecz Skarbu Pa%stwa 

� $upi%skiego Lucjana s. Kazimierza na siedem (7) lat wi"zienia z utrat# 

praw publicznych i honorowych na lat trzy (3)

� Eugeniusza O. s. Feliksa na sze&) (6) lat wi"zienia z utrat# praw publicz-

nych i honorowych na lat dwa (2)

� Ko!akowskiego Stanis!awa s. Józefa, na sze&) (6) lat wi"zienia z utrat# 

praw publicznych i honorowych na lat dwa (2)

� *ywickiego Henryka s. Antoniego na kar" pi"ciu (5) lat wi"zienia z utrat# 

praw publicznych i honorowych na lat dwa (2)

Mój rozmówca nie wyrazi! zgody na podanie swoich personaliów oraz udo-

st"pnienie fotografii. Natomiast wszystkie posiadane przez niego materia!y 

archiwalne zosta!y skopiowane i opisane dla potrzeb historii. 

Adam Mantiuk, kl. IIIa, Publiczne Gimnazjum nr 12 w Bia"ymstoku

Aresztowani za sweter, krem i niewinno("

Marianna Szcz#sna mieszka w Witach. Od wielu lat samotnie, ale dom jest 

zadbany, za& gospodyni ma &wietn* pami#'. Z okna pokoju wida' gospodar-

stwo, w którym samobójstwo pope"ni" Krakus.

Ksi%$eczka wojskowa Piotra Szcz(snego i medal Za Udzia# w Wojnie 1939 r.
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� Przyszli wtedy 'o!nierze do naszego domu � zaczyna opowie&) pani Ma-

rianna � My z m"'em spali&my. Kazali wstawa), !ó'ko przewrócili do góry no-

gami, szukali broni. T!ukli si" po mieszkaniu. M"'a Piotra zabrali i aresztowali. 

I powie(li do Mazowiecka. Tam w wi"zieniu najbardziej m!odych bili, party-

zanckich !#czników. Siedzieli oni w drugiej celi. M#' wspomina!, 'e nieraz s!y-

cha) by!o przera(liwe krzyki: O Bo'e, po co& mnie mamo urodzi!a! Od krzes!a 

nog" wsadzali w kiszk" stolcow#. Paznokcie zrywali. M"'owi tak samo. Nie g!a-

skali, a m#' i tak si" nie przyzna!. Przypalali cia!o papierosem. Najgorsza by!a 

stójka, czyli klatka. Tam m"'a wstawili, a on po pewnym czasie nie wytrzyma! 

i �obsiad!�. Stra'nik przez dziurk" zauwa'y!, otworzy! i z nienawi&ci# kopn#!. 

A m#': Ty pastuchu! Ja za ojczyzn" walczy!em, a ty mnie kopiesz! Potem wozili 

m"'a po ró'nych wi"zieniach w ca!ej Polsce. Ja za nim.

� Wspomina"a pani 

o aresztowaniu sióstr 

i ojca� Dlaczego? 

 � Stanis!aw" areszto-

wali za sweter zrobiony na 

drutach. Chyba Krakusowi. 

Nawet nie bardzo wiedzia-

!a, 'e robi!a go partyzan-

tom. Dosta!a siedem lat 

wi"zienia. Irena, z E!ku, zo-

sta!a aresztowana za przy-

wiezione do Wit spodnie 

i krem Nivea. Partyzantom. 

Dosta!a dziesi") lat. Ojciec 

siedzia! tylko trzy miesi#ce.

� Jak wygl*da"o pani 

(ycie po aresztowaniu m#(a 

i bliskiej rodziny?

� Jak m"'a na rok 

wzi"li to obiecali, 'e nam 

domostwo spal#. Pracy 'ad-

nej nie mia!am, a pieni"dzy 

tyle, co na ksi#'eczce zosta-

!o. Do ludzi chodzi!am po 

pomoc, ale te' krawcow# 

jestem i hafciark#. I ci#gle 

my&la!am, jak m"'a w wi"-

zieniu odwiedzi). Jak go 
Marianna Szcz(sna
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pod Wroc!aw wzi"li na kopalni" 

to, nie patrz#c na zimno, od razu 

pojecha!am. Pi") dni by!am w po-

dró'y, a do m"'a nie chcieli wpu-

&ci). S#siadka zawróci!a do $ap. 

By! luty, zima. Patrz", a tu trans-

port i 'o!nierz stoi. Tak pomy-

&la!am, 'e m#' jest w&ród wi"(-

niów. S#siadka mówi!a: Nie id(, 

nie pytaj, bo zastrzel#. Dlaczego 

maj# mnie zastrzeli)? � zapyta-

!am � Wola Boska. Podesz!am do 

'o!nierza i mówi" krótko: Jestem 

z $ap, szukam m"'a. I poda!am 

nazwisko. A 'o!nierz na to: Wczo-

raj by! transport do kopalni pod 

Katowicami. Mo'e tam go powie(-

li. Natychmiast chcia!am tam je-

cha), w nieznane, ale do m"'a. 

Zobaczy!am, 'e by!a du'a kolejka 

po bilety i nie zd#'" na poci#g. 

Postanowi!am poprosi) kolejarza, 

aby zdoby! mi bilet. By!a ju' pó(na 

pora, kiedy zajecha!am pod wi"-

zienie, a stra'nicy mówi#: Dzisiaj 

widzenia nie ma. Noc &wi"ta, gdzie ja przenocuj"? Sta!am i p!aka!am, a wokó! 

szczere pole. Podszed! taki m!ody pan i zapyta!: Dlaczego pani p!acze? Ch"tnie 

bym pomóg!, ale musz" jecha) s!u'bowo. Dam adres do pani rodem z Ma!kini. 

Ona przyjmie i przenocuje. I zadzwoni! do niej. Trafi!am do tej kobiety, a tam 

dwoje dzieci. Pytam dziewczynk", gdzie mamusia? Okaza!o si", 'e posz!a po za-

kupy. Ja mia!am w torbie p#czki i wszystko, co trzeba. M"'owi wioz!am i sobie 

na drog". Kobieta przyj"!a mnie, jak matka. 

M#' pracowa! w kopalni Weso!a II, jako górnik. I by! w kopalni wypadek. 

M"'owi rani!o tylko r"k". Ja po tym wypadku rozpacza!am i s!a!am listy. Czy-

ta! je naczelnik wi"zienia. M#' mia! moje zdj"cie przemycone w pude!ku po 

zapa!kach. Pewnego dnia naczelnik, mo'e poruszony tymi listami, wezwa! mo-

jego Piotra. A szczególnie poruszy! go list z wierszem, który m"'owi napisa!am: 

Dwa serca z!#czone, klucz rzucony w morze. Nikt nas nie roz!#czy. Tylko ty 

Bo'e. O naszej mi!o&ci i mojej wierno&ci. Naczelnik wypyta! go o zawód i prac", 

Marianna i Piotr Szcz(sny
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a potem skierowa! do stolarni. Znowu Bóg nad nami czuwa! � stolarnia, to nie 

kopalnia. I wróci! mój Piotr ca!y i zdrowy do domu.

� Z jakiego powodu pani m*( zosta" aresztowany?

� Sama nie wiem. Chyba za niewinno&). Mój Piotr by! prawdziwym patrio-

t#. Zna! Huzara. Namawiali go do partyzantki, ale on martwi! si" o mnie. Mnie 

zabij#, a co ona pocznie? � pyta!. I tak dwa razy by! aresztowany przez UB� 

W Mazowiecku, na odchodnym, jeden z ubowców powiedzia!: Niech teraz Huzar 

da tobie prac". Mój m#' by! jednak dobrym stolarzem i prac" dosta!. Pami"tam, 

'e kiedy w Witach mas" m"'czyzn aresztowali, to matki i 'ony tak p!aka!y, 'e 

a' w $apach by!o s!ycha). 

Gabrysia $api!ska, kl. IIe, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Pp"k. Stanis"a-

wa Nilskiego-$api!skiego w $apach.

Partyzanci w Witach 

W sierpniu 1952 roku w Witach 

samobójstwo pope!ni! sier'ant Lucjan 

Niemyjski ps. Krakus. Wie& $apy Wity 

zosta!a otoczona przez wojsko. Nast#pi-

!y liczne aresztowania, a nast"pnie wie-

loletnie wyroki wi"zienia. 

Jestem w gospodarstwie pa%stwa 

$api%skich. Pani Eugenia z niecierpli-

wo&ci# czeka na mnie od wielu godzin. 

Lubi rozmawia) i  wspomina). Siadamy 

przy kuchennym stole.

 � Czy mog!aby Pani opowiedzie), 

jak zgin#! Krakus? 

Gospodyni z ch"ci# zaczyna opo-

wie&) � Kiedy& raz Krakusa wzi"li, ci 

z UB. Bili, torturowali i, jak drzewo, 

do celi wrzucili. Drugi raz � powiedzia! 

Lucek � 'ywy wzi#) si" nie dam. I si" 

zabij". No i si" zabi!. Na chlewach sie-

dzia!, a we wsi przez trzy dni wojsko 

sta!o. Ludzie my&leli, 'e nikt nie wyda, 

bo tyle razy partyzanci we wsi byli. 

By! taki wozak � Raczek si" nazywa!, 

co do Strumianki w"giel wozi!. Kiedy& 

Lucjan Niemyjski ps. Krakus
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zawióz! te' partyzantów. 

Zamiast wysadzi) ich po 

drodze, zawióz! na gum-

no w olszynie. W tym cza-

sie Buczek szed! do nich. 

I go ubowcy zabili, a par-

tyzantów aresztowali. Ci 

przyznali, 'e przywióz! ich 

Raczek z Wit. I od tego si" 

zacz"!o. Przyjechali i tego 

Raczka trzy dni bili. Nie 

wytrzyma! i powiedzia!, 'e 

u nas na chlewach jest Kra-

kus. Do mojego m"'a przy-

szed! taki i zapyta!: Dlacze-

go pan nie powiedzia!? Tak 

by nie siedzia!. Aresztowali 

wtedy Kowalewicza i Tadka 

Perkowskiego. Wszystkich 

powie(li na Mazowieck. 

Nie mieli kajdanków, tyl-

ko paskami ich powi#zali. 

*o!nierz  z warty si" uspa!. 

Mój m#' my&la! o ucieczce, 

ale nie wiedzia!, gdzie po-

tem pój&). Karabin maszynowy nastawili na dom i obor". Wo!ali: Krakus poddaj 

si". A nam kazali byd!o wyp"dzi) z obory, bo chcieli j# podpali). Jak ja sz!am 

wypuszcza) krowy, to Krakus zszed! z chlewa. Pisz#, 'e jego dziobali przez s!o-

m" bagnetami � ale to nieprawda. Krakus najpierw spali! dokumenty. I potem 

wyszed!. Ja p"dzi!am krowy, zatrzyma!am si" pod figurk#. I w tym czasie strze-

li!. S!ysza!am strza!, ale wojsko zaraz mnie zabra!o. By!am w koszuli nocnej, 

zaprowadzili mnie do Perkowskiego. Nas trzymali do trzeciej, a potem jeszcze 

wzi"li du'o ludzi z Warsztatów. Krakusa wynie&li do figurki. Siostra moja sz!a 

do pracy i mówi!a, 'e tam le'a!. Trzymali tego Krakusa, a' potem z nami na 

!azik wrzucili. My byli&my w pierwszej turze, a potem by!a druga: mego brata 

i ojca mego� wszystkich powie(li do Mazowiecka. Ja by!am w pi#tym miesi#cu 

ci#'y. By! taki Skoczek, adwokat z Warszawy. Powiedzia!, 'e dostan" nie wi"cej 

ni' rok. 22 sierpnia mnie aresztowali, a 17 grudnia wysz!am na wolno&). M#' 

siedzia! nieca!e cztery lata. Jak wróci!am z wi"zienia dom by! pusty, &ciany od-

rapane, myszy wsz"dzie grasowa!y. I tak szcz"&cie, 'e narodzony dzieciak nie 

)lubu udziela ksi%dz Czes#aw Rakowski
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jest kalek#. W celi, w dwa tygodnie takie wszy si" zal"g!y, 'e z g!owy si" sypa!y 

jak grad. Stra'nik da! mi proszku, bo nie da!am rady spa). Ja to mog!am le'e), 

a inne kobiety ca!y dzie% sta!y i mia!y nogi jak ba!wany popuchni"te. *o!nierze, 

którzy nas w Mazowiecku pilnowali mówili, 'e Krakusa przy �kiblu� zakopali. 

� Kto jeszcze z rodziny zosta! aresztowany? 

� Brat Eugeniusz $api%ski dosta! dwa lata, ojciec siedem, a m#' osiem. 

� A w Witach? 

� Kowalewicz, Kowalewiczowa, Henryk i Krystyna $api%scy, Stanis!aw $a-

pi%ski, Tadeusz Perkowski, Tadeusz $api%ski. Rzadko kogo nie aresztowali. 

� Dlaczego w!a&nie do was przychodzili partyzanci? 

� Nie by!o dzieci ma!ych. By! stary dom, a z niego od razu przej&cie do gum-

na. Wchodzili oknem. Blisko by!o do rzeki i zaro&li. Przychodzili: Huzar, Kra-

kus, Jarz#bek, Lampart, Marian Grodzki. Szkoda ich wszystkich � tacy przy-

stojni byli, m!odzi. Nawet nie wiadomo, gdzie le'#. Takie by!y czasy, straszne 

to by!y czasy.

Lekarze orzekli

�Uwzgl"dniaj#c dane z akt, wywiad lekarski oraz wyniki bada% specjali-

stycznych biegli zgodnie stwierdzaj#, 'e rozpoznane schorzenia spowodowa!y 

cz"&ciow# i sta!#  niezdolno&) do pracy zarobkowej w zwi#zku z pobytem w wi"-

zieniu w 1952 roku. Ekstremalnie trudne warunki pobytu badanej w warun-

kach wi"ziennych � opisane w wywiadzie � mia!y istotnie negatywne znaczenie 

na ujawnienie si" dolegliwo&ci i symptomów zaburze% somatycznych  oraz zabu-

rze% psychicznych. Stwierdzono 'ylaki ko%czyn dolnych, jak równie' zaburze-

nia psychiczne maj#ce zwi#zek z pobytem w wi"zieniu i stosowaniem tam tortur 

wobec maltretowanej m!odej kobiety, b"d#cej w ci#'y. Nale'y tu nadmieni), 'e 

dramatyczne prze'ycia torturowanej, niewinnej osoby, z gro(b# utraty 'ycia, 

mog!y patogennie wp!yn#) na rozwój ci#'y. Fakt aresztowania m"'a i pobyt 

w tym samym czasie w wi"zieniu mia! niekorzystny wp!yw na sytuacj" badanej. 

Po opuszczeniu wi"zienia mia!a trudne warunki bytowe, poniewa' mieszkanie 

by!o zrabowane i zniszczone. Z powodu narastaj#cych dolegliwo&ci bólowych sta-

wów oraz zaburze% snu, niepokoju, stanów l"kowych, i zaburze% depresyjnych 

podj"!a leczenie ambulatoryjne. Ju' wówczas pojawi!y si" 'ylaki ko%czyn dol-

nych, pocz#tkowo po stronie prawej, które stawa!y si" coraz bardziej uci#'liwe. 

W ostatnich latach obserwuje si" nasilenie dolegliwo&ci somatycznych i natury 

psychicznej, których pocz#tek nale'y wi#za) z pobytem w wi"zieniu z natury 

politycznej�. 
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Postanowienie o umorzeniu (ledztwa

Pani Eugenia otrzyma!a z Oddzia!owej Komisji Zbrodni Przeciwko Narodo-

wi Polskiemu w Bia!ymstoku pismo w sprawie umorzenia post"powania doty-

cz#cego przekroczenia uprawnie% i niedope!nienia obowi#zku oraz zn"cania si" 

fizycznego i innych dzia!a% funkcjonariuszy pa%stwa komunistycznego � Urz"-

du Bezpiecze%stwa Publicznego, podj"tych w okresie od 22 sierpnia 1952 roku 

w $apach Witach wobec zatrzymanych mieszka%ców tej miejscowo&ci. Proku-

rator umorzy! &ledztwo z powodu braku wykrycia sprawców. Jednak lektura 

pisma jest wykazem cierpie% mieszka%ców Wit:

� Henryka Kowalewicz � w okresie od 24 sierpnia 1952 roku do 31 marca 

1953 roku &ledczy stosowali przemoc fizyczn# w postaci popychania, zn"cali si" 

nad ni#, zmuszaj#c do wielogodzinnego stania, wyzywaj#c od prostytutek, gro-

zili zamkni"ciem w karcerze.

� Kazimierz Kowalewicz � w dniu 22 sierpnia 1952 roku podczas zatrzy-

mania &ledczy stosowali przemoc fizyczn# w postaci bicia. Podczas zatrzymania 

zosta! pobity.  Po przewiezieniu przez UB do Bia!egostoku nie by! bity, ale kilka 

razy osadzono go w karcerze, a nast"pnie by! zmuszany do tzw. stójek. 

� Tadeusz Perkowski � w okresie od 22 sierpnia 1952 roku do nieustalonej 

daty &ledczy stosowali wobec aresztowanego przemoc fizyczn#.

� Eugenia $api%ska córka Jana � w dniach 22-28 sierpnia 1952 roku, w sie-

dzibie PUB w Wysokiem Mazowieckiem &ledczy zmusili, aby przez dwa dni sta-

!a w pokoju przes!ucha%. W dniu zatrzymania by!a w czwartym miesi#cu ci#'y. 

Dopiero kiedy dowiedziano si" o jej stanie zaprzestano tzw. stójki. 

� Józef $api%ski � w dniach 22 � 28 sierpnia 1952 roku, w siedzibie PUB 

w Wysokiem Mazowieckiem � funkcjonariusz UB Stanis!aw Cytryniak zmusza! 

aresztowanego do stania przez sze&) dni bez po'ywienia, bez mo'liwo&ci odpo-

czynku i spania. W trakcie przes!uchania by! wypytywany o �Huzara� i �Kraku-

sa�. Poniewa' zaprzecza!, aby co& wiedzia!, wspomniany funkcjonariusz naryso-

wa! kó!ko na &cianie na wysoko&ci oczu. Poleci!, aby oskar'ony stan#! i patrzy! 

na nie. Zabroni! odwracania g!owy i siadania. Józef $api%ski sta! przez sze&) 

dni, pilnowany przez zmieniaj#cych si" wartowników. Po sze&ciu dniach Józef 

$api%ski, ze zm"czenia, przewróci! si". Dopiero wtedy zabrano go do celi. W Wy-

sokiem Mazowieckiem by! wi"ziony ponad miesi#c. 

� Eugeniusz $api%ski � w dniach od 31 sierpnia do 2 wrze&nia 1952 roku 

&ledczy zn"cali si" fizycznie nad oskar'onym, zmuszaj#c go do stania, bez po'y-

wienia, bez mo'liwo&ci odpoczynku i spania, razili pr#dem elektrycznym.

� Eugeniusz $api%ski � w dniu 30 grudnia 1952 roku funkcjonariusze UB 

w Bia!ymstoku zn"cali si" fizycznie nad oskar'onym, zamykaj#c go na kilka 
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dni, w nieogrzewanym karcerze z oszronionymi &cianami, bez szyb w oknach, 

zn"cali si" nad nim fizycznie. Nocami wzywano go na przes!uchania i ra'ono 

pr#dem elektrycznym. 

Jan $api%ski � w dniach od 31 sierpnia do 30 wrze&nia 1952 roku &ledczy 

PUB w Wysokiem Mazowieckiem zn"cali si" fizycznie nad oskar'onym, stosuj#c 

przemoc fizyczn#, bij#c go.

� Henryk $api%ski � w dniach od 22 sierpnia do 10 wrze&nia 1952 roku 

&ledczy PUB w Wysokiem Mazowieckiem zn"cali si" fizycznie nad oskar'onym, 

bij#c po twarzy, kopi#c po ca!ym ciele, zmuszali do wielogodzinnego stania.

Stanis!aw $api%ski � w dniach od 22 sierpnia do 18 wrze&nia 1952 roku 

&ledczy PUB w Wysokiem Mazowieckiem przekroczyli swoje uprawnienia wobec 

pokrzywdzonego�

� Irena Alicja Jab!o%ska, obecnie Bielewicz � dniach od 22 sierpnia do po-

!owy wrze&nia 1952 roku &ledczy PUB w Wysokiem Mazowieckiem przekroczyli 

swoje uprawnienia wobec pokrzywdzonej, zn"cali si" nad oskar'on#, kopi#c j# 

w biodra.

� Stanis!awa Jab!o%ska, obecnie P!o%ska � dniach od 22 sierpnia do 

30 sierpnia 1952 roku &ledczy PUB w Wysokiem Mazowieckiem przekroczyli 

swoje uprawnienia wobec pokrzywdzonej, zn"caj#c si" nad ni# fizycznie,  bij#c 

w twarz, zmuszaj#c do wielogodzinnego stania bez odpoczynku, przypalali r"k" 

papierosem, wyzywali j# obel'ywymi epitetami.  W marcu 1953 roku prokurator 

wojskowy w Bia!ymstoku, podczas przes!uchania na terenie wi"zienia przy uli-

cy Kopernika w Bia!ymstoku, dzia!aj#c w celu uzyskania zezna% pokrzywdzo-

nej, obci#'aj#cych Kazimierza Kamie%skiego ps. Huzar, wobec odmowy z!o'enia 

zezna%, zada! jej ciosy pi"&ci# w twarz, wybijaj#c jej cztery z"by z górnej szcz"ki.

� Piotr Szcz"sny � w  czasie od 31 sierpnia do po!owy wrze&nia 1952 roku 

&ledczy PUB w Wysokiem Mazowieckiem stosowali wobec aresztowanego prze-

moc fizyczn#, wyzywali wulgarnie. W wi"zieniu karno-&ledczym w Bia!ymsto-

ku by! zmuszany do wielogodzinnego stania bez odpoczynku oraz zastosowano 

przemoc fizyczn#.

� Bronis!aw Jab!o%ski � w  czasie od 31 sierpnia do po!owy wrze&nia 1952 

roku &ledczy PUB w Wysokiem Mazowieckiem, podczas przes!uchania, wyzywa-

li aresztowanego, a tak'e nazywali go bandyt#. Zn"cali si" nad nim fizycznie, 

wykr"caj#c bole&nie r"ce, grozili te' wyrywaniem paznokci. 

� Tadeusz Perkowski zosta! 22 sierpnia 1952 roku zatrzymany we w!asnym 

domu.  Po przewiezieniu do Wysokiego Mazowieckiego, funkcjonariusze UB roz-

pocz"li jego przes!uchanie. Jeden z nich, by) mo'e o imieniu Stanis!aw, w celu 

zmuszenia do z!o'enia okre&lonych zezna%, kaza! pokrzywdzonemu sta) przez 

kilka dni twarz# do &ciany, z r"kami skutymi z ty!u. Czasami kajdanki zdejmo-

wano i przekazywano Tadeuszowi Perkowskiemu nieco po'ywienia i przes!uchi-
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wano go. Po przewiezieniu do Bia!egostoku nadal stosowano wobec niego stójki 

oraz przemoc fizyczn#. Wraz z Tadeuszem Perkowskim zatrzymano tak'e jego 

ojca Bronis!awa Perkowskiego. 

Relacja prokuratora:

W sierpniu 1952 roku Powiatowy Urz#d Bezpiecze%stwa w Wysokiem Ma-

zowieckiem otrzyma! informacj", 'e w $apach Witach przebywa Lucjan Niemyj-

ski ps. Krakus, cz!onek oddzia!u podziemia niepodleg!o&ciowego, dowodzonego 

przez  Kazimierza Kamie%skiego ps. Huzar. Informacje te pochodzi!y min. od 

mieszka%ca wspomnianej wsi M. $. i zosta!y zdobyte przy pomocy tortur.

Wspomnian# operacj" zarz#dzi! Szef III Wydzia!u Wojewódzkiego Urz"-

du Bezpiecze%stwa Publicznego w Bia!ymstoku. Pododdzia!y 2 Brygady KBW 

w nocy z 21/22 sierpnia 1952 roku otoczy!y $apy Wity. Nast"pnie oko!o 5 nad ra-

nem okr#'ono posesj" ma!'onków Kazimierza i Henryki Kowalewiczów, na któ-

rej przebywa! Lucjan Niemyjski. Henryk" wys!ano do chlewa, w którym ukry! 

si" poszukiwany. Przekaza!a mu '#danie poddania si". �Krakus� nie zamierza! 

odda) si" w r"ce wroga i pope!ni! samobójstwo, strzelaj#c do siebie z pistoletu. 

W tym samym dniu uczestnicy operacji przeprowadzili przeszukania $ap Wit, 

zatrzymuj#c czternastu mieszka%ców. Przewieziono ich, wraz ze zw!okami Kra-

kusa, do siedziby PUBP w Wysokiem Mazowieckiem. Podczas czynno&ci urz"-

dowych oraz w czasie post"powa% przygotowawczych, prowadz#cy je, g!ównie 

funkcjonariusze miejscowego PUBP, wypowiadali gro(by wobec zatrzymanych, 

zn"cali si" nad nimi i stosowali wobec nich przemoc fizyczn#. 

+wiadek Henryka Kowalewicz w swoich zeznaniach opisa!a okoliczno&ci 

swojego zatrzymania w dniu 22 sierpnia 1952 roku. Po przewiezieniu do PUBP 

w Wysokiem Mazowieckiem przez dwa dni przebywa!a sama w celi. W tym cza-

sie jej nie przes!uchiwano. Nast"pnie zosta!a przewieziona do wi"zienia karno � 

&ledczego w Bia!ymstoku. Tam przes!uchuj#cy funkcjonariusze UB wyzywali j# 

od prostytutek, grozili, 'e je'eli niczego nie powie zostanie osadzona w karcerze. 

Kilka razy zmuszano j# do wielogodzinnego stania, raz nawet prawie ca!# dob".  

Wyrokiem s#du z 30 kwietnia 1953 roku skazano j# na kar" 12 lat wi"zienia.

Irena Alicja Bielewicz z domu $api%ska z!o'y!a zeznania w 2004 roku. Zo-

sta!a zatrzymana, wraz z siostr# Stanis!aw#, 22 sierpnia 1952 roku. Na krótko 

przed przetransportowaniem do Bia!egostoku funkcjonariusz UB wypytywa! j# 

o miejsce pobytu Huzara. Kiedy powiedzia!a, 'e niczego nie wie, z!apa! j# za 

ko!nierz palta i uderzy! w twarz. Krzycza!, 'e zgnije w wi"zieniu. W wyniku 

tego pokrzywdzona mia!a obrz"kni"t# twarz, tendencj" do wypadania dolnej 

'uchwy, dozna!a cz"&ciowego ubytku s!uchu. 
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Stanis!awa P!o%ska, z domu $api%ska zezna!a, 'e funkcjonariusz UB w Wy-

sokiem Mazowieckiem, podczas jednego z przes!ucha% dwa razy przypali! papie-

rosem lew# r"k". Po oko!o tygodniu zosta!a przewieziona do Bia!egostoku, gdzie 

zmieniaj#cy si" funkcjonariusze kontynuowali przes!uchania, które najcz"&ciej 

odbywa!y si" w nocy. Prowadz#cy je wyzywali j#, wykr"cali r"ce, jeden kopa!. 

Zosta!a te' zaprowadzona do starszego m"'czyzny, który twierdzi!, 'e jest pro-

kuratorem. Powiedzia! skazanej, 'e zostanie przetransportowana do $ap na 

proces Huzara, gdzie b"dzie sk!ada) zeznania. Kiedy odmówi!a, rozmówca ude-

rzy! j# w twarz. Mia! na palcu du'y sygnet. Wskutek tego ciosu Stanis!awa $a-

pi%ska straci!a w górnej szcz"ce kilka z"bów. 

Paulina Perkowska, kl. IIa, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Pp"k. Stanis"a-

wa Nilskiego-$api!skiego w $apach.

Ksi!dz katecheta oskar&ony

Ksi#dz Czes!aw Rakowski urodzi! si" w 1909 roku w $om'y. W latach I woj-

ny &wiatowej trafi! wraz z rodzicami w g!#b Rosji. Nauk" rozpocz#! w szkole 

powszechnej w dalekim Smole%sku. Po uzyskaniu niepodleg!o&ci przez Polsk" 

powróci! do $om'y. Tam uko%czy! gimnazjum oraz Seminarium Duchowne. 

+wi"cenia kap!a%skie otrzyma! w 1936 roku. Krótko by! wikariuszem w Pi#tni-

cy ko!o $om'y, potem w $apach. W latach II wojny &wiatowej nale'a! do Armii 

Krajowej. W 1944 roku podj#! prac" katechetyczn# w !apskich szko!ach. By! tak-

Eugenia "api!ska z gimnazjalistkami: Paulin% Perkowsk% i Gabrysi% "api!sk%
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'e wspó!twórc# powojennego ZHP w tym mie&cie. Krótko pe!ni! funkcj" Komen-

danta Hufca ZHP w $apach. W grudniu 1952 roku zosta! aresztowany przez UB 

i s#dzony wraz z grup# Kazimierza Kamie%skiego ps Huzar. Ksi#dz Rakowski 

pocz#tkowo zaprzecza! kon taktom z organizacjami konspiracyjnymi. Po ci"'kim 

&ledztwie przyzna! si" do cz"&ci zarzutów. W postanowieniu o poci# gni"ciu do 

odpowiedzialno&ci karnej stwier dzono, 'e od 1945 roku usi!owa! on przemoc# 

zmieni) ustrój Polski Ludowej, u'yczaj#c na plebanii w $apach go&ciny i po'y-

wienia cz!onkom oddzia!u Huzara. Po odbyciu kary wi"zienia osiad! w Ko!akach 

Ko&cielnych, gdzie by! d!ugoletnim proboszczem. Zmar! w 1979 roku. 

Profesor i katecheta

Niewielu jest ludzi, którzy pami"taj# ksi"dza Czes!awa Rakowskiego. Jed-

nym z nich jest profesor Jerzy Rydzewski. � Najbardziej w moich wspomnie-

niach o ksi"dzu utkwi! moment walk o $apy w sierpniu 1944 roku. Wokó! toczy! 

si" bój. Wielu przera'onych $apian schroni!o si" w ko&ciele. Przez ca!y czas 

kanonady ksi#dz Rakowski sta! przy o!tarzu i g!o&no modli! si", za& wierni mu 

wtórowali. I sta! si" cud � ko&ció! nie zosta! zburzony. Nie by!o w tym ksi"dzu 

strachu, lecz 'arliwa wiara. Po wojnie ksi#dz Czes!aw by! moim koleg# po fachu 

nauczycielskim � mówi pan Jerzy Rydzewski � razem pracowali&my w !apskim 

gimnazjum. On te' udziela! nam &lubu w 1948 roku. Pami"tam, 'e podczas 

nabo'e%stwa w ko&ciele parafialnym w $apach, pojawili si" nieznani nam osob-

nicy. Ju' w trakcie przyj"cia weselnego wtargn"!o kilku uzbrojonych ubowców, 

Ksi%dz Czes#aw Rakowski z nauczycielami i uczniami gimnazjum w "apach
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którzy aresztowali Tadeusza Wojno, mojego koleg", a zarazem go&cia weselne-

go. Nast"pnego dnia znowu do naszego mieszkania wpadli milicjanci. Okaza!o 

si", 'e Tadeusz w drodze do komisariatu uciek! funkcjonariuszom UB. 

Ksi#dz Czes!aw � to by! cz!owiek niezwykle przyjazny wobec innych. Taki 

bardzo bezpo&redni. Mia! wyj#tkowo dobry kontakt z m!odzie'#. Jakby to naj-

barwniej wyja&ni)? � To nie by! tylko ksi#dz, a dalej, dalej nic� Kiedy& gro-

madka uczniów sta!a na korytarzu przy piecu kaflowym. Przechodzi! ksi#dz 

Czes!aw, musn#! r"k# kawalerowi po spodniach. I powiedzia! � Kant � brzytwa. 

Skaleczy!em si". I nie ogl#daj#c si" poszed! dalej. Jego pasj# by!o majsterkowa-

nie przy motocyklach. Mia! takiego, którego sam sk!ada!, naprawia!. Nieraz tro-

ch" dokuczali&my koledze z rady pedagogicznej, pokpiwaj#c z jego zami!owania 

do jedno&ladów z silnikiem. Szczególnie po niecodziennym wydarzeniu, kiedy 

to motocyklista w sutannie niezbyt fortunnie wjecha! w zakr"t w Uhowie. I wy-

l#dowa! ze swoim jedno&ladem w ogródku pana Mojsy � pracownika odcinka 

drogowego. Jednak jego pasj# by!a praca z m!odzie'#. Trudno wr"cz opisa), jak 

on potrafi! zach"ca) do harcerstwa, jakie mia! pomys!y na prac" i wypoczynek. 

Pami"tam, jak organizowa! pomoc $api%skiemu, uczniowi naszego gimnazjum, 

którego n"ka!o UB. Kiedy&, podczas mszy, podszed! do mnie ministrant i po-

wiedzia!, 'e ksi#dz Czes!aw pilnie chce ze mn# si" spotka). Od razu po mszy. 

Nie najlepszy to by! pomys!, gdy' nawet podczas mszy UB mia!o swoich szpicli. 

A ja wówczas ju' by!em nauczycielem, w dodatku z ca!# pewno&ci# &ledzonym. 

Ksi%dz Czes#aw Rakowski z nauczycielami i uczniami
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W tamtych czasach by!em do&) cz"stym go&ciem u ksi"dza. Mieszka!em blisko 

k!adki nad torami, wi"c do wikariatu mia!em ca!kiem niedaleko. 

Od czasu aresztowania naszego katechety w szkole zapanowa!o grobowe 

milczenie � kontynuuje opowie&) profesor Jerzy Rydzewski � Nikt z nikim nie 

rozmawia!. Bo przecie' w r"kach UB znalaz! si" nasz kolega z grona pedago-

gicznego. Nie wiem, czy te' kto& by! na procesie Huzara i jego podkomendnych, 

Gazeta Bia#ostocka 1953 r.



53

a tak'e ksi"dza Czes!awa. Ja nie by!em. Obawia!em si", 'e wkrótce tak'e zosta-

n" ponownie aresztowany. By!em przecie' w konspiracji, w Narodowej Organi-

zacji Wojskowej, by!em te' wcze&niej aresztowany i przez wiele dni przes!uchi-

wany. By! rok 1953 i tylko starsze pokolenie mo'e zrozumie) atmosfer" tamtych 

czasów. Po wyj&ciu ksi"dza z wi"zienia spotka!em si" z nim kilkakrotnie, ale 

o tamtych wydarzeniach nie rozmawiali&my.

Gabrysia $api!ska, kl. IIe, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Pp"k. Stanis"a-

wa Nilskiego-$api!skiego w $apach. 

Proces ,,Huzara� w 'apach

Mieczys"aw Francke ma 91 lat. Od urodzenia mieszka w $apach. W 1953 

roku pracowa" w Warsztatach. Zna" ludzi, którzy byli w sali "apskiej parafialki, 

na procesie Huzara. Pami#ta atmosfer# tamtych dni.

� W tym czasie by!em w $apach � wspomina pan Mieczys!aw � ale nie mia-

!em urlopu. Na kilka dni przed procesem po fabryce chodzili komuni&ci. Infor-

mowali, 'e b"dzie s#d nad Huzarem, proces wielkiego przest"pcy i jego bandy. 

Gazeta Bia#ostocka 1953 r.
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Obowi#zkiem ka'dego z obywateli $ap jest by) na procesie. W!adze zmusza!y 

m!odzie' ze starszych klas gimnazjum, wysy!ano tak'e wytypowanych pracow-

ników zak!adów pracy. Wszystkie fabryki wyznacza!y ludzki �kontyngent�.

Funkcyjni partyjni mieli obowi#zek doprowadzi) pracowników do parafialki 

na proces. Nabór do ,,widowni� robili sekretarze Partii (PZPR). 

O samym pro-

cesie opowiedzia!a 

mi Zofia Mosi#dz, 

kole'anka ze szkol-

nej !awki. Praco-

wa!a w naszych 

Zak!adach w ka-

drach. Wys!ano j# 

s!u'bowo. Na sali 

by!o bardzo du'o 

szpicli, którzy ob-

serwowali innych 

ludzi. Przes!uchi-

wany by! ksi#dz 

Czes!aw Rakowski, 

który kiedy& uczy! 

nas religii. Bardzo go wszyscy lubili&my. Zofia, gdy go zobaczy!a, wówczas za-

cz"!a p!aka). 

Natychmiast podszed! do niej, siedz#cy obok m"'czyzna i wyprowadzi! z pa-

rafialki. Zofia mówi!a, 'e wszyscy oskar'eni zachowali si" honorowo, nie pani-

kowali, odpowiadali spokojnie na pytania i oszczerstwa prokuratora i s"dziego, 

nie prosili o u!askawienie. 

Na ulicach naszego miasta ludzie byli przygn"bieni. Bali si" na ten temat 

dyskutowa). A budynek, w którym by! proces zosta! obstawiony przez UB i MO. 

W!adza chyba obawia!a si" rozruchów. Huzara w $apach wszyscy szanowali. Po 

1944 roku chroni! nas przed Rosjanami, bo wojska sowieckie, jak wraca!y z Za-

chodu, to poci#gi zatrzymywa!y si" w $apach. Prawie zawsze Sowieci byli pija-

ni. Broni nie mieli. Tylko ich dowódcy. Ale wypadali dzik# gromad# do miasta, 

grabili sklepy, rabowali ludzi. Tylko Huzar ratowa! $apy przed bolszewikami. 

Nieraz nawet z naszymi !apskimi milicjantami. Ale ci, sami by nie poradzili. Po 

pewnym czasie Rosjanie zdecydowali, 'e poci#gi b"d# zatrzymywa) si" w Raci-

borach lub Zdrodach. Bali si" ludzi Huzara. Od tego czasu transporty wojskowe 

przeje'd'a!y przez $apy na przelot. 

Maciej Pucel i Mieczys#aw Francke
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Mój kolega Raszyn

W oddziale Huzara mia!em przyjació!: Henryka Zieli%skiego i Tadeusza 

Wojno. Ten drugi by! w oddziale Huzara jednym z dowódców. To byli moi kole-

dzy, z którymi uczy!em si" w szkole powszechnej, od pierwszej do siódmej klasy. 

Tadeusz Wojno ps. Raszyn, ju' po ujawnieniu, przebywa! na +l#sku. Przyje-

cha! kiedy& na &wi"ta wielkanocne do rodziny. Wojnowie mieszkali przy ulicy 

Cmentarnej. Ten dom, ju' opu-

stosza!y, jeszcze stoi. My miesz-

kali&my obok. Tadeusz mnie 

odwiedzi!. Siedzia!em z nim 

przy stoliku w naszym miesz-

kaniu. Przyszed! jego m!odszy 

brat Janusz i powiedzia!, 'e 

UB by!o w ich domu. Tadeusz 

nie wiedzia!, jak uciec z $ap. 

Chcia! przedosta) si" na +l#sk. 

Powiedzia!em, 'e kupi" bilet. 

Niech pieszo idzie na Osse, bo 

na pewno stacja w $apach jest 

pod obserwacj#. I dopiero tam 

wsi#dzie do poci#gu. Tak te' 

zrobi!. Jednak po pewnym cza-

sie zosta! aresztowany. Siedzia! 

we Wronkach. Trzymali go no-

cami w piwnicy, w wodzie po-

wy'ej kolan. 

Po powrocie z wi"zienia 

chorowa! przez ca!e 'ycie na 

nogi. Do $ap ju' nie powróci!, 

ale zamieszka! w Ostródzie. 

W tym mie&cie zamieszka!o du'o ludzi z $ap, tych z AK i konspiracji. *ona Ta-

deusza, ju' po jego &mierci wys!a!a do mnie d!ugi list. Napisa!a, 'e zmar!, a pod 

koniec 'ycia by! kalek# bez nogi. Tak mu wi"zienie po latach da!o o sobie zna). 

Raszyn ma swój grób w Ostródzie. To by! wspania!y cz!owiek, kolega. Warto 

o nim pami"ta)�

Maciej Pucel, kl. IIb, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Pp"k. Stanis"awa 

$api!skiego-Nilskiego w $apach

Tadeusz Wojno ps. Raszyn
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Miejsce Ich pochówku do dzisiaj pozostaje nieznane

Obelisk ku czci kpt. 

Kazimierza Kamie%skie-

go ps. Huzar i jego pod-

komendnych, skazanych 

w pokazowym procesie 

w marcu 1953 roku zosta! 

zbudowany staraniem 

spo!ecznego Komitetu 

i po&wi"cony w dniu 24 

marca 2013 roku. W po-

bliskiej sali pw. +w. Jó-

zefa odby! si" pokazowy 

proces kpt. Kazimierza 

Kamie%skiego ps. Huzar  

oraz jego podkomend-

nych. 

11 pa(dziernika 1953 

roku, w bia!ostockim 

wi"zieniu komunistycz-

ni oprawcy zamordowa-

li ostatniego dowódc" 

6 Brygady Wile%skiej 

AK, legendarnego kpt. 

Kazimierza Kamie%skie-

go Huzara.

Oprócz kpt. �Huza-

ra�, w dniach 22 wrze&nia  

i 11 pa(dziernika 1953 roku, zamordowano równie' pi"ciu jego 'o!nierzy. Byli 

to: Mieczys!aw Grodzki ps. *ubryd, Wac!aw Zalewski ps. Zbyszek, Kazimierz 

Parzonko ps. Zygmunt, Kazimierz Radziszewski ps. Marynarz, Józef Mo&cicki 

ps. Pantera.

Kapitan Kazimierz Kamie%ski ps. Huzar 'y! lat 33. A' 13 po&wi"ci! walce 

w konspiracji. Po og!oszeniu wyroku &mierci 'y! prawdopodobnie jeszcze przez 

trzy miesi#ce. Jego ciotka Józefa, która go wtedy odwiedzi!a, opowiada!a, 'e by! 

strasznie pobity. Mia! po!amane 'ebra i liczne obra'enia zewn"trzne.

Urodzi! si" 8 stycznia 1919 roku we wsi Markowo Wólka. Dorasta! wi"c 

w niepodleg!ej Polsce. By! to czas, kiedy w szkole i domu wpajano umi!owa-

'o#nierz (NN) z oddzia#u WiN kpt. Kazimierza Kamie!skiego ps. Huzar
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nie Ojczyzny. Kazimierz by! bardzo zdolnym uczniem. W 1939 roku uko%czy! 

szko!" podchor#'ych kawalerii w Grudzi#dzu. Kilka miesi"cy pó(niej nadszed! 

Wrzesie%. Kapral pchor. rez. Kazimierz Kamie%ski walczy! w szeregach 9 pu!-

ku strzelców konnych w Grajewie. Bi! si" w Prusach Wschodnich, na Lubelsz-

czy(nie i pod Kockiem. Jako oficer !#cznikowy wykonywa! niezwykle trudne 

zadania. Czterokrotnie Niemcy zabili konie, których dosiada!, wykonuj#c nie-

bezpieczne misje. Na krótko dosta! si" do niemieckiej niewoli, z której zbieg!. 

Jesieni# 1939 roku przedar! si" przez sowiecki kordon graniczny i dotar! w ro-

dzinne strony. Od pocz#tku 1940 roku w!#czy! si" do konspiracji. Na terenie 

wysokomazowieckim powsta! wówczas Podlaski Batalion +mierci. Wkrótce or-

ganizacja zosta!a wcielona do Zwi#zku Walki Zbrojnej. Kazimierz Kamie%ski, 

w pobli'u wsi Jab!o% D#browa, natkn#! si" na sowiecki patrol w sk!adzie: dwóch 

enkawudzistów, milicjant Kozak oraz 'ydowski konfident Szlonka z Sokó!. Ka-

mie%ski nie by! sam. Towarzyszy!o mu dwóch innych konspiratorów. Jechali 

saniami. Sowieci kazali trzem zatrzymanym wysi#&) i udali si" do pobliskiego 

domu w celu wylegitymowania. Tam pad!y strza!y. Dwóch Sowietów i milicjant 

zosta!o zabitych. Agent zdo!a! uciec. Wkrótce odby! si" w $apach pogrzeb. Uro-

czysto&) odby!a si" w miejscowym parku. Przemawia! Marceli Nowotko, szef 

!apskiego Rejkomu. Starsi mieszka%cy miasta wspominaj#, 'e us!yszeli z jego 

ust znamienne s!owa: Jeszcze przyjdzie ten czas, kiedy wasza krew ja&niepa%-

ska pop!ynie rynsztokami. 

Oprawcy w mundurach � Szef PUBP w Wysokiem Mazowieckiem por. Zasztoft i sowiecki kpt. Rykow z NKWD
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Kamie%ski przyj#! pocz#tkowo pseudonim Gryf. I zosta! dowódc# plutonu 

terenowego, nast"pnie szefem uzbrojenia i adiutantem Komendanta Obwodu 

AK Wysokie Mazowieckie. W czerwcu 1943 roku bra! udzia! w potyczce party-

zantów z Niemcami pod Liz# Star#. U schy!ku okupacji niemieckiej awansowa! 

do stopnia porucznika i dowodzi! kompani# ckm. Po &mierci por. Tadeusza We-

stfala ps. Kara& obj#! komend" nad lokalnym Kedywem. Bra! udzia! w realizacji 

planu �Burza�.

Tymczasem w sierpniu 1944 roku wszed! na nasze ziemie nowy, barbarzy%-

ski okupant. I nowa w!adza przyniesiona na sowieckich bagnetach. Nie by!oby 

oporu, gdyby nie straszliwy terror. Wystarczy, 'e w samym tylko Bia!ymstoku 

Sowieci w ci#gu kilku tygodniu, tu' po wyzwoleniu, wywie(li na Sybir prawie 

3000 m!odych ludzi. Kazimierz Kamie%ski pocz#tkowo ukrywa! si" w Kami%-

skich Wiktorach, gdzie mieszka! jego stryj. Na krótko zosta! aresztowany przez 

milicj" pod zarzutem uchylania si" od s!u'by wojskowej. Uciek! i ukrywa! si" 

w $apach Osse. Wróci! do konspiracji. W nowej sytuacji sta! si" przede wszyst-

kim obro%c# ludzi. Wst#pi! do WiN. W 1946 roku zosta! awansowany do stopnia 

kapitana. Jego oddzia! by! poddany 'elaznej dyscyplinie wojskowej. Kary i wyro-

ki by!y, przed wykonaniem, wielokrotnie sprawdzane pod k#tem ich zasadno&ci. 

Bezwzgl"dnie likwidowa! pospolitych rabusiów i przest"pców. U schy!ku swej 

dzia!alno&ci jego pododdzia! dzia!a! w strukturach 6 Brygady Wile%skiej WiN. 

W okresie tym wykona! kilkadziesi#t akcji: m.in. 12 czerwca 1945 roku zlikwi-

dowa! zast"pc" szefa PUBP w Wysokiem Mazowieckiem � Ba!kasa, a 25 listo-

pada 1945 roku � Komendanta Powiatowego MO por. Kani". Wiosn# 1945 roku 

rozbroi! posterunki MO w $apach, Po&wi"tnem, Czy'ewie i Szulborzu. W maju 

1945 roku, w zasadzce pod $apami, rozbi! grup" operacyjn# UBP i MO. Jako je-

den z kilku oficerów bior#cych udzia! w naradzie sztabu bia!ostockiej organiza-

cji WiN nie zdecydowa! si" na ujawnienie. Zgodnie z przyj"tymi uzgodnieniami 

rozwi#za! jednak swój oddzia!, pozostaj#c w polu jedynie z trzema 'o!nierzami: 

por. Witoldem Buczkiem �Wujem�, �Ponurym�, Franciszkiem $api%skim �Szwe-

dem� oraz Wac!awem Zalewskim �Zbyszkiem�. Po walkach grudniowych pod 

$apami, stan oddzia!u spad! z powrotem do trzech partyzantów. Jednak ju' 

w 1948 roku liczy! ponad 10 ludzi. W jego sk!ad wchodzili wówczas: st. sier'. 

Lucjan Niemyjski �Krakus�, sier'. Eugeniusz Tymi%ski �Ry&�, sier'. Kazimierz 

Parzonko �Wichura�, �Zygmunt�, Jan Wyszy%ski �J"dru&�, Franciszek Danieluk 

�Gryf�, Stanis!aw $api%ski �Orze!�, bracia Mieczys!aw i Zygmunt Szulborscy 

�Jurek� i �Wicher�, Stanis!aw Gontarczuk �Rekin�, Tadeusz *ochowski �Karol�, 

Jan Krasowski �Orzech�, bracia Ryszard, Czes!aw i Leopold Dybowscy �Mar-

kos�, �Rejtan� i �Rymsza�, oraz NN �Fredek�. Po &mierci W!adys!awa $ukasika 

ps. �M!ot� przej#! dowodzenie. To nic, 'e potem na jego procesie wyzywano go 

od bandytów. Ludzie wiedzieli swoje. Póki mogli, chronili Huzara i jego ludzi. 
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Gdyby 'o!nierze Kamie%skiego byli bandytami, to nie prze'yliby w ówczesnych 

czasach nawet doby. Za du'o by!o broni pozosta!ej z wojny.

Proces

Kpt. Kazimierz Kamie%ski ps. Huzar zosta! podst"pnie aresztowany 27 pa(-

dziernika 1953 roku w Warszawie. Pokazowy proces odby! si" w marcu 1953 roku 

w $apach. Do sali !apskiej parafialki w!adze zgoni!y t!umy ludzi. So!tysi mieli 

by) obowi#zkowo. Zap"dzono m!odzie' gimnazjaln# i aktywistów partyjnych. 

Na s!upach ulicznych podwieszono g!o&niki. Z t!umu pada!y okrzyki � Ty ban-

dyto!. Huzar szed! blady i zmaltretowany. A przecie' tu' przed aresztowaniem 

w Warszawie przy&ni! mu si" ojciec, który go przestrzeg! przed tym wyjazdem.

Po trzydniowym procesie, 24-26 marzec 1953 roku, s#d w sk!adzie: 

pp!k. Mieczys!aw Widaj � przewodnicz#cy, mjr Jan P!onka i por. W!adys!aw 

Marsza!ek (oskar'a! prokurator pp!k. Henryk Lig"za) 26 marca wyda! wyrok 

skazuj#cy kpt. Kazimierza Kamie%skiego ps. Huzar na trzynastokrotn# kar" 

&mierci, utrat" praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze 

oraz przepadek ca!ego mienia na rzecz Skarbu Pa%stwa. Podczas tego procesu 

kary &mierci otrzymali równie' jego podw!adni: Mieczys!aw Grodzki ps. *ubryd, 

Wac!aw Zalewski ps. Zbyszek i Tadeusz Kry%ski ps. Rokita. W przypadku tego 

Symboliczna tablica  umieszczona na grobie  rodzinnym Huzara w Po&wi(tnem
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ostatniego Rada Pa%stwa skorzysta!a z prawa !aski i zamieni!a kar" &mierci 

na do'ywotnie wi"zienie. W stosunku do kpt. Kamie%skiego Naczelny S#d Woj-

skowy, sk!adowi przewodniczy! p!k. Aleksander Tomaszewski, nie uwzgl"dni! 

skargi rewizyjnej (28 maja 1953 roku). Rada Pa%stwa nie skorzysta!a z prawa 

!aski (6 pa(dziernika 1953 roku). 

Wyrok wykonano w wi"zieniu w Bia!ymstoku 11 pa(dziernika 1953 roku, 

o godz. 13:30. W egzekucji uczestniczyli: s"dzia WSR w Bia!ymstoku mjr. Jan 

P!onka, naczelnik wi"zienia ppor. Tadeusz Nale'yty, prokurator kpt. Sylwe-

ster Ströcker, lekarz kpt. Tamerlan Smolski i dowódca plutonu egzekucyjnego 

st. sier'. Aleksander Jurczuk � wykonuj#cy wyrok.

13 marca 1997 roku S#d Wojewódzki w Bia!ymstoku uzna! wyrok za niewa'-

ny, za& kpt. Kazimierz Kamie%ski zosta! po&miertnie zrehabilitowany. W 2007 

roku Prezydent RP Lech Kaczy%ski odznaczy! go po&miertnie Krzy'em Wielkim 

Orderu Odrodzenia Polski.

      Opracowa!: Marian Olechnowicz

Od lewej: Stanis#aw 'ochowski � #%cznik, 
Edward Dziemianowicz ps. Czarny � podkomendny Kazimierza Kamie!skiego ps. Huzar, Tadeusz Perkowski � #%cznik 
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Z teczki UB: sprawa Huzara
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Szlak partyzancki

1. P#onka Ko(cielna � W latach okupacji sowieckiej i hitlerowskiej proboszczem 
parafii w P!once Ko&cielnej by! ksi#dz Czes!aw Rogalski. Organizowa! pomoc rodzinom 
aresztowanych lub zamordowanych. Sprzyja! akcji ppor. Jana P!o%skiego. Wspiera! 
tak'e parafian na duchu. By! zaprzysi"'onym kapelanem Armii Krajowej.

5/6 sierpnia 1944 roku, w ramach Planu �Burza�, odby!a si" tutaj koncentracja 
pododdzia!ów 76 pp. AK z ppor. Hieronimem Perkowskim ps. Dziadek, z zadaniem 
zdobycia $ap. 

2. P#onka Strumianka  � W pobliskim lesie znajdowa!y si" magazyny oraz schro-
ny Armii Krajowej. W jednym ze schronów znajdowa!a si" maszyna do pisania oraz po-
wielacz. Drukowane by!o pismo : �Z podziemi� oraz ulotki propagandowe. Tutaj urodzi! 
si" tak'e ppor. Jan P!o%ski ps. D#bek

3. Osiedle Osse � Prawdopodobnie odbywa!a si" tu produkcja granatów. Do kon-
spiracyjnej odlewni surowiec do form i odlewów przemycali robotnicy Warsztatów Ko-
lejowych � cz!onkowie fabrycznej komórki Armii Krajowej. 27 IV 1946 rok � rozbrojenie 
grupy operacyjnej UBP i MO we wsi Osse-Bagno (milicjantów puszczono wolno, nato-
miast wskazany przez nich funkcjonariusz PUBP z Wysokiego Mazowieckiego, Leon 
Elzner, zosta! rozstrzelany).

4. Las Osse � W pobliskim lesie, w 1943 roku odbywa!y si" dwukrotnie )wiczenia 
kursu podchor#'ówki.

5. Wity-D$bowina  � Miejsce cz"stego kwaterowania podkomendnych kpt. Kazi-
mierza Kamie%skiego ps. Huzar.

6. Wity � 22 sierpnia 1952 roku grupa operacyjna UB osaczy!a na melinie, w go-
spodarstwie Kowalewiczów w Witach st. sier'. Lucjana Niemyjskiego �Krakusa�. 
11 sierpnia 2013 roku ods!oni"to w Witach obelisk upami"tniaj#cy st. sier'. Lucjana 
Niemyjskiego ps. �Krakus�. Pomys!odawc# oraz g!ównym fundatorem by! pan Roman 
Mieczkowski.

7. 'apy � ulica Cmentarna � Obelisk ku czci kpt. Kazimierza Kamie%skiego 
ps. Huzar i jego podkomendnych, skazanych w pokazowym procesie w marcu 1953 
roku zosta! zbudowany staraniem spo!ecznego Komitetu i po&wi"cony w dniu 24 marca 
2013 roku. W pobliskiej sali pw. +w. Józefa odby! si" pokazowy proces kpt. Kazimierza 
Kamie%skiego ps. �Huzar� oraz jego podkomendnych. Oprócz kpt. �Huzara�, w dniach 
22 IX i 11 X 1953 roku, zamordowano równie' pi"ciu jego 'o!nierzy. Byli to: Mieczys!aw 
Grodzki �*ubryd�, Wac!aw Zalewski �Zbyszek�, Kazimierz Parzonko �Zygmunt�, Kazi-
mierz Radziszewski �Marynarz�, Józef Mo&cicki �Pantera�.

8. 'apy � ko(ció# pw. )w. Aposto#ów Piotra i Paw#a � Proboszcz parafii pw. 
+w. Aposto!ów Piotra i Paw!a ks. Henryk Bagi%ski ps. $apski, cz!onek AK, organizo-
wa! pomoc potrzebuj#cym. Ko&ció! by! miejscem schronienia ludno&ci. Ksi#dz Czes!aw 
Rakowski by! wikariuszem w $apach. W 1953 roku zosta! aresztowany i s#dzony, wraz 
z Kazimierzem Kamie%skim ps. �Huzar�.

9. Dom przy ulicy Po#udniowej w 'apach � W grudniu 1947 roku ob!awa UB 
zaskoczy!a stacjonuj#cy oddzia! �Huzara�. Przed &wi"tami Bo'ego Narodzenia w oko-
licach $ap mia!o doj&) do spotkania �Huzara� z kpt. W!adys!awem $ukasiukiem ps. 
�M!ot�. Gospodarstwo, w którym znajdowali si" partyzanci zosta!o otoczone. Wywi#za!a 
si" walka. Na szcz"&cie dla mniej licznych i s!abiej uzbrojonych partyzantów rozszala!a 
si" burza &nie'na, która powa'nie ograniczy!a widoczno&). Wykorzystali to partyzanci, 
lepiej obeznani z terenem. Stracili jednak dwóch zabitych: Edwarda Guziaka �Jastrz"-
bia� oraz Lucjana Roszkowskiego �Orlika�. Bohaterem akcji wycofania by! Edward 
Dziemianowicz ps. �Czarny� z $ap.

10. 'apy � dawne ZNTK � O&rodek konspiracji AK, w odlewni Warsztatów by!y 
produkowane korpusy granatów, prawdopodobnie miejsce brawurowej akcji wywiezie-
nia roztaczarki.
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W latach okupacji niemieckiej zak!ad fotograficzny W!adys!awa Piotrow-

skiego by! punktem kontaktowym Armii Krajowej. Po wojnie zagl#dali tutaj 

'o!nierze antykomunistycznego podziemia. Tylko niektórych uda!o si" zidenty-

fikowa). Wi"cej fotagrafii archiwalnych mo'na znale() w Muzeum Wirtualnym 

im. W!adys!awa Piotrowskiego: www.wirtualnelapy.pl.
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