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 Ð Porucznik Jan Tabortowski, zdjęcie przedwojenne

 Ð Jan Tabortowski i Franciszka Ramotowska „Iskra”, uroczysko 

Kobielne, lato 1944 roku
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OOdbicie „Iskry” było jedną z najbardziej spektaku-
larnych akcji mjr. Jana Tabortowskiego „Bruzdy”. 
Podporucznik Ramotowska była łączniczką ko-
mendy Inspektoratu Łomża AK (obejmował ob-

wody: Grajewo i Łomża). Została aresztowana w Białymsto-
ku w styczniu 1945 roku przez NKWD wskutek denucjacji 
jej byłego kolegi z oddziału. Dla Sowietów była szczególnie 
cenną zdobyczą. Wiedzieli, że łączniczka może znać kwate-
ry, w których ukrywał się „Bruzda”. Aby wydobyć te infor-
macje, poddano ją ciężkim przesłuchaniom. Podczas jednego 
z nich „Iskra”, nie mogąc wytrzymać cierpień, wykorzystała 
nieuwagę enkawudzisty i wyskoczyła przez okno. Przeży-
ła, ale uszkodziła sobie kręgosłup. Umieszczono 
ją w strzeżonym szpitalu wojskowym. „Bruz-
da” – po zebraniu informacji wywiadowczych 
– zaplanował akcję odbicia. Pod szpital dotar-
li zarekwirowaną ciężarówką pocztową. Dwóch 
wartowników pilnujących „Iskry” rozbrojono, 
a ją wniesiono do pojazdu. Po uwolnieniu przez 
miesiąc leczono ją w Łomżyńskiem, a następnie 
przewieziono do Warszawy, pod opiekę zaufanego 
doktora. W 1947 roku skorzystała z możliwości 
ujawnienia i zaczęła studiować historię na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Przez wiele lat pracowała 
w Archiwum Głównym Akt Dawnych, była wy-
bitnym znawcą funkcjonowania polskiego państwa 
podziemnego w okresie powstania styczniowego.

Niecałe trzy tygodnie po uwolnieniu „Iskry” od-
dział „Bruzdy” przeprowadził kolejną spektakular-
ną akcję, która stała się jednym z „żelaznych” przy-
kładów obrazujących, na czym polegała działalność 

Był 20 kwietnia 1945 roku. Siedmioosobowy 
oddział dowodzony przez majora „Bruzdę” 
zatrzymał w Puszczy Knyszyńskiej na trasie 
Grajewo–Białystok ciężarówkę polskiej poczty 
wojskowej. Jeden z partyzantów pozostał 
z rozbrojoną załogą pojazdu, pozostali udali się 
w stronę Białegostoku. Podjechali do szpitala 
wojskowego, sterroryzowali strażników, 
na noszach wynieśli ppor. Franciszkę 
Ramotowską „Iskrę”.

Major „Bruzda” – symbol 
białostockiej konspiracji
sławomir poleszak

powojennego podziemia. 
Co znamienne, przeprowa-
dzono ją w momencie, gdy 
Europa świętowała zakoń-
czenie II wojny świato-
wej. W nocy z 8 na 9 maja 
1945 roku mjr Tabortow-
ski – po dokładnym roz-
poznaniu – na czele około 
dwustuosobowego oddzia-
łu wkroczył do Grajewa, 
siedziby władz powiato-
wych. Zablokowano dro-
gi dojazdowe, przerwano 
połączenia telefoniczne 
i odcięto dopływ prądu. 
W miasteczku wydzie-
lono trzy główne grupy 
uderzeniowe. Pierwsza, 
dowodzona przez ppor. 
Stanisława Marchewkę 
„Rybę”, zdobyła budy-
nek miejscowego Powiatowego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego. Z cel znajdujących się w jego piwnicach 
uwolniono kilkudziesięciu więźniów. Druga grupa, prowadzo-
na przez por. Franciszka Warzyńskiego „Wawra”, uderzyła 
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na Komendę Powiatową MO, skąd również uwol-
niono około czterdziestu więźniów. Trzeci oddział sierż. An-
toniego Kurowskiego „Olszyny” zablokował komendanturę 
wojenną, w której znajdowało się kilkudziesięciu żołnierzy 
sowieckich. Kiedy próbowali oni pomóc atakowanym urzędom, 
zostali ostrzelani przez partyzantów. Partyzanci opanowali też 
starostwo i Izbę Skarbową, z aresztów uwolnili w sumie po-
nad stu więźniów. Opuszczając miasteczko, żołnierze „Bruz-
dy” rozstrzelali byłych agentów gestapo i współpracowników 
nowej władzy oraz rozbili punkt łączności armii sowieckiej.

„Będzie dobrym i odważnym ofi cerem”
Walka w powojennym podziemiu antykomunistycznym była 
dla Jana Tabortowskiego oczywistą konsekwencją wcześniej-
szych jego wyborów i tradycji, w której wyrósł. Jego przod-
kowie walczyli w powstaniach w 1831 i 1863 roku. On sam 
z urodzenia był nowogrodzianinem. Przyszedł na świat jako 
poddany cara Rosji Mikołaja II w 1906 roku. W 1930 roku 
ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazo-
wieckiej-Komorowie, a następnie Ofi cerską Szkołę Artyle-

rii w Toruniu. Jako ofi cer zawodowy Wojska Polskiego słu-
żył w pułkach artylerii w Nowej Wilejce i Lidzie. Dowódca 
jego batalionu, mjr Ziemiański, tak go scharakteryzował: 
„W wypadku wojny będzie dobrym i odważnym ofi cerem. 
[...] Rozkazuje krótko i zwięźle, lecz wykonania rozkazów 
nie kontroluje. Dostosowuje się bardzo dobrze do poziomu 
umysłowego szeregowego i wczuwa się w ich psychikę”. 

W 1935 roku przeniesiono go do Centrum Wyszkolenia 
Broni Pancernej w Modlinie. Następnie, do wybuchu woj-
ny, służył w 1. dywizjonie pociągów pancernych w Legio-
nowie. W 1935 roku dowódca 19. pułku artylerii lekkiej, 
płk Leon Dębski, tak oceniał jego postawę: „W niebezpie-
czeństwie zachowuje zupełnie zimną krew. [...] Dość lek-
komyślny. Fizycznie bardzo wytrzymały. [...] Inteligencja 
bardzo duża. [...] Mógłby osiągnąć wybitne wyniki, gdyby 
ambicja pracy była większa”.

Dywizjon w Legionowie składał się z pięciu pocią-
gów. Bezpośrednio przed wybuchem wojny dwa naj-
nowocześniejsze z nich: „Danutę” nr 11 – w której 
jako dowódca plutonu czołgów rozpoznawczych służył 
por. Tabortowski – oraz „Poznańczyka” nr 12 przy-
dzielono jako wsparcie dla Armii „Poznań”. Załogę 
stanowiło ok. 170 żołnierzy. W chwili wybuchu wojny 
Tabortowski został zastępcą dowódcy pociągu, który 
następnie wykorzystywano do osłaniania wycofują-
cych się jednostek Armii „Poznań”. 16 września koło 
Jackowic w powiecie łowickim pociąg uszkodzili 
Niemcy. Z braku możliwości naprawy zabrano lżej-
sze uzbrojenie, zaminowano go, zaczekano, aż zbliżą 
się żołnierze niemieccy, i wysadzono.

Żołnierze z załogi „Danuty” kontynuowali walkę. 
Tabortowski przez kolejne dwa dni osłaniał przepra-

wę polskich pododdziałów przez Bzurę. Został dwukrotnie 
ranny w nogi i rękę, dostał się do niewoli niemieckiej. Po ka-
pitulacji Warszawy umieszczono go w jednym z miejscowych 
szpitali wojskowych. Leczenie trwało trzy miesiące. Wiedział, 
że po kuracji trafi  do ofl agu. Chciał tego uniknąć, dlatego 
uciekł, gdy tylko pozwolił mu na to stan zdrowia. 

W tym samym czasie, daleko na wschodzie, rozgrywał się 
dramat jego młodszego brata Alberta, porucznika WP. We 
wrześniu 1939 roku walczył on w obronie Lwowa. Po upadku 
miasta wrócił do Nowogródka, gdzie został zadenuncjowany 
i schwytany przez NKWD. Osadzono go w obozie w Starobiel-
sku, skąd w kwietniu lub maju 1940 roku przetransportowano 
do Charkowa i zamordowano strzałem w tył głowy, podobnie 
jak ponad 20 tys. innych obywateli polskich.

W podziemiu
Lata 1940–1942 to słabo znany okres życia Tabortowskiego. 
Wiadomo, że na przełomie 1939 i 1940 roku opuścił Warsza-
wę, przedarł się przez granicę niemiecko-sowiecką i dotarł 
w okolice Wysokiego Mazowieckiego. Najprawdopodobniej 
w styczniu 1940 roku dotarł tam jako emisariusz organiza-

 Ð Ostatnia narada Komendy Okręgu WiN Białystok przed ujawnieniem; 

okolice Łap, pow. Wysokie Mazowieckie, marzec 1947 roku; stoją 

od lewej: NN, mjr Józef Ochman „Orwid”, ostatni prezes Okręgu, NN, 

NN, płk Marian Świtalski „Sulima”, NN, mjr Edward Filochowski „San”, 

prezes Rejonu Mazowieckiego i mjr Jan Tabortowski „Bruzda”, „Tabor”
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cji konspiracyjnej Służba Zwycię-
stwu Polski – Związek Walki Zbroj-
nej. Występował pod pseudonimem 
„Kusy”. Razem ze swoim przyjacie-
lem, por. Czesławem Gołębiewskim 
„Bosym”, budował sieć kontaktów 
i organizowali struktury żywiołowo 
rozwijającej się konspiracji. W maju 
lub czerwcu 1940 roku został komen-
dantem Obwodu Bielsk Podlaski ZWZ, 
„Bosy” zaś dowodził Obwodem Wy-
sokie Mazowieckie. 

Powszechne przekonanie, że okupa-
cja nie będzie długotrwała, spowodo-
wało, że początkowo nie zachowywa-
no środków ostrożności, co ułatwiało 
zadanie sowieckim służbom specjal-
nym. Dzięki rozbudowanej sieci do-
nosicieli NKWD dziesiątkował szeregi 
konspiratorów. Tabortowskiemu udało 
się uniknąć wpadki. Dowództwo AK 
doceniło jego dotychczasową pracę 
podziemną – wkrótce awansował na 
inspektora Inspektoratu Łomża AK. Na stanowisku tym po-
zostawał do końca wojny, dowodząc w tym czasie dwoma 
inspektoratami.

Upojony strażnik
W listopadzie 1942 roku, gdy wracał z odprawy m.in. razem z ko-
mendantem Obwodu Łomża por. Stanisławem Cieślewskim 
„Lipcem”, wszyscy zostali przypadkowo za-
trzymani przez patrol żandarmerii i odstawieni 
do łomżyńskiego więzienia. Niemcy nie zda-
wali sobie sprawy, że mają w ręku najważniej-
szych przywódców miejscowej konspiracji. 
Więzienie było solidne, nie było możliwości 
odbicia. Więźniowie zaczęli organizować się 
samodzielnie – zbierali informacje o współ-
więźniach aresztowanych za pracę podziem-
ną, sporządzili plan budynku i organizacji 
wewnętrznej więzienia. Dbali też o spraw-
ność fi zyczną. Później zaczęła docierać po-
moc z zewnątrz. Główne role odegrali Wik-
tor Surowiecki „Vickey” i Piotr Dudziński 
„Zarzyn”. Pierwszy z nich był konspiratorem 
z Wilna, aresztowanym podczas przekra-
czania granicy. W więzieniu pełnił funkcję 
tłumacza. Mógł się samodzielnie poruszać 
między jego oddziałami. Drugi był strażni-
kiem więziennym i jednocześnie członkiem 
miejscowej konspiracji. To on dostarczył do 
więzienia piłki, pilniki, dorobione klucze, 
a także broń, amunicję i pieniądze. 

Decyzję o przyśpieszeniu ucieczki 
spowodowała wizyta miejscowego ges-
tapo, która zapowiadała egzekucje. 
W śnieżną noc z 12 na 13 stycznia 
1943 roku „Vickey” spoił alkoholem 
oddziałowego, a następnie dorobiony-
mi kluczami otworzył cele więzienne. 
Uwolnieni pokonali wysoki mur, za 
którym czekały na nich partyzanckie 
podwody, które rozwiozły ich na przy-
gotowane kwatery. Z więzienia wydos-
tało się 8–12 uciekinierów. Z powodu 
dekonspiracji komendant Okręgu Bia-
łystok AK, kpt. Władysław Liniarski 
„Mścisław”, przeniósł kpt. „Bruzdę” 
na stanowisko inspektora suwalskiego 
(obwody: Suwałki i Augustów).

W pułapce Smiersza
W marcu 1944 roku Tabortowski po-
wrócił na stanowisko inspektora łom-
żyńskiego, wakujące po zamordowa-
nym przez Niemców cichociemnym, 

kpt. Leszku Łagodzie „Laku”. Zbiegło się to z przygotowy-
waniem miejscowej konspiracji do akcji „Burza”, czyli pow-
stania strefowego, skierowanego przeciwko wycofującym się 
Niemcom i wystąpienia wobec wkraczającej Armii Czerwo-
nej w roli gospodarza. W lipcu i sierpniu 1944 roku dowo-
dził około stuosobowym oddziałem partyzanckim, którego 
główną bazą było uroczysko Kobielne, wśród bagien nadbieb-

rzańskich (na pograniczu gmin Jedwabne, 
Radziłów i Trzcianne). Pod-
ległe mu oddziały przeprowa-
dziły liczne akcje przeciwko 
wycofującym się wojskom 
niemieckim. Nie mając szans 
na dotarcie z pomocą walczą-
cej Warszawie, kluczył mię-
dzy jednostkami Wehrmachtu 
i Armii Czerwonej. 16 sier-
pnia 1944 roku doszło do spot-
kania z oddziałami 49. armii 
sowieckiej. Partyzantów roz-
brojono, a Tabortowskim za-
jął się kontrwywiad wojskowy 
Smiersz. Próbowano go użyć 
do zdekonspirowania miejsco-
wej siatki AK. Przetrzymywano 
go pod strażą wraz z adiutan-
tem. Po dziesięciu dniach uwię-
zionym udało się zainteresować 
bojca zegarkiem „Bruzdy” – na-
stępnie obezwładnili go i uciekli. 

 Ð Major Jan Tabortowski „Bruzda”, 
zdjęcie powojenne

 Ð Stanisław Cieślewski „Lipiec”
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Przez kolejne miesiące Tabor-
towskiego tropiły sowieckie  
służby specjalne. 

Nie stracić wiary 
w zwycięstwo
Choć skończyła się trzyletnia 
okupacja niemiecka, dla miejsco-
wej ludności zaczął się czas „za 
drugiego sowieta”. NKWD i pol-
ski komunistyczny aparat represji 
polowały na żołnierzy AK i NSZ, 
z biegiem czasu prześladując coraz 
szersze kręgi miejscowej społecz-
ności. Areszty i więzienia użytko-
wane do niedawna przez gestapo 
zapełniły się działaczami niepod-
ległościowymi. Wielu schwytanych 
żołnierzy zostało deportowanych 
w głąb Związku Sowieckiego. Bar-
dzo szybko w dokumentach podzie-
mia pojawiły się stwierdzenia, że porządki wprowadzane przez 
Sowietów i polskich komunistów to kolejna okupacja. Dlatego 
dla zdecydowanej większości kontynuacja walki w podziemiu 
była czymś oczywistym. Co więcej, konspiracyjne szeregi 
w Łomżyńskiem i Grajewskiem były nawet minimalnie licz-
niejsze niż w połowie 1944 roku.

Mimo rozkazu gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”, 
rozwiązującego AK, w Białostockiem kontynuowano walkę. 
15 lutego 1945 roku komendant Okręgu, ppłk Władysław Li-
niarski „Mścisław”, powołał Armię Krajową Obywateli, zwaną 
też Obywatelską Armią Krajową. W ciągu kilku następnych 
miesięcy podległy mu teren znalazł się pod kontrolą podzie-
mia, a nieliczne wyjątki stanowiły miasta. Partyzanci AKO 
i NSZ rozbijali posterunki MO, urządzali zasadzki na grupy 
operacyjne NKWD, UB, KBW. Rozstrzeliwali funkcjonariu-
szy i współpracowników UB i działaczy PPR. Najbardziej we 
znaki nowej władzy dał się „Bruzda” wspomnianym uwolnie-
niem „Iskry” i napadem na Grajewo.

W Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość” „Bruzda” nadal 
działał na wcześniej zajmowanym stanowisku, ale pod pseu-
donimem „Tabor”. Do minimum ograniczono jednak walkę 
zbrojną, przeprowadzano jedynie nieliczne likwidacje osób 
podejrzewanych o współpracę z UB. Nacisk kładziono na 
uświadamianie miejscowego społeczeństwa i podtrzymywanie 
wiary w zwycięstwo, drukowano i kolportowano wydawnictwa 
podziemne i przeprowadzano akcje propagandowe. Drugim 
ważnym aspektem była działalność wywiadowcza. 

Część działaczy miejscowego WiN-u było równocześnie za-
angażowanych w działalność PSL. Sfałszowanie tzw. referen-
dum ludowego z 30 czerwca 1946 roku i wyborów do Sejmu 
Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 roku pozbawiło podzie-
mie niepodległościowe złudzeń co do możliwości przejęcia 

władzy. 17 lutego 1947 roku „Tabor” podpisał 
się pod odezwą kierownictwa Okręgu WiN 
zatytułowaną „Obywatele członkowie WiN”. 
Przedstawiono w niej argumenty przemawia-
jące za ujawnieniem. Tabortowski uczynił 
to 25 marca 1947 roku w PUBP w Łomży. 

„Normalne” życie
Na następne trzy lata osiadł w Warszawie. 
O kontynuowaniu służby wojskowej nie 
było mowy, podjął więc studia w Szko-
le Głównej Handlowej. Miał olbrzymie 
problemy w ustabilizowaniu życia osobi-
stego i zawodowego: brak stałego lokum, 
wielokrotne zmiany miejsca zatrudnienia 
(pracował jako urzędnik m.in. w Centrali 
Handlowo-Technicznej i Związku Ko-
munalnych Kas Oszczędności), a przede 
wszystkim kłopoty z bezpieką. W War-
szawie odnalazł przyjaciela z czasów 

okupacji niemieckiej, kpt. Stanisława Cieślewskiego „Lip-
ca”, który w końcu 1946 roku wrócił z internowania w ZSRS. 
Początkowo, w 1948 roku, bezpieka zwróciła uwagę właśnie 
na Cieślewskiego. Mieli nadzieję, że zainteresowanie bez-
pieki minie, próbowali przeczekać, kilkukrotnie opuszczali 
Warszawę i spędzali czas nad Biebrzą, u ludzi, których znali 
z czasów konspiracji. Nie myśleli jednak o powrocie do dzia-
łalności podziemnej. 

Taktyka schodzenia z oczu bezpieki nie przyniosła rezulta-
tu. O tym, że wrócili do miasta, co robili, w jakim byli stanie 
psychicznym – donosili tajni współpracownicy. Jeden z nich 
pisał: „Spotkałem w Warszawie »Bruzdę«. Jest przygnębio-
ny, bliski samobójstwa. Doszedł do wniosku, że ujawnienie 
było błędem. Ostrzegał, żeby z nim się nie kontaktować, bo to 
może zwrócić uwagę bezpieki”. W lutym 1950 roku „Bruzda” 
pisał do matki: „W większości ogarnia mnie taka negacja, że 
dosłownie nie jestem zdolny do jakiejkolwiek pracy umysło-
wej [...]. Czas nie czeka i meta życia szybko się do nas zbliża, 
zresztą dzisiaj się tym nie przerażam. W życiu swym więcej 
napotykamy kolców niż róż, a więc i mniejsza jego szkoda. 
[...] Prawdopodobnie ci wszyscy, którzy odeszli, są już dziś 
szczęśliwsi od nas”. W kwietniu 1950 roku ostatecznie uciekł 
z Warszawy i dołączył do ukrywającego się „Lipca”.

Trwać? Jak długo?
Uciekając z Warszawy, Tabortowski zapewne nie zakładał, 
że następne cztery lata spędzi w lesie. Liczył, że po jakimś 
czasie ponownie wróci do stolicy i na nowo podejmie pra-
cę. Do wiosny 1951 roku we dwóch ukrywali się w nadbie-
brzańskich wioskach w gminach: Jedwabne, Przytuły, Radzi-
łów i Trzcianne. Korzystali z gościny i pomocy niedawnych 
podkomendnych z konspiracji. Bezpieka, nie mogąc wytro-
pić ostatnich leśnych, używała różnych sposobów. Tworzyła 

 Ð Stanisław Marchewka „Ryba”, 

zdjęcie z 1950 roku
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grupy likwidacyjne złożone z funkcjonariuszy 
UB, żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa We-
wnętrznego i tajnych współpracowników, któ-
rzy najczęściej denuncjowali byłych działaczy 
podziemia. W listopadzie 1950 roku Tabortow-
ski i Cieślewski natknęli się na „likwidatorów” 
z białostockiego Wojewódzkiego Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego. Podawali się oni za 
ocalałych z obławy partyzantów. W rzeczywi-
stości chcieli się przyłączyć, aby w sprzyjają-
cych okolicznościach ich zabić. Tabortowski 
i Cieślewski nie mieli pojęcia, że owi „par-
tyzanci” mieli na swoim koncie kilkunastu 
zlikwidowanych w ten sposób „ostatnich leś-
nych”. Na szczęście zadziałała siatka wywia-
dowczo-ostrzegawcza: „Lipca” i „Bruzdę” 
ostrzeżono, że po terenie kręcą się nieznani 
osobnicy i wypytują. Obaj „likwidatorzy” 
zostali zastrzeleni. 

Nie chcąc być ciężarem dla swoich po-
mocników, „Bruzda” i „Lipiec” postano-
wili się usamodzielnić. Rozbudowali od-
działek i rozpoczęli akcje rekwizycyjne 
w sklepach „Samopomocy Chłopskiej”, mające zapewnić 
im środki do życia. Latem 1952 roku siły UB i KBW spacy-
fi kowały teren, na którym przebywał Tabortowski ze swym 
oddziałem. Aresztowano ludzi podejrzewanych o współpracę 
z nimi. Schwytania lub śmierci uniknęli jedynie Tabortow-
ski i jeden z jego podkomendnych. Stanisław Cieślewski po-
legł 27 sierpnia 1952 roku, otoczony przez grupę operacyjną 
UB-KBW w Grądach Małych koło Jedwabnego.

Przyjaciel, który nie zdradził
Nie mogąc dopaść Tabortowskiego, UB postanowił wykorzy-
stać jego innego przyjaciela z konspiracji, ppor. Stanisława 
Marchewkę „Rybę”. W latach 1945–1946 był on szefem samo-
obrony Inspektoratu Łomża AKO-WiN, po ujawnieniu wiosną 
1947 roku przeniósł się do Łodzi, gdzie zajął się handlem. Tam 
w 1952 roku odnaleźli go funkcjonariusze UB z Białegosto-
ku i zwerbowali do współpracy. Miał wrócić w Łomżyńskie, 
nawiązać kontakt z Tabortowskim i wskazać UB jego miejsca 
pobytu. Kiedy spotkali się wiosną 1953 roku, „Ryba” przyłą-
czył się do oddziału i zerwał nici łączące go z bezpieką. Do 
oddziału dołączył też inny ujawniony członek AKO-WiN, nę-
kany przez UB i od kilku lat się ukrywający. Od jesieni 1953 
roku ukrywali się we czterech w doskonale zamaskowanym 
bunkrze pod zabudowaniami gospodarstwa Apolinarego Gra-
bowskiego we wsi Jeziorko koło Łomży. 

Wieczorem 23 sierpnia 1954 roku we czterech weszli do Przy-
tuł, aby zabrać pieniądze z miejscowej Kasy Spółdzielczej „Sa-
mopomoc Chłopska”. Wcześniej musieli rozbroić posterunek 
MO, aby wziąć stamtąd klucz do kasy. Na posterunek, gdzie 
znajdowały się trzy osoby, weszli Tabortowski i Marchewka. 

Doszło do szamotaniny i wymiany strzałów, w wyniku której 
został śmiertelnie zraniony milicjant, ranni zostali też ormowiec 
i funkcjonariusz UB. W klatkę piersiową postrzelono także Ta-
bortowskiego – ciężko rannego dobił dwoma strzałami Sta-
nisław Marchewka. Nie wiadomo, czy został on postrzelony 
przez któregoś z przebywających na posterunku MO, czy przez 
Marchewkę, czy też – co wydaje się najbardziej prawdopodobne 
– trafi ł go rykoszet pocisku z jego własnego automatu. Zwło-
ki Tabortowskiego zabrano do Białegostoku, przeprowadzono 
sekcję. Miejsce pochówku jest do dzisiaj nieznane.

Po akcji w Przytułach pozostali trzej dotarli do bunkra w Je-
ziorku. Ukrywali się przez następne trzy lata, a bezpieka nie 
potrafi ła znaleźć ich schronu. Dopiero na początku 1957 roku 
esbekom w wyniku gry operacyjnej udało się pozyskać jednego 
z nich. Po tej zdradzie Stanisław Marchewka zginął w strzela-
ninie z esbekami na początku marca 1957 roku.

Jan Tabortowski za działalność konspiracyjną został od-
znaczony przez władze podziemne Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem Virtuti Militari V klasy i Złotym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami. W sierpniu 2009 roku postanowieniem prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego „za wybitne zasługi dla niepodległoś-
ci Rzeczypospolitej Polskiej” został pośmiertnie odznaczony 
Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
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