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Próba likwidacji patrolu NZW
ppor. Kazimierza Krasowskiego
„G∏uszca” przez WUBP
w Bia∏ymstoku wiosnà 1953 roku
jako przyk∏ad wykorzystania
powiàzaƒ rodzinnych
w kombinacji operacyjnej
W pracy operacyjnej UBP wymierzonej w podziemie niepodleg∏oÊciowe w latach 1944–1956 podstawowe znaczenie mia∏o wykorzystanie agentury1. Jak si´
wydaje, szczególne nasilenie takich dzia∏aƒ przypad∏o na lata 1950–1953, kiedy
to liczba tajnych wspó∏pracowników UBP wzrasta∏a o kilkanaÊcie procent rocznie, osiàgajàc w szczytowym momencie ponad 85 tys. osób2. Nierzadko wykorzystywano cz∏onków rodzin osób, które by∏y w polu zainteresowania UBP, s∏usznie zak∏adajàc, i˝ z natury majà oni u∏atwiony dost´p do nich oraz mo˝liwoÊci
oddzia∏ywania. Przyk∏adem jest podj´ta wiosnà 1953 r. próba likwidacji patrolu
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ppor. Kazimierza Krasowskiego „G∏uszca” z powiatu siemiatyckiego3.

333
„Nale˝y przepoiç ca∏y aparat operacyjny ÊwiadomoÊcià, ˝e agentura jest podstawowym or´˝em
w walce z reakcjà. [...] Kierownicy trzecich wydzia∏ów i trzecich referatów winni pami´taç, ˝e podstawowym, g∏ównym i decydujàcym odcinkiem ich pracy jest nie Êledztwo i nie realizacja, a praca
z agenturà. O osiàgni´ciach pracy trzecich wydzia∏ów i trzecich referatów decydujà wyniki ich pracy z agenturà. Realizacja jest sprawdzianem skutecznoÊci i celowoÊci pracy z agenturà. Zarówno realizacja, jak i Êledztwo winny stanowiç podstaw´ dla dalszego pog∏´bienia pracy z agenturà” (Referat wprowadzajàcy na odpraw´ Departamentu III MBP z 13 sierpnia 1949 r. [w:] Aparat
bezpieczeƒstwa w latach 1944–1956. Taktyka, strategia, metody, cz. 2: Lata 1948–1949, oprac.
A. Paczkowski, Warszawa 1996, s. 198–199).
2
Do 1949 r. zwerbowano ∏àcznie ponad 50 tys. osób (T. Ruzikowski, Tajni wspó∏pracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeƒstwa 1950–1984, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 1, s. 115).
3
Kazimierz Krasowski „G∏uszec”, „Robak”, ur. 1 IV 1918 r. we wsi Jaszczo∏ty (pow. bielski), w rodzinie ch∏opskiej, s. Stanis∏awa i Wandy z d. Niewiarowskiej. Ukoƒczy∏ siedem oddzia∏ów szko∏y powszechnej. Absolwent Centralnej Szko∏y Podoficerów Korpusu Ochrony Pogranicza w Osowcu.
Od 1940 r. w Organizacji Wojskowej Zwiàzku Jaszczurczego, od 1942 r. w NSZ. Jesienià 1944 r.
1
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Przeprowadzona wiosnà 1947 r. akcja ujawniania struktur podziemia, b´dàca
nast´pstwem uchwalonej 22 lutego 1947 r. przez Sejm ustawy o amnestii, nie
spotka∏a si´ z jednoznacznym odzewem ze strony organizacji niepodleg∏oÊciowych dzia∏ajàcych na Bia∏ostocczyênie. Komendant Okr´gu NZW Bia∏ystok
(kryptonim XV) pp∏k W∏adys∏aw ˚waƒski „B∏´kit” uwa˝a∏, ˝e nale˝y kontynuowaç dzia∏alnoÊç konspiracyjnà, jednak nie wszyscy oficerowie sztabu oraz komendanci powiatowi podzielali jego zdanie4. Do 25 kwietnia 1947 r. w województwie bia∏ostockim ujawni∏o si´ ogó∏em 10 598 osób, w tym 1954 cz∏onków
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz 445 Narodowych Si∏ Zbrojnych,
co wed∏ug szacunków UBP stanowi∏o 50 proc. sk∏adu osobowego NZW5.
W momencie rozpocz´cia akcji amnestyjnej komendant Powiatu NZW Bielsk
Podlaski (kryptonim „Burza”) kpt. Zachariasz Tarnowski „Kochanowski” podjà∏
decyzj´ o pozostaniu w konspiracji oraz pod groêbà kary Êmierci zabroni∏ podw∏adnym ujawniania si´. W rezultacie ujawni∏o si´ zaledwie 48 cz∏onków NZW
z tej komendy powiatu, z których jednak cz´Êç zadeklarowa∏a przynale˝noÊç do
AK-WiN bàdê te˝ ujawni∏a si´ na innym terenie (poza powiatem bielskim, a nawet poza województwem bia∏ostockim)6. WÊród pozostajàcych w konspiracji by∏
m.in. dotychczasowy szef Wydzia∏u I (organizacyjnego) oraz oficer wyszkoleniowy tej˝e komendy ppor. Kazimierz Krasowski „G∏uszec”.
Nasilenie dzia∏aƒ operacyjnych UBP oraz operacji Wojska Polskiego i Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego realizowanych w powiecie bielskim od lata
1947 r. prowadzi∏o do stopniowej dezorganizacji struktur terenowych Komendy
Powiatu „Burza”. Wielu nieujawnionych dotychczas cz∏onków NZW rezygnowa∏o z pracy konspiracyjnej, pozostajàc na miejscu bàdê starajàc si´ opuÊciç powiat.
Krasowski, mianowany w maju 1947 r. szefem Pogotowia Akcji Specjalnej Komendy Powiatu „Burza”, jesienià 1947 r. zaprzesta∏ dzia∏alnoÊci, a w lipcu
1948 r. wyjecha∏ na Dolny Âlàsk. W sierpniu 1949 r., zagro˝ony aresztowaniem,
powróci∏ jednak do powiatu bielskiego, gdzie jesienià 1949 r. nawiàza∏ kontakt
z ukrywajàcym si´ „Kochanowskim”.
Latem 1950 r. Krasowski zorganizowa∏ patrol z∏o˝ony z ukrywajàcych si´
cz∏onków NZW oraz dezerterów z WP. Patrol funkcjonowa∏ w oparciu o zaplecze
utworzone z pozosta∏oÊci rozbitej siatki NZW oraz struktur zbudowanych dzi´ki
w∏asnym kontaktom. Dzia∏a∏ w po∏udniowych gminach powiatu bielskiego, od
1952 r. stanowiàcych powiat siemiatycki. W porównaniu z latami 1945–1947

podporzàdkowa∏ si´ Komendzie Powiatu Narodowej Organizacji Wojskowej Bielsk Podlaski (krypt.
„Bia∏y”). Od kwietnia 1945 r., po zmianach organizacyjnych, w Komendzie Powiatu NZW Bielsk
Podlaski (krypt. „Burza”), od 1 X 1945 r. inspektor Rejonu nr 3 tej komendy, od 15 VII 1946 r.
szef Wydzia∏u I (organizacyjnego) i oficer wyszkoleniowy.
4
T. Fràczek, Formacje zbrojne obozu narodowego na Bia∏ostocczyênie w latach 1939–1956, mps,
s. 443–445.
5
Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Bia∏ymstoku [dalej: AIPN Bi], 045/764, Sprawozdania 5-dniowe Wydzia∏u III WUBP w Bia∏ymstoku do Departamentu III MBP w Warszawie dotyczàce akcji amnestyjnej za 1947, Sprawozdanie naczelnika Wydzia∏u III WUBP w Bia∏ymstoku
por. Borysa Wawryniuka z akcji ujawniania si´ w woj. bia∏ostockim, [b.d.], k. 198 i 206.
6
Ibidem, 019/118/1, Charakterystyka nr 57 nielegalnej organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe krypt. „Burza” na powiat Bielsk Podlaski, woj. bia∏ostockie, oprac. W. Krasowski, Bia∏ystok
1988, s. 2–3.
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dzia∏alnoÊç partyzancka by∏a powa˝nie utrudniona i w zasadzie sprowadza∏a si´ do
ukrywania; patrol Krasowskiego by∏ typowà grupà przetrwania. Znacznie ograniczona zosta∏a aktywnoÊç zbrojna, do walk z UBP, KBW i MO dochodzi∏o w wyniku samoobrony, wszystkie starcia z si∏ami bezpieczeƒstwa by∏y nast´pstwem zaskoczenia przez przeciwnika. G∏ównie wykonywano rekwizycje. Prowadzono te˝
ograniczonà dzia∏alnoÊç likwidacyjnà, eliminujàc osoby uznane za wspó∏pracowników UBP. ¸àcznie przez patrol przewin´∏o si´ siedmiu partyzantów7.
Do rozpracowywania operacyjnego patrolu Krasowskiego, prowadzonego poczàtkowo przez Powiatowy Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego w Bielsku Podlaskim, stopniowo w∏àczy∏ si´ Wydzia∏ III WUBP w Bia∏ymstoku oraz Wydzia∏ I Departamentu III Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego w Warszawie (sprawa
o kryptonimie „Sekwana”). WUBP w Bia∏ymstoku powo∏a∏ w tym celu szeÊcioosobowà grup´ operacyjnà oraz trzyosobowà grup´ Êledczà. Grupa operacyjna
WUBP koordynowa∏a równie˝ dzia∏ania referatów III PUBP i terenowych grup
operacyjnych z∏o˝onych z funkcjonariuszy PUBP i komend powiatowych MO
w Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach oraz posterunków milicji w Grodzisku, Ciechanowcu, Drohiczynie, Boçkach i Siemiatyczach. Si∏y UBP-MO wspomaga∏ ponadto batalion wydzielony z II Brygady KBW, którego pododdzia∏y stacjonowa∏y
w Ciechanowcu, Siemiatyczach, Grodzisku oraz Braƒsku. Z ramienia WUBP
w Bia∏ymstoku ca∏okszta∏tem dzia∏aƒ operacyjnych przeciwko patrolowi „G∏uszca” kierowa∏ naczelnik Wydzia∏u III mjr Henryk Wi´ckowski8.
W ocenie funkcjonariuszy operacyjnych WUBP w Bia∏ymstoku najs∏abszym
ogniwem patrolu Krasowskiego by∏ Feliks Bojar „Franek”9. Nie by∏ on „skompromitowany” wczeÊniejszà dzia∏alnoÊcià w NZW, nie bez znaczenia by∏ równie˝ fakt,
i˝ w chwili rozpocz´cia si´ opisywanych dzia∏aƒ operacyjnych nie ukoƒczy∏ jeszcze
dwudziestu lat, a wi´c mia∏ stosunkowo ma∏o wyrobiony charakter. JednoczeÊnie
UBP uzyska∏ dogodne dojÊcie do „Franka” – przez jego brata Aleksandra10.
Plan rozbicia patrolu „G∏uszca”, opracowany przez WUBP w Bia∏ymstoku,
zak∏ada∏ dotarcie do Feliksa Bojara, zwerbowanie go, „wyprowadzenie z bandy”, a nast´pnie uj´cie bàdê likwidacj´ Krasowskiego. Kluczowe znaczenie dla
tej operacji mia∏ Aleksander Bojar, który utrzymywa∏ kontakt z funkcjonariuszami operacyjnymi UBP oraz poÊredniczy∏ w przekazywaniu informacji. Analiza
Ibidem, 019/20/1, Charakterystyka nr 64 bandy terrorystyczno-rabunkowej „G∏uszca”, oprac.
H. Smalkowski, Bia∏ystok 1976, passim.
8
Henryk Wi´ckowski, ur. 28 VII 1912 r. w ¸odzi, w rodzinie robotniczej, s. Józefa. Ukoƒczy∏ siedem oddzia∏ów szko∏y powszechnej. Od 25 III 1945 r. kierownik/naczelnik Wydzia∏u Wi´zieƒ
i Obozów/Wi´ziennictwa WUBP w ¸odzi. Od 1 IV 1947 r. szef PUBP w Wieluniu, od 1 VIII 1949 r.
szef PUBP w ¸asku. Od 15 VI 1950 r. naczelnik Wydzia∏u III WUBP w ¸odzi. Od 10 VII 1951 r.
naczelnik Wydzia∏u III WUBP w Bia∏ymstoku.
9
Feliks Bojar „Franek”, ur. 20 X 1933 r. we wsi Wieska (pow. soko∏owski), w rodzinie ch∏opskiej,
s. B∏a˝eja i W∏adys∏awy z d. Wo∏ynek. Ukoƒczy∏ trzy oddzia∏y szko∏y powszechnej. Przed 1947 r. nie
by∏ zwiàzany z dzia∏alnoÊcià niepodleg∏oÊciowà. Jesienià 1950 r. do∏àczy∏ do patrolu NZW ppor.
Kazimierza Krasowskiego „G∏uszca”.
10
Aleksander Bojar „Lutek”, ur. 26 XI 1924 r. we wsi Wieska (pow. soko∏owski), w rodzinie ch∏opskiej, s. B∏a˝eja i W∏adys∏awy z d. Wo∏ynek. Ukoƒczy∏ siedem oddzia∏ów szko∏y powszechnej. Od
1942 r. w NSZ. Od kwietnia 1945 r., po zmianach organizacyjnych, w Komendzie Powiatu NZW
Bielsk Podlaski (krypt. „Burza”). Nie ujawni∏ si´ podczas amnestii w 1947 r., jednak zaprzesta∏ dzia∏alnoÊci niepodleg∏oÊciowej.
7
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dost´pnych dokumentów pozwala jednak jednoznacznie stwierdziç, ˝e nie przyczyni∏ si´ on do likwidacji patrolu Krasowskiego, wyraênie dezinformujàc funkcjonariuszy UBP co do rzeczywistego rozwoju wydarzeƒ. Feliks Bojar z kolei
konsekwentnie unika∏ bezpoÊredniego kontaktu z funkcjonariuszami UBP oraz
odrzuca∏ wszystkie sk∏adane mu propozycje, majàce doprowadziç do uj´cia
„G∏uszca”. Gdy wi´c kolejne próby nawiàzania gry operacyjnej z „Frankiem” zakoƒczy∏y si´ niepowodzeniem, uznano, i˝ ta droga dotarcia do Krasowskiego nie
rokuje pomyÊlnych perspektyw, i porzucono jà.
Podporucznik Kazimierz Krasowski „G∏uszec” zosta∏ zatrzymany 8 wrzeÊnia
1953 r., natomiast Feliks Bojar „Franek” dopiero 26 kwietnia 1954 r. Obaj stan´li przed Wojskowym Sàdem Rejonowym w Bia∏ymstoku, który skaza∏ „G∏uszca” na kar´ Êmierci, „Franka” zaÊ na kar´ do˝ywotniego wi´zienia. Krasowskiego stracono 29 grudnia 1954 r., Feliksa Bojara zwolniono z wi´zienia 12 lutego
1970 r. Aleksander Bojar, zatrzymany pod zarzutem udzielania pomocy „bandzie” ju˝ 10 sierpnia 1953 r., skazany przez WSR w Bia∏ymstoku na osiem lat pozbawienia wolnoÊci, opuÊci∏ wi´zienie 18 sierpnia 1956 r.
W opisywanej sprawie zwraca uwag´ zarówno z∏o˝onoÊç metod operacyjnych
stosowanych przez UBP (plan unieszkodliwienia dowódcy patrolu przy pomocy
jednego z jego podkomendnych, dotarcie do wspomnianego podkomendnego
poprzez jego rodzonego brata), jak równie˝ sposób i okolicznoÊci werbunku informatora (dzia∏ania os∏onowe oraz zastosowana argumentacja). Warto równie˝
zwróciç uwag´ na pojawiajàcy si´ problem autentycznoÊci i wiarygodnoÊci dokumentów wytworzonych zarówno przez organa bezpieczeƒstwa, jak i podziemie
niepodleg∏oÊciowe (lub za takowe uwa˝ane), gdy˝ – jak wskazujà dost´pne dokumenty – istnieje mo˝liwoÊç natkni´cia si´ na materia∏y spreparowane przez
UBP w celu wykorzystania operacyjnego.
Publikowane dokumenty przedstawiajà zakres czynnoÊci operacyjnych WUBP
w Bia∏ymstoku majàcych na celu skontaktowanie si´ z Feliksem Bojarem „Frankiem” oraz nak∏onienie go do pomocy w uj´ciu dowódcy – ppor. Kazimierza Krasowskiego „G∏uszca”. Pierwszy dokument, powsta∏y prawdopodobnie 10 kwietnia 1953 r., to raport naczelnika Wydzia∏u III WUBP w Bia∏ymstoku mjr. Henryka
Wi´ckowskiego do dyrektora Departamentu III MBP w Warszawie pp∏k. Leona
Andrzejewskiego. Opisuje zwerbowanie informatora Aleksandra Bojara (kryptonim „Lutek”) oraz jego dotychczasowà wspó∏prac´ z WUBP w Bia∏ymstoku.
Drugi dokument to list naczelnika Wi´ckowskiego z 10 kwietnia 1953 r. do
Feliksa Bojara, zawierajàcy propozycj´ osobistego spotkania i omówienia warunków wspó∏pracy. Trzeci dokument to plan dzia∏aƒ operacyjnych realizowanych
w ramach kontrolno-agenturalnego rozpracowania o kryptonimie „Sekwana”,
sporzàdzony 9 maja 1953 r. przez referenta Sekcji I Wydzia∏u I Departamentu
III MBP w Warszawie por. Miko∏ajczyka. WÊród innych przedsi´wzi´ç operacyjnych prowadzonych z udzia∏em agentury zrelacjonowana tu zosta∏a dzia∏alnoÊç
informatora „Lutka”.
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Nr 1
1953 kwiecieƒ, Bia∏ystok – Raport naczelnika Wydzia∏u III WUBP w Bia∏ymstoku mjr. Henryka Wi´ckowskiego do dyrektora Departamentu III MBP w Warszawie pp∏k. Leona Andrzejewskiego
Bia∏ystok, dnia [a] 1953
ÂciÊle tajne
Egz. nr [a]
Do Dyrektora Departamentu IIIb
MBP w Warszawie
Raportc
W dniu 23 lutego 1953 r. zawerbowano brata cz∏onka bandy „G∏uszca”1 dBojara Aleksandrad, który przyzna∏ si´, ˝e brat Feliks co pewien okres w 1952 r.
przychodzi∏ do domu, ostatnio by∏ w domu w miesiàcu grudniu 1952 r.
W zwiàzku z tym otrzyma∏ od nas zadanie skontaktowania si´ z bratem eFelikseme, którego on winien przekonaç, wyjaÊniajàc mu, ˝e my mu darujemy kar´ i dajemy mu mo˝noÊç powrotu do normalnego trybu ˝ycia za cen´, gdy da
nam „G∏uszca”. Spotkanie takie mia∏o nastàpiç poprzez fBojara Af[leksandra]
tam, gdzie chcia∏by Feliks, o czym nikt inny z osób postronnych nie powinien
wiedzieç.
Na powy˝sze zadanie fBojar Aleksanderf zgodzi∏ si´ i przyrzek∏, ˝e postara si´
przekonaç brata Feliksa o nies∏usznym jego dotychczasowym post´powaniu
i doprowadzi nas do skontaktowania si´ z bratem. Z fBojarem Af[leksandrem]
odbyto kilka spotkaƒ, i tak na spotkaniu dnia 18 III 1953 r. poda∏, ˝e z bratem
Feliksem jeszcze si´ nie widzia∏, ale spodziewa si´, ˝e na dniach przyjdzie do domu, gdy˝ zbli˝ajà si´ Êwi´ta wielkanocne, poniewa˝ Feliks co roku w podobny
sposób robi przy ka˝dym Êwi´cie, które przypada raz na rok, to przychodzi do
domu.
Dnia 30 III 1953 r. odbyto spotkanie z fBojaremf, na którym to wr´czy∏ zapiecz´towany list od brata fFelkaf, cz∏onka bandy, z pieczàtkà pocztowà Warszawa, dnia 31g III 1953 r. Nadawca eMaria Koty∏owskae – Warszawa, ul. ˚elazna
nr 28 m. 3, skierowany na adres jego matki [a], wieÊ Arbasy, poczta Âledzianowo,
pow. Siemiatycze.
Pozostawiono puste miejsce.
Powy˝ej odr´cznie wpisana sygnatura pisma DA-1389/53 r.
c
Powy˝ej odr´cznie wpisane zielonym atramentem por. Miko∏ajczyk do sprawy Bojara 20 IV [19]53.
d-d
Fragment wpisany odr´cznie oraz zakreÊlony czerwonym o∏ówkiem.
e-e
Fragment zakreÊlony czerwonym o∏ówkiem.
f-f
Fragment wpisany odr´cznie.
g
Tak w tekÊcie. Aleksander Bojar nie móg∏ przynieÊç na spotkanie 30 marca koperty ze stemplem
z datà 31 marca. Z dalszej cz´Êci raportu wynika, i˝ mog∏a to byç data 21 marca.
1
Kazimierz Krasowski.
a

b
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Po przeczytaniu tego listu, to treÊç by∏a nast´pujàca: „Powodzi mi si´ dobrze,
tam gdzie jestem, nie ma dla mnie znajomych, na pewno i mnie nie znajà. D∏u˝szy czas tu si´ zatrzymam, gdzie si´ dosta∏em, jak mi si´ nie pogorszy, ale mam
zamiar wyjechaç kiedyÊ dalej, ju˝ sobie obada∏em miejsce inne. Da∏em o sobie
wiadomoÊç wam, ale to b´dzie pierwsze i ostatnie, o tej wiadomoÊci mo˝esz
wiedzieç tylko ty (brat [h]). Gdzie jestem, to ci nie napisz´, o kolegach tych, co
z nimi najwi´cej obcowa∏em, mam o nich wiadomoÊç, pojechali D[i] – podpisa∏:
j
Franek”j.
Z listu tego wynika∏o, ˝e jest on dezinformacyjny i napisa∏ go bandyta Feliks
wspólnie z bratem [i], aby daç spokój bratu kAleksandrowik.
W dniu 1 IV 1953 r. wys∏aliÊmy telefonogram na m[iasto] st[o∏eczne] Warszaw´ celem sprawdzenia, czy nadawca listu Tokarskal Maria zamieszkuje pod
wskazanym adresem – otrzymaliÊmy odpowiedê dnia 2 IV 1953 r., ˝e takowa
pod wskazanym adresem nie zamieszkuje i w ogóle nie zam[ieszkuje] na terenie
m[iasta] Warszawy.
Dnia 9 IV 1953 r. odbyto spotkanie z ∏Bojarem A∏[leksandrem], który to nic
konkretnego o bracie nie zapoda∏, jak i o bandzie j„G∏uszca”j, umówiliÊmy
spotkanie na dzieƒ 10 IV 1953 r. w Bia∏ymstoku, [m] podn legend´, by powiedzia∏ w domu, ˝e wyje˝d˝a do Soko∏owa [Podlaskiego] do lekarza (faktycznie
wyje˝d˝a bardzo cz´sto do lekarza do Soko∏owa), gdy˝ leczy si´ na gruêlic´
p∏uc.
Dnia 10 IV 1953 r. ∏Bojar∏ na spotkanie si´ stawi∏, skàd zosta∏ tajnie zdj´ty
i doprowadzony do Wydzia∏u III WUBP. Na miejscu przeprowadzono z nim
d∏u˝szà rozmow´, w wyniku której ∏ww.∏ przyzna∏ si´, ˝e w dniu 20 III 1953 r.
brat Feliks (cz∏onek bandy) przyszed∏ do domu, z którym to on przeprowadzi∏
rozmow´, przekazujàc mu nasze propozycje, wp∏ywajàc na niego, by ten skontaktowa∏ si´ z nami, zapewniajàc go, ˝e z naszej strony nic mu nie grozi, lecz
bandyta Feliks nie da∏ si´ przekonaç i powiedzia∏, ˝e on w to nie wierzy, ˝e
UB mu daruje, a chce go ujàç i sàdziç, dalej powiedzia∏ do ∏Aleksandra∏, ˝eby UB
da∏oo mu spokój, to napisze list, którego treÊç podaliÊmy wy˝ej, i zabra∏ go ze
sobà. Kto ten list zawióz∏ do Warszawy i rzuci∏ na poczt´, tego ∏Aleksander∏ nie
wie, gdy˝ brat mu tego nie powiedzia∏.
W zwiàzku z tym, ˝e ∏Bojar Feliks∏ obawia si´ skontaktowania z pracownikiem
UB, postanowiliÊmy przez jego brata ∏Aleksandra∏ wytworzyç nienawiÊç do
„G∏uszca”, w tym celu opracowaliÊmy dwa dokumenty fikcyjne, które to daliÊmy
do przeczytania [i].

Pozostawiono puste miejsce. Chodzi o brata Feliksa Bojara – Aleksandra.
Pozostawiono puste miejsce.
j-j
Fragment zakreÊlony czerwonym o∏ówkiem.
k-k
Fragment wpisany odr´cznie oraz zakreÊlony czerwonym o∏ówkiem.
l
Tak w tekÊcie (wczeÊniej Koty∏owska); w chwili obecnej nie mo˝na ustaliç nazwiska widniejàcego
na wspomnianej kopercie.
∏-∏
Fragment wpisany odr´cznie.
m
SkreÊlony odr´cznie wyraz dajàc.
n
Wyraz wpisany odr´cznie w miejscu wyrazu mu.
o
Ostatnia litera dopisana odr´cznie.
h
i
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Próba likwidacji patrolu NZW ppor. Kazimierza Krasowskiego „G∏uszca”
Dokument 1. Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka z dnia 10 X 1949 r., b[y∏ego]
cz∏onka bandy „G∏uszca” Putkowskiegop Kazimierza ps[eudonim] „Ga∏àzka”2,
obecnie przebywa w wi´zieniu, który zeznaje, ˝e w 1946 r. by∏ on zast´pcà
d[owód]cy bandy ps[eudonim] „G∏uszec”. W okresie tym dokona∏ szeregu napadów rabunkowych na okolicznych mieszkaƒców i morderstw ludzi. Mi´dzy innymi w m[iesiàc]cu marcu 1946 r. dokona∏ morderstwa mieszkaƒca wsi Arbasy
q
Bojara B∏a˝ejaq (ojciec wymienionego, faktycznie zamordowany przez band´),
operujàc faktami, jak mia∏o miejsce morderstwo ojca. Za te wszystkie napady
i morderstwa Putkowski Kazimierz ps[eudonim] „Ga∏àzka” otrzymywa∏ od
„G∏uszca” pochwa∏y, jak równie˝ i za morderstwo rBojara B∏a˝ejar, którego podejrzewa∏ o dobry stosunek do w∏adzy ludowej i pomoc w okresie okupacji partyzantce radzieckiej.
Dokument 2. Sporzàdzono fikcyjnà proÊb´, którà to rzekomo pisa∏ Krasowski Kazimierz ps[eudonim] „G∏uszec” z Perlejewa, pow. Siemiatycze, dnia 30 XI
1952 r. do Ministerstwa SprawiedliwoÊci celem darowania kary Krasowskiemu
i jego ˝onie Krasowskiej Jadwidze, to on za cen´ tego postara si´ wydaç wszystkich swoich cz∏onków, a w razie niemo˝liwoÊci wykonania tego, to sam osobiÊcie ich zlikwiduje.
r
Bojar Aleksanderr uwierzy∏ w to, okazujàc wielkie oburzenie, mówiàc, ˝e nawet gdyby Felek si´ po tych faktach nie zgodzi∏, to on sam b´dzie ustala∏ meliny
„G∏uszca”, a szczególnie wzià∏ sobie do g∏owy morderstwo ojca rdokonaner przez
band´ „G∏uszca”. Dalejs powiedzia∏, ˝e wszystko to wyjaÊni bratu Felkowi. Dla
zapewnienia jego brata Felka, ˝e nic mu nie grozi z naszej strony i chcemy z nim
przeprowadziç rozmow´, napisaliÊmy list do tFelkat z propozycjà odbycia spotkania. List ten zabra∏ rAleksanderr, który to dor´czy bratu Felkowi przy najbli˝szym
spotkaniu.
W dokumencie Rutkowskiego.
Fragment wpisany odr´cznie oraz zakreÊlony czerwonym o∏ówkiem. B∏a˝ej Bojar zosta∏ zabity
przez nieustalony oddzia∏ podziemia niepodleg∏oÊciowego za wspó∏prac´ z w∏adzà sowieckà w latach
1939–1941.
r-r
Fragment wpisany odr´cznie.
s
Obok odr´cznie wpisane zielonym atramentem Nie uwa˝am, by by∏o [wyraz nieczytelny, prawdopodobnie: w∏aÊciwe] pisaç do bandyty i pertraktowaç w ten sposób z nim. Nie jest dobrze, je˝eli
pozostawiamy bandycie jakikolwiek nasz dokument.
t-t
Fragment wpisany odr´cznie oraz zakreÊlony czerwonym o∏ówkiem.
2
Kazimierz Putkowski „Go∏àb”, „Ga∏àzka”, ur. 25 XI 1921 r. we wsi Putkowice Nagórne (pow.
bielski), w rodzinie ch∏opskiej, s. Zygmunta i Marii z d. Kosiƒskiej. Ukoƒczy∏ cztery oddzia∏y szko∏y powszechnej. Od grudnia 1943 r. w AK. Wiosnà 1945 r. podporzàdkowa∏ si´ Komendzie Powiatu NZW Bielsk Podlaski (krypt. „Burza”). Od maja 1946 r. ˝o∏nierz rejonowego oddzia∏u Pogotowia Akcji Specjalnej Komendy Powiatu NZW „Burza” ppor. Kazimierza Krasowskiego „G∏uszca”.
Nie ujawni∏ si´ podczas amnestii w 1947 r. W sierpniu 1948 r. wyjecha∏ na ziemie zachodnie, skàd
powróci∏ w sierpniu 1949 r. Zatrzymany 13 IX 1949 r., skazany 26 IX 1950 r. przez WSR w Bia∏ymstoku na cztery lata wi´zienia. Ju˝ w czasie przes∏uchania 8 X 1949 r. zaproponowa∏ nawiàzanie wspó∏pracy, jednak dopiero w lipcu 1951 r. UBP podjà∏ decyzj´ o jego wykorzystaniu operacyjnym.
28 VII 1951 r. zwolniony z OÊrodka Pracy Wi´êniów w Jaroszowie pod spreparowanà przez UBP
legendà udzielenia pomocy rodzinie w ˝niwach. Wed∏ug materia∏ów UBP „okaza∏ si´ nieszczerym
i niech´tnym do wspó∏pracy” i 1 XII 1951 r. zosta∏ zatrzymany ponownie. Wi´zienie opuÊci∏
16 I 1954 r. (AIPN Bia∏ystok, 015/630, Materia∏y odtworzeniowe sprawy Kazimierza Putkowskiego).
p

q-q
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Piotr ¸apiƒski
Naczelnik Wydzia∏u III
WUBP w Bia∏ymstoku
(–) Wi´ckowskiu H[enryk] mjr
Odbito 2 egz.
Egz. nr 1 adr[esat]
[Egz. nr] 2 a/a
Oprac. DA/MO

èród∏o: AIPN Bi, 07/189, t. 3, k. 46–48, orygina∏, mps.
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Powy˝ej podpis odr´czny.
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Próba likwidacji patrolu NZW ppor. Kazimierza Krasowskiego „G∏uszca”
Nr 2
1953 kwiecieƒ 10, Bia∏ystok – List naczelnika Wydzia∏u III WUBP w Bia∏ymstoku mjr. Henryka Wi´ckowskiego do ˝o∏nierza NZW Feliksa Bojara „Franka”
Do Ob. Bojara Feliksa
Kilkakrotnie rozmawia∏em z Waszym bratem Lutkiem1 na Wasz temat, przedstawiajàc mu, ˝e mo˝ecie siebie i ca∏à Waszà rodzin´ uratowaç od nieszcz´Êcia za
cen´ pomo˝eniaa nam w schwytaniu „G∏uszca”. Sposób, w jaki to zrobimy, chcemy omówiç z Wami osobiÊcie, jedno mog´ Wam zagwarantowaç, ˝e potrafimy to
zrobiç, ˝e ˝adne podejrzenie nie padnie na Was ani rodzin´ i Wy osobiÊcie nie b´dziecie braç udzia∏u w likwidacji. Lutek mi opowiedzia∏, ˝e przedstawi∏ Wam naszà propozycj´, lecz Wy si´ obawiacie, nie dowierzacie nam, ˝e mo˝emy Was
aresztowaç.
Proponuj´ Wam osobiÊcie ze mnà si´ spotkaç, w którym miejscu i o jakim czasie chcecie, ˝ebyÊcie si´ nie obawiali zatrzymania czy zasadzki, to Lutek sam mnie
zaprowadzi, a Wy mo˝ecie obserwowaç, czy b´dzie wi´cej ludzi, czy tylko ja sam,
po sprawdzeniu dopiero do nas wyjdziecie. Przy rozmowie tej b´d´ tylko ja, Lutek i Wy, je˝eli ja Was nie przekonam, rozchodzimy si´ ka˝dy w swojà stron´. Ja
Wam gwarantuj´ s∏owem, ˝e my warunków dotrzymamy i nikt Was nie b´dzie
Êciga∏, a umo˝liwimy Wam normalne ˝ycie czy z rodzinà, czy te˝ zechcecie gdzieÊ
wyjechaç.
Sàdz´, ˝e zrozumiecie, ˝e mamy uczciwe zamiary w stosunku do Was, a reszt´ Lutek Wam opowie.
Czekam na odpowiedê.
Wi´ckowskib – mjr

èród∏o: AIPN Bi, 07/189, t. 1, k. 104, orygina∏, mps.
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a
b
1

Tak w tekÊcie.
Powy˝ej podpis odr´czny.
Aleksander Bojar.
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Piotr ¸apiƒski
Nr 3
1953 maj 9, Warszawa – Niezatwierdzony plan Sekcji I Wydzia∏u I Departamentu III MBP w Warszawie dotyczàcy rozpracowania patrolu NZW ppor. Kazimierza Krasowskiego „G∏uszca”
Zatwierdzam
w[ice]dyrektor Departamentu III MBP
(–) Krupskia, pp∏k
Warszawa, dnia [b] 1953 r.

Warszawa, dnia 9 V 1953 r.
ÂciÊle tajne
Egz. nr [b]

Plan
operacyjnych przedsi´wzi´ç do rozpracowania kontrolnego
krypt[onim] „Sekwana” na band´ „G∏uszca”c
c

342

I.d Wg posiadanych materia∏ów przez WUBP Bia∏ystok banda „G∏uszca” jest
w sk∏adzie 4-osobowym, a to:
[...]e
II. Do rozpracowania bandy „G∏uszca” w obecnej chwili u˝yta jest sieç b´dàca na kontakcie S[ekcji] I Wydz[ia∏u] III WUBP Bia∏ystok i PUBP Siemiatycze
w ogólnej iloÊci 1 agent, 13 informatorów.
Do wa˝niejszej zaliczyç nale˝y:
[...]f
2) Inf[ormator] ps[eudonim] „Lutek”, podj´ty na kontakt w dniu 22 III1
[19]53 r. przez naczelnika Wydz[ia∏u] III WUBP Bia∏ystok w celu wyprowadzenia jego brata z bandy „G∏uszca”, za poÊrednictwem którego po wyprowadzeniu
planowana jest ca∏kowita likwidacja bandy. W czasie poczàtkowej wspó∏pracy
inf[ormator] ps[eudonim] „Lutek” okaza∏ si´ w stosunku do nas nieszczerym,
gdy˝ po otrzymaniu zadania skontaktowania nas z bratem zadania tego nie wykona∏, a odwrotnie – stara∏ si´ wprowadziç nas w b∏àd, ˝e brat jego wyjecha∏
w nieznanym kierunku. Na spotkaniu w dniu 30 marca 1953 r. wr´czy∏ on list
rzekomo nades∏any przez jego brata „Franka”, w którym powiadamia o swym
wyjeêdzie. Z uwagi na powy˝sze w dniu 10 IV [19]53 r. na spotkaniu inf[ormaBrak podpisu.
Pozostawiono puste miejsce.
c-c
Powy˝ej i poni˝ej odr´cznie wpisane o∏ówkiem Por. Tabaczyƒski. Plan opracowany niechlujnie
– nie jest wypracowany. Zastanawia mnie – jakimi kategoriami por. Miko∏ajczyk myÊli i jak pracuje, skoro przez miesiàc czasu nie potrafi zestawiç przyzwoicie planu operacyjnych przedsi´wzi´ç.
Prosz´ dopilnowaç wnikliwszej pracy u por. Miko∏ajczyka. 14 V [19]53.
d
Poni˝ej odr´cznie wpisane czerwonym o∏ówkiem Tow[arzysz] Miko∏ajczyk: planu zatwierdzaç nie
b´dziemy. Nale˝y wyjechaç do Bia∏egostoku: skontrolowaç, co oni zrobili po sprawie „G∏uszca” od
przeprowadzonej kontroli, podpis nieczytelny, 18 V [19]53.
e
Opuszczono fragment dotyczàcy sk∏adu osobowego patrolu NZW ppor. Kazimierza Krasowskiego
„G∏uszca”, jego charakterystyki oraz kierunków rozpracowania operacyjnego.
f
Opuszczono fragment dotyczàcy agenta wykorzystanego w rozpracowaniu operacyjnym patrolu
NZW ppor. Kazimierza Krasowskiego „G∏uszca”.
1
Wed∏ug dok. nr 1 Aleksander Bojar zosta∏ zwerbowany 23 II 1953 r.
a

b
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Próba likwidacji patrolu NZW ppor. Kazimierza Krasowskiego „G∏uszca”
tor] ps[eudonim] „Lutek” zosta∏ tajnie zdj´ty i dowerbowany. Przedstawiono mu
spreparowany dokument stwierdzajàcy, ˝e zabójstwo jego ojca dokona∏ w∏aÊnie
„G∏uszec”, a on udziela mu pomocy, oraz ˝e „G∏uszec” w podaniu swym do Ministerstwa SprawiedliwoÊci z dnia 30 XI [19]52 r. mi´dzy innymi zadeklarowa∏
wymordowanie podleg∏ych mu cz∏[onków] bandy za cen´ osobistej wolnoÊci.
Przy zwalnianiu inf[ormator] otrzyma∏ list do swego brata w celu doprowadzenia do kontaktu z nami. Ostatnio przekaza∏ informacje, ˝e brat jego ukrywa si´
sam i pozostaje w kontakcie z „G∏uszcem”, w zwiàzku z czym, jak oÊwiadczy∏,
b´dzie si´ stara∏ skontaktowaç i przekonaç go do kontaktu z nami.
[...]g
III. W celu nadania w∏aÊciwego kierunku w rozpracowaniu dla jednostek terenowych, zastosowania bardziej wnikliwej kontroli pracy operacyjnej oraz
praktycznego w∏àczenia si´ z czynnoÊciami operacyjnymi bezpoÊrednio przez
S[ekcj´] I Wydz[ia∏u] I Dep[artamentu] III MBP planuje si´ wykonaç nast´pujàce przedsi´wzi´cia operacyjne:
[...]h
2) Z uwagi na planowane przez Wydz[ia∏] III WUBP Bia∏ystok przedsi´wzi´cia
odnoÊnie [do] wyprowadzenia z bandy Bojara Feliksa ps[eudonim] „Franek” nale˝y:
a) odbyç kontrolne spotkanie z inf[ormatorem] ps[eudonim] „Lutek” i nastawiç go w kierunku przyspieszenia skontaktowania nas z ps[eudonim] „Frankiem”i;
b) dopilnowaç dalszej pracy z tym inf[ormatorem], a zarazem udzieliç pomocy w opracowywaniu zadaƒ, które winny zmierzaç do przyspieszenia ca∏kowitej
likwidacji bandyj.
[...]h
Ref[erent] S[ekcji] I
Wydz[ia∏u] I Dep[artamentu] III MBP
(–) Miko∏ajczykk, por.

Kier[ownik] Sek[cji] I
Wydz[ia∏u] I Dep[artamentu] III MBP
Tabaczyƒskil, ppor.

Zgadzam si´:
Naczelnik Wydz[ia∏u] I
Dep[artamentu] III MBP
(–) Jastrz´bskil, kpt.
Warszawa, dnia [∏] 1953 r.
Odb[ito] w 2 egz. B.C.
èród∏o: AIPN Bi, 07/188, t. 3, k. 127–138, orygina∏, mps.
Opuszczono fragment dotyczàcy pozosta∏ych informatorów wykorzystanych w rozpracowaniu
operacyjnym patrolu NZW ppor. Kazimierza Krasowskiego „G∏uszca”.
h
Opuszczono fragment dotyczàcy przedsi´wzi´ç operacyjnych z udzia∏em pozosta∏ej agentury.
i
Obok odr´cznie wpisane o∏ówkiem To samo robi Bia∏ystok, nie sàdz´, by Wasza obecnoÊç w tym
coÊ pomog∏a.
j
Obok odr´cznie wpisane o∏ówkiem Dopilnowanie jest s∏uszne.
k
Powy˝ej nieczytelny podpis odr´czny.
l
Brak podpisu.
∏
Pozostawiono puste miejsce.
g
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