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Sowieckie represje wobec polskiego
podziemia niepodleg∏oÊciowego

w Warszawie i okolicach
na prze∏omie 1944 i 1945 roku

Przedmiotem rozwa˝aƒ jest kwestia, czy po usuni´ciu hitlerowskiego okupan-
ta zaistnia∏ na terenie Polski stan wojny domowej. Stan ten mo˝na z grubsza
okreÊliç jako taki, w którym zbrojne od∏amy spo∏eczeƒstwa walczà ze sobà o w∏a-
dz´. JeÊli jednak jeden z rywalizujàcych od∏amów otrzymuje ze strony sàsiednie-
go mocarstwa pomoc zbrojnà, która de facto rozstrzyga o wyniku starcia, to wol-
no pytaç, czy mamy tu jeszcze do czynienia z wojnà domowà, czy mo˝e ju˝
bardziej z interwencjà zewn´trznà. 

Stan pozornej wojny domowej – bo, paradoksalnie, najsilniejszà ze stron kon-
fliktu by∏a si∏a zbrojna obcego paƒstwa – zapanowa∏ w Polsce na prze∏omie 1944
i 1945 roku. S∏aba, pozbawiona realnego poparcia w spo∏eczeƒstwie partia ko-
munistyczna zosta∏a w decydujàcym stopniu wsparta militarnie przez Zwiàzek
Sowiecki, ˝ywo zainteresowany sprawowaniem rzàdów w∏aÊnie przez nià. Prze-
ciwko rzeczywistym i urojonym przeciwnikom rzucono ca∏e dywizje wojsk we-
wn´trznych NKWD, a ponadto grupy operacyjne NKWD i kontrwywiadu woj-
skowego „Smiersz”.

Przedmiotem ataku sowieckich organów represyjnych w ramach pseudowoj-
ny domowej na prze∏omie 1944 i 1945 r. w Polsce by∏o przede wszystkim Pol-
skie Paƒstwo Podziemne, postrzegane jako groêny konkurent komunistów. Idàce
za frontem formacje policyjne aresztowa∏y cz∏onków Delegatury Rzàdu i ˝o∏nie-
rzy Armii Krajowej, a nast´pnie – najcz´Êciej po przejÊciowym osadzeniu albo
w wi´zieniu, albo w obozie – ekspediowa∏y w g∏àb ZSRR. Liczono, ˝e dzi´ki tej
metodzie na „placu boju” o kszta∏t powojennej Polski pozostanà komuniÊci.

Dzia∏ania sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa skierowane przeciwko polskiemu
podziemiu niepodleg∏oÊciowemu z trudnoÊcià poddajà si´ badaniu, na co niejed-
nokrotnie zwracali uwag´ historycy1. Szczególnie s∏abo znane sà przedsi´wzi´cia

1 Zob. np. A. Chmielarz, Dzia∏alnoÊç NKWD na ziemiach polskich w latach 1944–1945 (mps
w posiadaniu autora artyku∏u), s. 1.
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operacyjne, nieco lepiej dzia∏ania wojsk NKWD i funkcjonowanie niektórych
obozów w okolicach Warszawy, przede wszystkim specjalnego obozu nr 10
w Rembertowie2. Szczàtkowa jest te˝ baza êród∏owa. Stan ten, oczywiÊcie, nie
mo˝e stanowiç usprawiedliwienia braku badaƒ, wr´cz przeciwnie, winien raczej
do nich zach´caç.

Na potrzeby niniejszego artyku∏u przyj´to, ˝e punkty graniczne okolic War-
szawy stanowià nast´pujàce miejscowoÊci: Niepor´t, Radzymin, Wo∏omin,
Miƒsk Mazowiecki, Karczew, Piaseczno, Grodzisk Mazowiecki i Nowy Dwór
Mazowiecki.

* * *
W drugiej po∏owie 1944 r. sowieckie dzia∏ania przeciwko polskiemu podzie-

miu niepodleg∏oÊciowemu obj´∏y „wyzwalane” przez Armi´ Czerwonà tereny na
prawym brzegu Wis∏y. Ze szczególnà intensywnoÊcià NKWD operowa∏o w miej-
scowoÊciach przy tak zwanej linii otwockiej.

Sam Otwock zosta∏ zaj´ty przez wojska sowieckie 29 lipca 1944 r. Natych-
miast zainstalowa∏o si´ tam NKWD. Z relacji Józefa Âwiat∏y wynika, ˝e
w 1944 r. w Otwocku dzia∏a∏a grupa operacyjna dowodzona przez p∏k. Licha-
czewa – prawà r´k´ zast´pcy ludowego komisarza spraw wewn´trznych ZSRR
Iwana Sierowa3. Byç mo˝e formacj´ t´ nale˝a∏oby uto˝samiaç z praskà grupà
operacyjnà NKWD, o której z innych êróde∏ wiadomo, ˝e przeprowadza∏a aresz-
towania w okolicach tej miejscowoÊci jeszcze w grudniu 1944 r.

Trudno stwierdziç, jak liczne by∏y formacje NKWD, które ulokowa∏y si´
w Otwocku. Dost´pne êród∏a sugerujà obecnoÊç wi´kszej liczby oddzia∏ów,
wskazujàc kilka odr´bnych budynków, w których mia∏y stacjonowaç. Wed∏ug
niektórych êróde∏ centrala NKWD w Otwocku mieÊci∏a si´ w domu o nazwie
„Villa Alba” przy ul. Reymonta 68/70, nale˝àcym niegdyÊ do prawos∏awnego me-
tropolity Dionizego. W lipcu 1944 r. wi´ziono tu mi´dzy innymi Tadeusza
Sztumberk-Rychtera „˚egot´”, szefa sztabu 27. Wo∏yƒskiej Dywizji AK. Areszto-
wany w trakcie przedzierania si´ ze Skrobowa, gdzie zakoƒczy∏a walki jego jed-
nostka, do walczàcej stolicy, trafi∏ ostatecznie do obozu w Riazaniu4.

NKWD zaj´∏o równie˝ du˝y dom przy ul. Legionów (numer nieznany), gdzie
w piwnicach urzàdzono cele, mieszczàce z regu∏y dziesi´ç osób5. NKWD na te-
renie Otwocka przebywa∏o tak˝e w leÊniczówce Torfy6.

Akcja aresztowaƒ w Êrodowisku otwockiej konspiracji nabra∏a rozmachu
w pierwszej po∏owie sierpnia 1944 r.7 Autorzy niektórych relacji utrzymujà, ˝e

2 Dlatego te˝ pomijamy tu kwesti´ tego obozu, podobnie jak i wielokrotnie opisywanà spraw´
aresztowania szesnastu przywódców Polskiego Paƒstwa Podziemnego.
3 Z. B∏a˝yƒski, Mówi Józef Âwiat∏o. Za kulisami bezpieki i partii 1940–1955, Warszawa 1990,
s. 60–61. Âwiat∏o zosta∏ odkomenderowany do tej grupy z wojska.
4 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Oddzia∏ VI Sztabu G∏ównego Naczelnego Wodza
(dalej: O VI SGNW), II/52/403, k. 43; J. Turowski, Po˝oga. Walki 27 Wo∏yƒskiej Dywizji AK, War-
szawa 1990, s. 540.
5 S. Ko∏yszko, Akowska droga do wolnoÊci, „Na Przedpolu Warszawy” 1995, z. 5, s. 20. 
6 Zarys dziejów miasta Otwocka, red. M. Kalinowski, Otwock 1996, s. 107.
7 J.Z. Sawicki, Likwidacja Obwodu „Obro˝a” AK. Dramat lat 1944–1945, „Wojskowy Przeglàd
Historyczny” 1992, nr 2, s. 41.
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NKWD dysponowa∏o wczeÊniej sporzàdzonà listà miejscowych cz∏onków Armii
Krajowej, „która przez pierwszych kilka dni by∏a przez nich uzupe∏niana”8. Zda-
rza∏y si´ jednak tak˝e przypadki aresztowania akowców na skutek donosu ze
strony tworzàcej si´ w Otwocku Milicji Obywatelskiej9. Efektem dzia∏alnoÊci
NKWD by∏o mi´dzy innymi uwi´zienie w drugiej po∏owie sierpnia 1944 r.
Saturnina Racinowskiego, redaktora dziennika IV Rejonu „Obro˝y” (Otwock)
AK – „Dzieƒ Polski”. Po krótkim Êledztwie zosta∏ wywieziony do obozu w Boro-
wiczach w ZSRR. Aresztowani w Otwocku cz∏onkowie AK byli przewo˝eni do
Anina i tu rozpracowywani (z uwagi na szczup∏oÊç materia∏u êród∏owego trudno
powiedzieç, czy by∏a to powszechna praktyka)10.

W tej miejscowoÊci, po∏o˝onej równie˝ na linii otwockiej, ale znacznie bli˝ej
Warszawy – jak ujmuje si´ to w jednej z relacji – „mia∏ swà siedzib´ towarzysz
Âwiat∏o”11. Przywiezionych do Anina osadzano w piwnicy lub „bunkrze”.
W trakcie przes∏uchaƒ aresztowani byli bici przez oficerów w polskich mundu-
rach12. Rozpracowanych, a tak˝e tych, którzy odmawiali sk∏adania wyjaÊnieƒ,
odstawiano z powrotem do Otwocka, gdzie kontynuowano badania i maltreto-
wanie wi´êniów13. W grudniu 1944 r. akowców przetrzymywanych w siedzibie
NKWD w Otwocku przy ul. Legionów za∏adowano na samochody ci´˝arowe
i wywieziono przez Rembertów i Siedlce do obozu w Soko∏owie Podlaskim. Stàd
trafili do obozu w Stalinogorsku w ZSRR14. Sowieckie ∏agry by∏y zresztà prze-
znaczeniem wi´kszoÊci otwockich konspiratorów.

èród∏a wymieniajà jeszcze jednà siedzib´ NKWD w Otwocku – will´ „Wanda”
przy ul. KoÊciuszki15. Historia tego miejsca, jako siedziby i jednoczeÊnie aresztu so-
wieckich organów bezpieczeƒstwa, wià˝e si´ ÊciÊle z naradà cz∏onków polskiej kon-
spiracji, która odby∏a si´ w Józefowie ko∏o Otwocka w koƒcu paêdziernika 1944 r.
W spotkaniu tym udzia∏ wzi´li: pp∏k Antoni ˚urowski, komendant Obwodu Praga
AK, p∏k Henryk Krajewski „Trzaska”, dowódca 30. Poleskiej Dywizji AK, mjr
Kazimierz Lichodziejewski „Tara”, zast´pca komendanta Obwodu Praga AK, kpt.
Stanis∏aw Szulc „Kania”, komendant IV Rejonu (Otwock) VII Obwodu („Obro˝a”)

8 Ibidem. 
9 W drugiej po∏owie sierpnia 1944 r. do Otwocka przyby∏ p∏k Grzegorz Korczyƒski i przystàpi∏ do
organizowania Komendy Milicji Obywatelskiej m.st. Warszawy z siedzibà w Otwocku. Zob. A. Maj,
Powstanie i organizacja Milicji Obywatelskiej w Warszawie (wrzesieƒ 1944–styczeƒ 1945), „Kronika
Warszawy” 1971, nr 2, s. 77. Z raportów wywiadowczych polskiego podziemia wynika, ˝e we
wrzeÊniu 1944 r. do Komendy przydzielono majora NKWD w charakterze doradcy do spraw „dy-
wersji AK i NSZ” – CAW, O VI SGNW, II/52. 100, k. 30.
10 S. Ko∏yszko, op. cit., s. 19–20.
11 Ibidem, s. 20. Nie jest to chyba Êcis∏e. Âwiat∏o by∏ w tym czasie bardzo ruchliwy i pojawia∏ si´
w ró˝nych miejscowoÊciach podwarszawskich, wykonujàc zlecenia swych mocodawców. Jak ju˝
pisano, sam Âwiat∏o poda∏, ˝e grupa operacyjna NKWD, do której by∏ przydzielony, stacjonowa∏a
w Otwocku.
12 Trudno przesàdziç, kim byli przes∏uchujàcy. Wiadomo, ˝e od wrzeÊnia 1944 r. w Aninie funkcjo-
nowa∏ Wojewódzki Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego w Warszawie z siedzibà w Aninie. Zob. Dzie-
je Wo∏omina i okolic, red. L. Podhorecki, Warszawa 1984, s. 232. Mogli to byç jednak tak˝e funk-
cjonariusze Wydzia∏u Informacji 1. Armii Wojska Polskiego. 
13 S. Ko∏yszko, op. cit., s. 20.
14 Ibidem.
15 A. ˚urowski, W walce z dwoma wrogami, Warszawa 1991, s. 204 i n.
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AK, oraz Witold Bieƒkowski „Kalski”, pracownik Delegatury Rzàdu RP na Kraj16.
Jak wynika z materia∏ów NKWD, wszyscy bioràcy w niej udzia∏ zostali ujawnieni
przez sowieckà agentur´ i aresztowani przez praskà grup´ operacyjnà NKWD17.

Pp∏k ˚urowski poda∏ w swych wspomnieniach, ˝e po aresztowaniu 17 listopa-
da 1944 r. w Âwidrze ko∏o Otwocka zosta∏ przewieziony do Anina, stàd zaÊ do Wo-
∏omina na rozmowy z gen. Sierowem, by na koniec – jak twierdzi, 30 listopada
1944 r. – trafiç do willi „Wanda” w Otwocku18. W piwnicy tego domu przerobio-
nej na cel´ mieli ju˝ siedzieç uczestnicy narady w Józefowie (˚urowski nie wymie-
ni∏ jedynie Bieƒkowskiego, który zresztà, jak skàdinàd wiadomo, znalaz∏ si´
w Otwocku znacznie póêniej, bo 10 grudnia tego˝ roku). Podana przez niego wer-
sja sprzeczna jest z materia∏ami NKWD i innymi êród∏ami, wedle których osoby
bioràce udzia∏ w konspiracyjnym spotkaniu w Józefowie zosta∏y aresztowane do-
piero 6 grudnia 1944 r. (w tej sytuacji ˚urowski nie móg∏by spotkaç w piwnicy ni-
kogo). Co wi´cej, jedna z ofiar udanej akcji sowieckich organów bezpieczeƒstwa,
mianowicie Witold Bieƒkowski, w pisanej przez siebie relacji oskar˝y∏ ˚urowskie-
go, ˝e ten, przes∏uchiwany przez Sierowa, ujawni∏ szczegó∏y narady w Józefowie,
poda∏ personalia osób bioràcych w niej udzia∏, a nawet 6 grudnia 1944 r. sprowa-
dzi∏ NKWD do mieszkania Bieƒkowskiego w podwarszawskim Miedzeszynie19.

Osadzeni w willi „Wanda” zostali poddani przes∏uchaniom. ˚urowskiego in-
dagowa∏ w nocy z 5 na 6 grudnia oficer NKGB w randze pu∏kownika20 (p∏k 
Lichaczew?). Pyta∏ o struktury konspiracyjne AK, personalia jej cz∏onków,
adresy lokali konspiracyjnych na Pradze, sk∏ady broni itp. ˚urowski twierdzi
w swych wspomnieniach, ˝e nie poda∏ ˝adnych wartoÊciowych dla NKWD infor-
macji; albo wprost odmawia∏ udzielenia odpowiedzi, albo operowa∏ nic nie mó-
wiàcymi ogólnikami. Warto dodaç, ˝e tego dnia w willi „Wanda” pojawili si´ por.
Józef Âwiat∏o oraz p∏k Grzegorz Korczyƒski, najwyraêniej majàcy jakiÊ zwiàzek
z prowadzonà przez NKWD akcjà21. Badaniom poddano tak˝e p∏k. Krajewskie-
go, który – jak utrzymuje Bieƒkowski – po bardzo ci´˝kim przes∏uchaniu, gdy
po∏amano mu ˝ebra, za∏ama∏ si´ i ujawni∏ szczegó∏y narady w Józefowie22.

Trudno stwierdziç, co naprawd´ dzia∏o si´ w Êledztwie. W ka˝dym razie z ra-
portów NKWD jednoznacznie wynika, ˝e wyczerpujàce zeznania na temat pecho-
wej narady z∏o˝yli nie tylko oskar˝ani o to przez Bieƒkowskiego ˚urowski i Kra-
jewski, ale i sam autor oskar˝enia23. 16 grudnia 1944 r. wi´êniowie willi „Wanda”
zostali przewiezieni do siedziby NKWD w Lublinie (przy ul. Szopena 18)24.

16 A. Lechowski, Frontowe dni Pragi. Wrzesieƒ 1944–styczeƒ 1945, Pruszków 1995, s. 64.
17 CAW, Kolekcja akt z archiwów rosyjskich (dalej: Kolekcja), Ministerstwo Spraw Wewn´trznych
ZSRR (dalej: MSW ZSRR), VIII. 800. 19.12, k. 54–57.
18 A. ˚urowski, op. cit., s. 197 i nast.
19 Raport Witolda Bieƒkowskiego z 28 VI 1945 r. [w:] Dokumenty i Materia∏y Polski Podziemnej
1939–1956, red. A.K. Kunert, t. 1, Warszawa 1993, s. 81.
20 ˚urowski charakteryzuje go nast´pujàco: „Wysoki, szczup∏y, w czapce z niebieskim otokiem, o ry-
sach semickich, a mo˝e gruziƒskich. Spod czapki wy∏ania∏y si´ czarne w∏osy, niedu˝y wàs” – A. ˚urow-
ski, op. cit., s. 205.
21 Ibidem.
22 Raport Witolda Bieƒkowskiego..., s. 81.
23 CAW, Kolekcja, MSW ZSRR, VIII. 800. 19. 12, k. 57. 
24 Raport Witolda Bieƒkowskiego..., s. 82; A. ˚urowski, op. cit., s. 210.
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Z Otwockiem ∏àczà si´ tak˝e wi´zienne losy Boles∏awa Piaseckiego, trudne
zresztà do precyzyjnego odtworzenia. Póêniejszy twórca PAX-u zosta∏ aresztowa-
ny 11/12 listopada 1944 r. w Józefowie (mieszka∏ tu w willi, notabene tej samej,
w której odby∏a si´ fatalna w skutkach narada) przez Informacj´ 1. Armii WP25.
Pierwsze przes∏uchanie prowadzone przez Sierowa odby∏o si´ w Otwocku, naj-
prawdopodobniej w budynku sàdu grodzkiego przy ul. Sàdowej26. Piasecki mia∏
przebywaç w Otwocku jeszcze na poczàtku 1945 r. Nast´pnie zosta∏ przewiezio-
ny na dalsze rozmowy z Sierowem do Lublina27.

16 sierpnia 1944 r. we wsi Siwianka ko∏o Otwocka skoncentrowa∏a si´ zdà-
˝ajàca ze wschodu na pomoc walczàcej Warszawie 30. Dywizja Piechoty AK. Do-
wództwo jednostki podj´∏o rozmowy ze stronà sowieckà, proponujàc utworze-
nie z cz´Êci ˝o∏nierzy oddzia∏u szturmowego, który mia∏ byç u˝yty do walk
o Prag´ lub przyczó∏ek sandomierski. 19 sierpnia oddzia∏ zosta∏ przewieziony do
miejscowoÊci D´be Wielkie i tu pod groêbà u˝ycia broni (mi´dzy innymi czo∏-
gów) rozbrojony. Oficerów aresztowano i wywieziono do wi´zieƒ i ∏agrów
w ZSRR, ˝o∏nierze zaÊ trafili do obozu na Majdanku28.

Co najmniej od 15 paêdziernika 1944 r. w Otwocku funkcjonowa∏ obóz
NKWD – Punkt Przyj´ç Jeƒców Wojennych przy 1. Froncie Bia∏oruskim29. Obóz
w Otwocku, wed∏ug dokumentu NKWD z 1 lutego 1945 r., mia∏ numer 11 i ob-
s∏ugiwa∏ „RO i Smiersz”30. Z materia∏ów relacyjnych wynika, ˝e w obozie odby-
wa∏y si´ przes∏uchania po∏àczone z biciem. WÊród wi´êniów PPJW w Otwocku
byli ˝o∏nierze AK, najcz´Êciej chyba nieujawnieni31.

Dzia∏ania represyjne prowadzone przez NKWD nie omin´∏y sàsiadujàcego
z Otwockiem Karczewa. W sierpniu i wrzeÊniu 1944 r. aresztowano miejsco-
wych cz∏onków AK32, a ponadto uwi´ziono komendanta Batalionów Ch∏opskich
w gminie Karczew – Jana Trzaskowskiego „Ralfa”33. Zatrzymywanych w Karcze-
wie osadzano przejÊciowo w leÊniczówce Torfy, a nast´pnie ekspediowano do
obozów w ZSRR.

W pobliskim Âródborowie NKWD w koƒcu 1944 r. zastrzeli∏o adiutanta
Boles∏awa Piaseckiego, dowódc´ III batalionu 77. pu∏ku piechoty AK34.

W Celestynowie, najbardziej odleg∏ej od Warszawy miejscowoÊci na linii
otwockiej, którà uwzgl´dniamy w niniejszym artykule, represje spad∏y na ˝o∏nierzy

25 A. Garlicki, Zeznania Boles∏awa Piaseckiego, „Zeszyty Historyczne” 1998, z. 126, s. 85.
26 Z. Przetakiewicz, Od ONR-u do PAX-u (Wspomnienia), Warszawa 1994, s. 66; P. Ajdacki,
J. Ka∏uszko, Otwock i okolice, Warszawa 2002, s. 86.
27 A. Dudek, G. Pytel, Boles∏aw Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn 1990, s. 153.
28 J.Z. Sawicki, op. cit., s. 41; C. Ho∏ub, Okr´g Poleski ZWZ-AK w latach 1939–1944. Zarys dzie-
jów, Warszawa 1991, s. 178; Z. Gnat-Wieteska, 30 Poleska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Prusz-
ków 1993, s. 92–93.
29 CAW, Kolekcja, Zarzàd do spraw Jeƒców Wojennych i Internowanych NKWD ZSRR (dalej:
Zarzàd dsJW NKWD ZSRR), VIII. 800. 20. 259, k. 52.
30 Ibidem, VII. 800. 20. 268, k. 29.
31 Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pami´ci Narodowej – Komisji Âciga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, sprawa Jana Ochijewicza, BU – I – 147/00.
32 W opracowaniu Karczew. Dzieje miasta i okolic, red. L. Podhorecki, Karczew 1998, s. 176, wymie-
niono z nazwiska czterech zatrzymanych.
33 Ibidem. 
34 K. Krajewski, Uderzeniowe Bataliony Kadrowe 1942–1944, Warszawa 1993, s. 494.
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Armii Krajowej we wrzeÊniu 1944 r. Aresztowanych wówczas pi´ciu cz∏onków
AK wywieziono do Sobolewa i tam poddano przes∏uchaniom35.

Koƒczàc omawianie dzia∏aƒ NKWD na linii otwockiej w 1944 r., musimy po-
wróciç jeszcze raz do Anina, wspomnianego dotychczas jedynie w kontekÊcie
losów otwockich akowców. Bli˝sze, choç w sumie skromne dane o tej miejsco-
woÊci, jako terenie dzia∏ania NKWD, poda∏ pp∏k Antoni ˚urowski w swoich
wspomnieniach36. Po aresztowaniu zosta∏ on dostarczony do Anina, gdzie naj-
pierw odby∏ rozmow´ z gen. Karolem Âwierczewskim. Ten poinformowa∏ go, ˝e
„ju˝ jest w r´kach NKWD, wi´c dalsze post´powanie z panem b´d´ musia∏ im
przekazaç”. Zapowiedzia∏ te˝, ˝e zostanie oddany do dyspozycji szefa NKWD
Sierowa, który ma swojà kwater´ w Wo∏ominie. Po zakoƒczeniu rozmowy ze
Âwierczewskim ˚urowski zosta∏ osadzony w piwnicy bli˝ej nieokreÊlonej willi
w Aninie. Jak stwierdzi∏, budynek by∏ nadzorowany przez „oficera sowieckiego”,
a w sàsiednich piwnicach siedzieli aresztowani ˝o∏nierze Obwodu Praga AK. Na-
st´pnego dnia po ˚urowskiego przyby∏o dwóch ˝o∏nierzy NKWD, którzy
– zgodnie z zapowiedzià Âwierczewskiego – zawieêli go do siedziby Sierowa
w Wo∏ominie.

Z kolei z relacji Witolda Bieƒkowskiego wynika, ˝e po aresztowaniu przez
NKWD zosta∏ przetransportowany w∏aÊnie do Anina, gdzie od 6 do 10 grudnia
1944 r. prowadzono przeciwko niemu Êledztwo „pod osobistym kierownictwem
Sierowa”37.

W drugiej po∏owie 1944 r. NKWD zaznaczy∏o tak˝e swojà obecnoÊç na tere-
nach po∏o˝onych na pó∏noc od linii otwockiej: w Miƒsku Mazowieckim i oko-
licach. 6 sierpnia 1944 r. w majàtku Niedzia∏ka (5 km na pó∏nocny wschód od
Miƒska), w kwaterze gen. Popowa (dowodzàcego sowieckimi oddzia∏ami w tym
rejonie) aresztowano zaproszonego na „rozmowy” komendanta Podokr´gu
Wschodniego Obszaru Warszawskiego AK „Bia∏owie˝a”, p∏k. Henryka Suszczyƒ-
skiego wraz z towarzyszàcymi mu siedemnastoma oficerami. Wywieziono ich na
Majdanek, potem zaÊ do obozów w ZSRR38. Podobny los spotka∏ pozosta∏ych
˝o∏nierzy podokr´gu, skoncentrowanych po akcji „Burza” we wsi Niedzia∏ka.

Jak wynika z depeszy pp∏k. Lucjana Szymaƒskiego „Janczara”, komendanta
Podokr´gu Wschodniego Obszaru Warszawskiego AK, z 7 grudnia 1944 r.,
NKWD dokona∏o nalotu na radiostacj´ podokr´gu dzia∏ajàcà w Miƒsku i aresz-
towa∏o szefa ∏àcznoÊci podokr´gu „Dank´” (mjr. Wiktora Maçkowiaka) oraz
dwóch ˝o∏nierzy os∏ony. W walce, która si´ wywiàza∏a, dwaj telegrafiÊci zbiegli,
zabijajàc trzech funkcjonariuszy NKWD39. W nast´pnej depeszy, wys∏anej 16 grud-
nia 1944 r., „Janczar” donosi∏, ˝e 12 grudnia z ràk NKWD zginà∏ „Lubicz”, szef
przerzutu powietrznego „Bia∏owie˝y”40.

35 Archiwum Wschodnie (dalej: AW), II/872, Relacja Zdzis∏awa Przybysza, s. 2.
36 A. ˚urowski, op. cit., s. 197–201.
37 Raport Witolda Bieƒkowskiego..., s. 81.
38 G. Mazur, Agonia Armii Krajowej 1944–1945, „Zeszyty Historyczne” 1995, z. 114, s. 44; J. Goz-
dawa-Go∏´biowski, Obszar Warszawski Armii Krajowej. Studium wojskowe, Lublin 1992, s. 416.
39 CAW, O VI SGNW, II/52.393, k. 96.
40 Ibidem, k. 97. Chodzi tu zapewne o Ludwika Wolaƒskiego „Lubicza”, od maja 1940 do lipca 1944 r.
komendanta obwodu Miƒsk Mazowiecki AK. Zob. J. Gozdawa-Go∏´biowski, op. cit, s. 520. Z uwagi
„Janczara” – „straci∏em ju˝ pi´ciu” – wynika, ˝e nie by∏a to pierwsza i jedyna ofiara podokr´gu.
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W le˝àcym na zachód od Miƒska (przy linii kolejowej Miƒsk–Warszawa)
Halinowie represje NKWD obj´∏y IV kompani´ Rejon D´by AK (763. pluton).
Z kilku znanych przypadków aresztowania ˝o∏nierzy tej jednostki przez NKWD
wynika, ˝e niektórzy z nich byli przewo˝eni do Otwocka41.

Z kolei w Ceg∏owie co najmniej od paêdziernika 1944 r. w budynku gminy
istnia∏ areszt NKWD, w którym przetrzymywano osoby aresztowane w okoli-
cy (mi´dzy innymi w Tyborowie). Odbywa∏y si´ tu wst´pne przes∏uchania,
w trakcie których indagowano w sprawie przynale˝noÊci do AK, ˝àdano te˝
ujawnienia miejsc przechowywania broni. Na prze∏omie paêdziernika i listopa-
da 1944 r. grup´ wi´êniów przewieziono z aresztu w Ceg∏owie do Wo∏omina
celem osàdzenia42.

NajwczeÊniejsze informacje o dzia∏aniach NKWD w Wo∏ominie pochodzà
z koƒca sierpnia 1944 r. W tym czasie w budynku miejscowej szko∏y przetrzy-
mywano kilkuset aresztowanych (mi´dzy innymi na Targówku), których po
kilku dniach wywieziono do obozu w Soko∏owie Podlaskim43. W póêniejszym
okresie (paêdziernik 1944 r.) w szkole nadal wi´ziono aresztowanych zarówno
w samym Wo∏ominie, jak i pobliskich miejscowoÊciach (Miƒsk Mazowiecki,
Ceg∏ów) ˝o∏nierzy AK i cz∏onków Szarych Szeregów; byli oni przetrzymy-
wani tak˝e w ziemiankach, piwnicach, barakach i do∏ach44. Wa˝nà przyczynà
koncentrowania polskich patriotów w Wo∏ominie by∏ fakt, ˝e w∏aÊnie tu,
w budynku przy ul. Piaskowej 17, dzia∏a∏ Trybuna∏ Wojskowy45. Sàdzono na
podstawie kodeksu karnego RFSSR (z os∏awionego artyku∏u 58), zarzucajàc
mi´dzy innymi nielegalne posiadanie broni i radiostacji, kontakty z rzàdem
londyƒskim itp. Rozprawy odbywa∏y si´, trudno stwierdziç – z zasady czy tyl-
ko sporadycznie – w sali kina w Wo∏ominie46. Losy skazanych znane sà jedy-
nie fragmentarycznie. Niektórych wywieziono przez BrzeÊç do systemu obo-
zowego Wiat∏ag na Uralu47. Innych, jak wynika z relacji, rozstrzeliwano na
miejscu48.

Nie tylko latem, ale tak˝e jesienià Wo∏omin traktowany by∏ jako punkt tran-
zytowy dla aresztowanych (jak si´ wydaje, g∏ównie w pó∏nocno-wschodniej cz´-
Êci opisywanego obszaru) w drodze do obozu w Soko∏owie Podlaskim49. Przyk∏a-
dowo: 10 listopada 1944 r. przywieziono tu z Niepor´tu grup´ dwudziestu

41 Czwarta kompania Rejon „D´by” Armii Krajowej, Weso∏a–Halinów 1996, s. 96.
42 AW, II/1578/1K, H. Konowrocki, Wspomnienia deportowanego ˝o∏nierza Szarych Szeregów
Obwodu „Mewa Kamieƒ”, s. 3.
43 AW, II/1891, J. Zaniewski, Syberyjska droga, s. 78.
44 A. Paszkowski, ˚o∏nierze Armii Krajowej I Rejonu „Obro˝y” wi´êniami sowieckich ∏agrów, „Na
Przedpolu Warszawy” 1995, z. 6, s. 70. Z kolei êród∏a obrazujàce stan z pierwszej po∏owy listopa-
da 1944 r. mówià o du˝ym budynku otoczonym przez stra˝ników, w którym wi´ziono pi´ciuset sze-
regowych AK, i ma∏ym w ogrodzie, w którym trzymano trzydziestu oficerów AK – AW, II/2445,
J. Dzi´cio∏owski, Z Pragi do sowieckich ∏agrów, s. 15.
45 A. Paszkowski, op. cit., s. 69.
46 J. Szczepaƒski, Dzieje Wyszkowa i okolic, Warszawa 1998, s. 275; S. Grzybowski, Nadzieja z tam-
tych lat. Dzieje Armii Krajowej na Ziemi Wyszkowskiej, Warszawa 1990, s. 230. Funkcj´ t∏umacza
w niektórych procesach pe∏ni∏ Józef Âwiat∏o.
47 A. Paszkowski, op. cit., s. 70. 
48 Ibidem, s. 70; J. Szczepaƒski, op. cit., s. 275; S. Grzybowski, op. cit., s. 230.
49 AW, II/401/, K. Soko∏owski, ˚o∏nierze AK w obozach w ZSRR (1944–1946), s. 1–2.
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wi´êniów NKWD, wÊród których byli mjr WP dr Tadeusz Frydrychowicz (chi-
rurg) oraz por. dr Sergiusz Hornowski (lekarz wojskowy)50.

Warunki, w których przetrzymywano wi´êniów w Wo∏ominie, brutalne prze-
s∏uchania, tudzie˝ sta∏e zagro˝enie Êmiercià, sk∏ania∏y do ucieczek. Znany jest
przypadek zastrzelenia podczas próby ucieczki plut. Adama Biechoƒskiego
„Ogoƒczyka”, dowódcy 2. kompanii 1. batalionu I Rejonu „Marianowo–Brzo-
zów”–Legionowo Obwodu „Obro˝a” AK51.

W Wo∏ominie – nie wiadomo, jak d∏ugo, na pewno w drugiej po∏owie listo-
pada 1944 r. – mia∏ swojà kwater´ (lub jednà z kwater) Iwan Sierow. By∏a zlo-
kalizowana w willi albo te˝, wed∏ug przypuszczeƒ, w miejscowej szkole (na gó-
rze znajdowa∏a si´ du˝a sala)52. 18 listopada 1944 r. do siedziby Sierowa
przywieziono trzech aresztowanych ˝o∏nierzy AK: znanego ju˝ pp∏k. Antonie-
go ˚urowskiego, jednego z cz∏onków kadry dowódczej 27. Wo∏yƒskiej Dywi-
zji Piechoty AK oraz bli˝ej nieznanego ˝o∏nierza z 30. Poleskiej Dywizji AK53.
Sierow, urz´dujàcy we wspomnianej wielkiej sali, przyjà∏ ich bardzo uprzejmie.
Nast´pnie do pomieszczenia wkroczy∏o kilku sowieckich oficerów, por. Józef
Âwiat∏o oraz wspó∏pracownik tego ostatniego Korzeniowski54. W czasie prze-
s∏uchania pytano mi´dzy innymi o kontakty z genera∏ami Leopoldem Okulic-
kim i Tadeuszem Borem-Komorowskim. JakiÊ czas potem dosz∏o do kolejnego
spotkania wspomnianych akowców z Sierowem na obiedzie. Dalsze losy pp∏k.
˚urowskiego, przewiezionego nast´pnie z Wo∏omina do Otwocka, zosta∏y ju˝
opisane.

W Markach, po∏o˝onych na linii kolejowej wiodàcej do Wo∏omina (bli˝ej
Warszawy), NKWD wi´zi∏o aresztowanych (mi´dzy innymi na Targówku) od
sierpnia 1944 r. Miejscem przetrzymywania uwi´zionych by∏ bunkier w lesie55.
Niektórych aresztantów w koƒcu sierpnia odprowadzono stàd pod konwojem
do Wo∏omina. W samych Markach 6 listopada 1944 r. NKWD aresztowa∏o
wspomnianego ju˝ por. Sergiusza Hornowskiego „Adama”, szefa s∏u˝by zdrowia
II Rejonu „Obro˝y” Marki. Wywieziony do obozu w Borowiczach, powróci∏ do
kraju w sierpniu 1947 r.56 Z kolei w koƒcu roku zosta∏ aresztowany dowódca
II Rejonu – mjr Henryk Okinczyc „Bill”. Przetransportowany do wi´zienia
w Moskwie, zmar∏ tam 2 kwietnia 1945 r.57

Dzia∏ania NKWD w 1944 r. na prawym brzegu Wis∏y obj´∏y jeszcze trzy
miejscowoÊci, które le˝a∏y na pó∏noc od Warszawy: Niepor´t, Legionowo
i Radzymin.

50 Ibidem. 
51 A. Paszkowski, op. cit., s. 70.
52 A. ˚urowski, op. cit., s. 201.
53 Ibidem.
54 Ibidem. Byç mo˝e jest to Karol Korzeniowski, wymieniony w publikacji M. Piotrowskiego
Ludzie bezpieki w walce z Narodem i KoÊcio∏em, S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa w Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej w latach 1944–1978 – Centrala, Lublin 2000, s. 130, jako kierownik sekcji Wydzia∏u
IV Departamentu Ochrony Rzàdu MBP.
55 J. Zaniewski, op. cit., s. 78.
56 A. Paszkowski, op. cit., s. 43; O. Soko∏owski, Sybiracy – eksperyment ∏agier [w:] Wspomnienia
Sybiraków, Warszawa 2001, s. 270.
57 A. Paszkowski, op. cit., s. 70.
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NajwczeÊniej NKWD zjawi∏o si´ w Niepor´cie. Ju˝ na poczàtku sierpnia 1944 r.
przyby∏a tu bli˝ej nieokreÊlona „jednostka kontrwywiadowcza NKWD”58. Do-
wódcà tej formacji, sk∏adajàcej si´ z kilku oficerów (mi´dzy innymi mjr Pietrow
i kpt. Szachawcow) oraz kilkunastu ˝o∏nierzy, by∏ p∏k Szkurin. Z uwagi na znisz-
czenie Niepor´tu enkawudyÊci kwaterowali w ziemiankach. Równie˝ w ziemian-
kach trzymano – w bieliênie i pod stra˝à – aresztowanych cz∏onków AK. Ci ostat-
ni byli brutalnie przes∏uchiwani w wi´kszej ziemiance, okreÊlanej mianem
„sto∏ówki”. Po zakoƒczeniu przes∏uchaƒ wi´êniów najprawdopodobniej odsy∏a-
no do obozu w Rembertowie.

Wi´cej informacji mamy o grupie oko∏o dwudziestu osób, aresztowanych na
poczàtku listopada 1944 r. przez NKWD na Pradze59 (wÊród nich byli mi´dzy in-
nymi pracownik szpitala przyfrontowego przy ul. Kowelskiej 1 – dr Kazimierz
Górski, a ponadto dr W∏adys∏aw Kosiƒski, dr Marian Zieliƒski i dr Józef Dzi´-
cio∏owski oraz pracownik Szpitala Kolejowego przy ul. Brzeskiej – dr Henryk
Pastwa). Grupa ta zosta∏a 7/8 listopada przewieziona samochodem ci´˝arowym
z Pragi do Niepor´tu i umieszczona we wspomnianych do∏ach. Do 10 listopada
przes∏uchiwano aresztowanych, aby wymusiç przyznanie si´ do przynale˝noÊci
do AK, ujawnienie struktur AK i stosunku do ZSRR. Potem wi´êniów przewie-
ziono przez Wo∏omin do obozu w Soko∏owie Podlaskim.

Legionowo zosta∏o „wyzwolone” 28 paêdziernika 1944 r. Jeszcze w paêdzier-
niku tego roku NKWD zainstalowa∏o si´ tutaj w „domu Schillinga”, jednoczeÊnie
urzàdzajàc w jego piwnicach areszt. W celach lokowano – po wst´pnych przes∏u-
chaniach – ˝o∏nierzy AK lub za takowych uwa˝anych60. W przypadku Legiono-
wa mo˝na si´ dowiedzieç, jakie by∏o êród∏o wiedzy NKWD o sk∏adzie osobowym
polskiej konspiracji niepodleg∏oÊciowej w okolicach Warszawy. Oto legionow-
skich akowców wskazywaç mieli funkcjonariuszom NKWD miejscowi cz∏onko-
wie PPR (w êród∏ach wymieniany jest z nazwiska sekretarz PPR w Legionowie
Kahl). Innym êród∏em informacji NKWD by∏ by∏y ˝o∏nierz Rejonu I „Obro˝y”
Zygmunt Winiarski „Zygfryd”, który sporzàdzi∏ i przekaza∏ NKWD list´ znanych
mu ˝o∏nierzy AK. WÊród uwi´zionych znalaz∏ si´ ppor. Edward Dietrich „Ralf ”,
adiutant dowódcy I Rejonu61.

W Radzyminie NKWD obra∏o sobie za siedzib´ gmach komendy miasta. W paê-
dzierniku 1944 r. przetrzymywano tam oko∏o dwudziestu aresztowanych, których
na miejscu przes∏uchiwano. Funkcjonariusze przeprowadzali aresztowania na pod-
stawie gotowych list. Uwi´zionym zarzucano przynale˝noÊç do AK. Wspomnianà
grup´ jeszcze w paêdzierniku 1944 r. przetransportowano do T∏uszcza. Tu znaleêli
si´ w „olbrzymiej murowanej hali z okratowanymi oknami”. Spali na betonie, na
który narzucono s∏om´. ¸àcznie mia∏o si´ tam znajdowaç 250 osób. 1 listopada
wi´êniowie zostali przewiezieni z T∏uszcza do obozu w Soko∏owie Podlaskim62.

Zaj´cie w styczniu 1945 r. przez Armi´ Czerwonà Warszawy wraz z okolicz-
nymi miejscowoÊciami po∏o˝onymi na lewym brzegu Wis∏y da∏o nowy impuls

58 L. Zachariasiewicz, Randka z wrogiem, „Karta” 1995, nr 17.
59 Wszystkie informacje na temat tej grupy: J. Dzi´cio∏owski, op. cit., s. 15.
60 A. Paszkowski, op. cit., s. 69.
61 Ibidem.
62 Wszystkie informacje zob. AW, II/2029, Z. Kornacki, Moje wspomnienia z lat 1942–46, s. 3.
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dzia∏aniom NKWD. Sowieckie s∏u˝by bezpieczeƒstwa stan´∏y przed niepowta-
rzalnà szansà rozbicia centrum polskiej konspiracji, które po upadku powstania
przenios∏o si´ poza zrujnowanà stolic´, g∏ównie do miasteczek ulokowanych
wzd∏u˝ linii kolejowej Warszawa–Pruszków–Grodzisk Mazowiecki. Ju˝ w stycz-
niu 1945 r. zacz´∏y do nich Êciàgaç formacje NKWD.

17 stycznia 1945 r. sowieckie s∏u˝by bezpieczeƒstwa zaj´∏y dwa stojàce obok
siebie budynki we W∏ochach pod Warszawà (przy ul. Cienistej 14 i 16). W êród∏ach
mo˝na odnaleêç ró˝ne, zresztà niesprzeczne ze sobà informacje na temat jednostek
NKWD stacjonujàcych w tej miejscowoÊci. I tak, ze wspomnieƒ Józefa Âwiat∏y wy-
nika, ˝e do W∏och przyby∏a grupa operacyjna NKWD p∏k. Lichaczewa, stacjonujà-
ca wczeÊniej w Otwocku63. Dziennik dzia∏aƒ bojowych 64. Dywizji Strzeleckiej
Wojsk Wewn´trznych NKWD informuje z kolei o przeprowadzonej 17 stycznia
1945 r. dyslokacji do Warszawy 2. pu∏ku wojsk pogranicznych, którego sztab ulo-
kowa∏ si´ we W∏ochach64. Witold Bieƒkowski poda∏ natomiast, ˝e do W∏och prze-
nios∏a si´ z Lublina „Centrala NKWD”65. T́  ostatnià informacj´ nale˝a∏oby skory-
gowaç w tym sensie, ˝e – jak wynika z dost´pnych êróde∏ – we W∏ochach
zainstalowa∏ si´ albo te˝ przebywa∏ tu czasowo (w budynku przy Cienistej 14) ma-
jàcy dotychczas swojà sta∏à siedzib´ w Lublinie komisarz Sierow, mianowany
11 stycznia 1945 r. Pe∏nomocnikiem NKWD ZSRR przy 1. Froncie Bia∏oruskim66.

W piwnicach obu wymienionych budynków urzàdzono cele, które szybko za-
cz´∏y si´ zape∏niaç aresztowanymi cz∏onkami polskiego podziemia. Aresztowania
przeprowadzano zresztà nie tylko we W∏ochach, ale tak˝e w okolicznych miej-
scowoÊciach: Pruszkowie, Ursusie, Piasecznie, O˝arowie, Piastowie i Milanów-
ku. W aresztach NKWD we W∏ochach znaleêli si´ w okresie styczeƒ–marzec
1945 r. mi´dzy innymi: gen. Emil Fieldorf „Nil”, by∏y szef Kedywu (aresztowa-
ny 7 marca 1945 r. w Milanówku), mjr Hanna ¸ukaszewicz z Biura Informacji
i Propagandy Komendy G∏ównej AK (aresztowana w styczniu 1945 r.), mjr Henryk
Odyniec-Dobrowolski „Doliwa”, szef sztabu podokr´gu Warszawa–Zachód AK
(aresztowany 24 lutego 1945 r. przez por. Âwiat∏´ i dwóch funkcjonariuszy
NKWD równie˝ w Milanówku), Jan Hoppe, by∏y pose∏, wiceprezes konspiracyj-
nego Stronnictwa Pracy (uj´ty 8 marca w Milanówku), Mieczys∏aw Jakubowski,
dzia∏acz Stronnictwa Narodowego i cz∏onek Rady JednoÊci Narodowej (zatrzy-
many 8 marca w Brwinowie), Witold Bieƒkowski (przywieziony tu 8 marca
z Lublina), a ponadto liczni ˝o∏nierze VI (Pruszków) i VII (O˝arów) Rejonu
Obwodu AK „Obro˝a” oraz III Batalionu AK „Kryska”67.

Szacuje si´, ˝e jednorazowo we W∏ochach przetrzymywano oko∏o stu wi´ê-
niów. Przebywali oni w nieoÊwietlonych celach, karmieni miskà kaszy dziennie.

63 Z. B∏a˝yƒski, op. cit., s. 61.
64 CAW, Kolekcja, Dowództwo 64 DS. WW NKWD, VIII. 800. 49. 35, k. 25.
65 Raport Witolda Bieƒkowskiego..., s. 82.
66 Teczka specjalna J.W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944–1946, wybór i oprac. T. Cariewskaja
i in., Warszawa 1998, s. 165; Z. B∏a˝yƒski, op. cit., s. 61. Przed Procesem Szesnastu, [b.d.m.w.], s. 2.
67 M. Fieldorf, L. Zachuta, Genera∏ „Nil”. August Emil Fieldorf, Warszawa 1993, s. 162; M. Ney-
-Krwawicz, Komenda G∏ówna Armii Krajowej 1939–1945, Warszawa 1990, s. 448; AW, II/2004,
H. Odyniec-Dobrowolski, Fragmenty ˝yciorysu, s. 3; J. Hoppe, O generale Emilu Fieldorfie, „Na
Antenie”, grudzieƒ 1972, s. 11; A. Leinwand, Przywódcy Polski Podziemnej przed sàdem moskiew-
skim, Warszawa 1992, s. 56; Przed Procesem Szesnastu, s. 2–3.
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OczywiÊcie o jakichkolwiek spacerach nie by∏o mowy. Aresztowanych przez wie-
le godzin przes∏uchiwano i katowano. W niektórych przes∏uchaniach bra∏ udzia∏
Józef Âwiat∏o, ca∏y czas aktywnie wspó∏pracujàcy z NKWD. Po zakoƒczeniu
przes∏uchaƒ wi´êniów kierowano albo do obozu w Rembertowie, albo te˝ do
wi´zienia NKWD przy ul. Strzeleckiej 10 na Pradze.

Warto wspomnieç o udanej ucieczce z aresztu we W∏ochach. Mia∏a ona miej-
sce najprawdopodobniej 27 marca 1945 r. Czo∏owà rol´ w tym przedsi´wzi´ciu
odegra∏ pchor. Andrzej Kie∏kiewicz z Milanówka, który przez wiele nocy obluzo-
wywa∏ kraty w jednej z cel. W czasie zadymki wi´êniowie – kilkunastu ˝o∏nierzy
AK – wy∏amali kraty i zbiegli. WÊród uciekinierów by∏ wzmiankowany ju˝ Mie-
czys∏aw Jakubowski68. Trudno ustaliç, do kiedy istnia∏y areszty NKWD we W∏o-
chach. W materia∏ach êród∏owych spotyka si´ wzmianki o nich jedynie do koƒca
marca 1945 r. Potem, jak wynika z niektórych przekazów, NKWD z W∏och mia-
∏o si´ przenieÊç na Prag´, do obszernego budynku przy ul. Strzeleckiej 10.

W „wyzwolonym” 17 stycznia 1945 r. Milanówku natychmiast zainstalowa-
∏o si´ NKWD, obierajàc na swojà siedzib´ will´ „Janotka” przy ul. Zacisznej 8.
W piwnicach zorganizowano areszt, w którym osadzano cz∏onków podziemia
zatrzymanych w tej miejscowoÊci69. Technika aresztowaƒ by∏a nast´pujàca: w no-
cy ˝o∏nierze NKWD otaczali dom b´dàcy celem akcji i na podstawie listy doko-
nywali wst´pnych aresztowaƒ. Je˝eli jakiejÊ osoby umieszczonej na liÊcie nie za-
stali, zak∏adali w domu „kocio∏”. W zastawionej pu∏apce czekali na ofiar´ nawet
kilka tygodni. ¸àcznie w Milanówku NKWD za∏o˝y∏o trzydzieÊci „kot∏ów”70.

Obok osób wymienionych wy˝ej, w Milanówku zostali aresztowani: Boles∏aw
Biega, dzia∏acz Stronnictwa Pracy (na poczàtku marca 1945 r.), pp∏k Zygmunt
Marszewski, p.o. komendant Obszaru Warszawa AK z siedzibà w Milanówku
(zatrzyma∏a go w lutym 1945 r. warszawska grupa operacyjna NKWD71, odpo-
wiedzialna zapewne i za inne aresztowania w tej miejscowoÊci), por. Ryszard
Csaky „Raczyƒski”, z zawodu s´dzia, dowódca 52. plutonu AK w Milanówku,
por. Jerzy Csaky „Aleksander”, zast´pca dowódcy 52. plutonu, por. Stefan Hel-
ler „Sokolicz”, komendant OÊrodka AK w Milanówku, oraz Teresa Minkiewicz,
˝ona W∏adys∏awa Minkiewicza, zast´pcy naczelnika Wydzia∏u Ogólnego Depar-
tamentu Spraw Zagranicznych Delegatury Rzàdu (przebywa∏ wówczas w Mila-
nówku, ale – w por´ ostrze˝ony o „kotle” – uniknà∏ aresztowania72). Aresztowa-
nych w Milanówku przetrzymywano we wspomnianej willi albo te˝ przewo˝ono
do innych wi´zieƒ; najcz´Êciej do wi´zienia przy ul. Strzeleckiej, do aresztów we
W∏ochach, Pruszkowie lub Grodzisku Mazowieckim73. Cz´Êç – nie jest jasne, czy
bezpoÊrednio, czy via wymienione wi´zienia – trafi∏a do obozu w Rembertowie.

68 Z. Stypu∏kowski, Zaproszenie do Moskwy, Londyn 1989, s. 291; K. Bagiƒski, Proces szesnastu
w Moskwie. (Wspomnienia osobiste), „Zeszyty Historyczne” 1963, z. 4, s. 93–94; T. Sowiƒski,
Jedwabna konspiracja. OÊrodek Milanówek „Mielizna” w strukturach obwodu B∏onie „Ba˝ant”
Armii Krajowej, Warszawa 1988, s. 130.
69 Kiedy Milanówek by∏ stolicà... Artyku∏y, wspomnienia, pami´tniki, anegdoty 1899–1999, oprac.
A. Pettyn, Milanówek 2000, s. 121.
70 T. Sowiƒski, op. cit., s. 131.
71 Teczka specjalna J.W. Stalina..., s. 210. 
72 T. Sowiƒski, op. cit., s. 130–131; Kiedy Milanówek..., s. 119.
73 Kiedy Milanówek..., s. 119. 
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Skala zatrzymaƒ przeprowadzonych przez NKWD w Êrodowisku polskiej
konspiracji w Brwinowie nie jest dok∏adnie znana. 8 marca 1945 r. aresztowano
tu grup´ dzia∏aczy Stronnictwa Narodowego, wÊród nich wspomnianego Mie-
czys∏awa Jakubowskiego, a ponadto prezesa Zarzàdu G∏ównego SN Aleksandra
Zwierzyƒskiego i Augusta Micha∏owskiego74.

10 kwietnia 1945 r. NKWD uwi´zi∏o przebywajàcego w okolicach Pruszko-
wa ppor. Boles∏awa Grafa „S∏awa”, by∏ego szefa kontrwywiadu Obwodu „Obro-
˝a” AK, oraz jego adiutanta, pchor. Olgierda Bujwida. WczeÊniej, w styczniu
1945 r., Graf otrzyma∏ od gen. Leopolda Okulickiego polecenie utworzenia Êci-
s∏ego sztabu Okr´gu Warszawskiego organizacji „Nie”. Po krótkim Êledztwie
(Bujwida przes∏uchiwano w areszcie we W∏ochach) obu wywieziono do obozu
w Rembertowie75.

Dzia∏ania NKWD prowadzone na lewym brzegu Wis∏y nie omin´∏y Piaseczna
i okolic. Aresztowanych w Piasecznie osadzano w miejscowej siedzibie NKWD;
jej adresu nie uda∏o si´ ustaliç. Po przes∏uchaniach byli oni przewo˝eni do wi´-
zienia NKWD przy ul. Strzeleckiej. 6 kwietnia 1945 r. w Piasecznie zosta∏ aresz-
towany Jerzy Skorupski, oficer Narodowych Si∏ Zbrojnych (Samodzielny Bata-
lion im. Bryg. Cz. Màczyƒskiego)76.

Póênà wiosnà 1945 r. do le˝àcego nieopodal Piaseczna Skolimowa przyby∏a
jednostka NKWD operujàca dotychczas w Niepor´cie i zainstalowa∏a si´ w bli-
˝ej nieokreÊlonej willi. W piwnicach budynku osadzano osoby aresztowane77.
Jak wynika z informacji wywiadowczych polskiego podziemia, ju˝ wczeÊniej
(styczeƒ 1945 r.) w Skolimowie dzia∏a∏o NKWD: „W gm[inie] Skolimów
NKWD przysz∏o aresztowaç kierownika szko∏y, który jednak na skutek ostrze-
˝enia uciek∏”78.

W samej Warszawie centralne miejsce zajmowa∏a siedziba NKWD i jednocze-
Ênie wi´zienie przy ulicy Strzeleckiej 10 (róg Ârodkowej)79. Jak ju˝ wspomniano,
wed∏ug niektórych êróde∏ Strzelecka by∏a nowà siedzibà formacji, które stacjo-
nowa∏y wczeÊniej we W∏ochach. Mo˝liwe jednak, ˝e obie placówki przez pewien
czas dzia∏a∏y jednoczeÊnie, pierwsze bowiem wzmianki o NKWD na Strzeleckiej
pojawiajà si´ ju˝ w koƒcu stycznia 1945 r.80 Naprawd´ liczne wiadomoÊci doty-
czàce tego miejsca datujà si´ jednak dopiero na marzec 1945 r.

Powszechnie wiadomo (choçby ze sprawy szesnastu), ˝e w budynku na Strze-
leckiej urz´dowa∏ komisarz Sierow. Tu mia∏a te˝ siedzib´ grupa operacyjna p∏k.
Paw∏a Michaj∏owa81, najprawdopodobniej to˝sama z warszawskà grupà opera-
cyjnà, o której wspominano przy okazji omawiania aresztowaƒ w Milanówku.

74 A. Leinwand, op. cit., s. 56, 194.
75 J.Z. Sawicki, op. cit., s. 45.
76 M. Rutkowska, W kamienie zakl´ci, „Nasz Dziennik”, 8 X 2001, s. 16.
77 L. Zachariasiewicz, op. cit.
78 CAW, O VI SGNW, II/52. 34, k. 27. 
79 P. Ku∏akowski, Sowiecki kontrwywiad i aparat bezpieczeƒstwa w walce z polskim podziemiem
niepodleg∏oÊciowym 1944–1945, „Przeglàd Historyczno-Wojskowy” 2001, nr 1, s. 23. 
80 Zob. Z. Taranienko, Nasze Termopile. Dokumenty terroru 1944–1956, Warszawa 1993, s. 212–213.
81 E. Duraczyƒski, Genera∏ Iwanow zaprasza. Przywódcy podziemnego paƒstwa polskiego przed sà-
dem moskiewskim, Warszawa 1989, s. 87; S. Marat, J. Snopkiewicz, Ludzie bezpieki, Warszawa
1990, s. 11.
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Wed∏ug Âwiat∏y, przydzielonego do grupy p∏k. Michaj∏owa, formacja ta, dzia∏a-
jàca w województwie warszawskim, przeprowadza∏a operacj´ „Bia∏owie˝a”, po-
legajàcà na »rozbrojeniu terenu«, czyli aresztowaniu »elementów reakcyjnych«,
g∏ównie ukrywajàcych si´ ˝o∏nierzy AK i BCh, a tak˝e ludnoÊci cywilnej”82.

Wi´zienie przy Strzeleckiej zyska∏o s∏aw´ ponurej katowni. Stosowano tu wy-
rafinowane tortury: Êciskanie g∏owy, powolne zrywanie paznokci, wrzynajàce si´
w r´ce kajdanki, nie mówiàc ju˝ o „zwyk∏ym” biciu kijami. Drastyczny opis zn´-
cania si´ nad wi´êniami dotyczàcy – wed∏ug wszelkiego prawdopodobieƒstwa
– tego w∏aÊnie wi´zienia zawiera meldunek komendanta Obwodu Miƒsk Mazo-
wiecki AK kpt. Walentego Sudy z 25 czerwca 1945 r.: „Por. Borowski uwolnio-
ny z obozu [w Rembertowie – S.K.] podaje sposób badaƒ na Pradze. Badany stoi
nago w piwnicy po kolana w wodzie. Przystawia si´ mu w odleg∏oÊci 3 cm od
oka pr´t ˝elazny ostro zakoƒczony, by si´ nie schyla∏, i bije pr´tami metalowymi
owini´tymi drutem po karku, plecach, nogach a˝ do utraty przytomnoÊci”83.
Wi´êniów przetrzymywano w ciemnych, wilgotnych piwnicach (ogó∏em mia∏o
byç ich pi´tnastu), karmiàc raz dziennie i nie dostarczajàc nawet wystarczajàcej
iloÊci wody do picia. Te op∏akane warunki (w po∏àczeniu z brutalnymi metoda-
mi Êledztwa) sprawia∏y, ˝e, jak pisa∏ wi´ziony tu Witold Bieƒkowski: „W Warsza-
wie (Strzelecka 10) ludzie mrà bez pomocy”84.

Wydaje si´, ˝e na Strzeleckà trafiali wi´êniowie, których NKWD po areszto-
waniu (i ewentualnie wst´pnych przes∏uchaniach prowadzonych w pomniejszych
aresztach) nie wysy∏a∏o od razu do obozów, lecz z uwagi na wartoÊç „operacyj-
nà” uzna∏o za stosowne poddaç gruntowniejszej „obróbce”. Dopiero potem wy-
sy∏ano stàd wi´êniów dalej, najcz´Êciej do obozu w Rembertowie.

Przez wi´zienie NKWD na Strzeleckiej przesz∏o wielu cz∏onków polskiej kon-
spiracji. Trafi∏ tu mi´dzy innymi Henryk Borucki „Czarny”, by∏y komendant Pol-
skiej Armii Ludowej. Jak informuje Witold Bieƒkowski, Borucki zosta∏ aresztowa-
ny przez NKWD 9 marca 1945 r. „podczas bankietu we W∏ochach”. Sierow,
donoszàc ¸awrientijowi Berii o fakcie uwi´zienia Boruckiego, pisa∏, ˝e ten ostat-
ni pozosta∏ w podziemiu i prowadzi∏ dzia∏alnoÊç skierowanà przeciwko Rzàdowi
Tymczasowemu85. Wed∏ug Bieƒkowskiego Borucki zosta∏ aresztowany za oÊwiad-
czenie, ˝e „Prowadzi∏ polityk´ wspó∏pracy z ZSRR, a nie podporzàdkowania”86.
Do NKWD z LWP (Informacji Wojskowej?) mia∏a wp∏ynàç informacja, ˝e Borucki

82 Ibidem.
83 Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 5: paêdziernik 1944–lipiec 1945, Wroc∏aw 1991,
s. 459. W opracowaniu K. Komorowskiego Polityka i walka. Konspiracja zbrojna ruchu narodo-
wego 1939–1945, Warszawa 2000, s. 315, jest wymieniony pchor./por. Witold Borowski z tzw.
Komendy NSZ-AK z informacjà, ˝e po aresztowaniu w Milanówku w marcu 1945 r. znalaz∏ si´
w obozie w Rembertowie, a w maju 1945 r. „zginà∏ podczas ucieczki”. Je˝eli przyjàç, ˝e chodzi o t´
samà osob´, to powstaje sprzecznoÊç, którà nale˝a∏oby wyjaÊniç. W poprzednim meldunku kpt. Sudy
z 2 VI 1945 r. czytamy: „Wi´êniowie opowiadajà, ˝e warunki w obozie [w Rembertowie – S.K.]
by∏y znoÊne, natomiast badania w NKWD na Pradze ul. Strzelecka 10 by∏y ci´˝kie” – CAW, O VI
SGNW, II. 52.107, k. 54. 
84 Raport Witolda Bieƒkowskiego..., s. 87.
85 Teczka Specjalna J.W. Stalina..., s. 207. Tymczasem, jak podaje A.K. Kunert w S∏owniku biogra-
ficznym konspiracji warszawskiej 1939–1944, t. 3, Warszawa 1991, s. 50, Borucki w styczniu
1945 r. zg∏osi∏ si´ do LWP i w lutym dosta∏ przydzia∏ do 1. Armii. 
86 Raport Witolda Bieƒkowskiego..., s. 86.
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kolaborowa∏ z Niemcami, przyjmowa∏ do PAL oficerów AK i NSZ, prowadzi∏
te˝ gr´ mi´dzy Rzàdem Tymczasowym a Delegaturà Rzàdu RP na Kraj. Wraz
z Boruckim, informuje dalej Bieƒkowski, zostali aresztowani „dowódcy jego od-
dzia∏ów bojowych”: pp∏k Pa∏ycha (brak bli˝szych danych), kpt. Kochaƒski (brak
bli˝szych danych), pp∏k „Tom” (brak bli˝szych danych). Aresztowano równie˝
sekretark´ Boruckiego – Mari´ Wiewiórskà87. Po aresztowaniu Borucki zosta∏
przewieziony do wi´zienia NKWD przy ul. Strzeleckiej 10 na Pradze.

W marcu 1945 r. cel´ z Boruckim dzieli∏ Aleksander Zwierzyƒski, jak ju˝
wspominano, aresztowany dzieƒ wczeÊniej w Brwinowie (29 tego miesiàca opu-
Êci∏ wi´zienie i zosta∏ do∏àczony do aresztowanych w Pruszkowie przywódców
Polskiego Paƒstwa Podziemnego)88. 16 marca do tej celi trafi∏ te˝ Witold Bieƒ-
kowski, przywieziony tu z aresztu we W∏ochach. 5 maja 1945 r. Borucki i Bieƒ-
kowski zostali przekazani Urz´dowi Bezpieczeƒstwa i osadzeni w wi´zieniu przy
ul. Ârodkowej (notabene Bieƒkowski tylko czasowo, w charakterze „depozytu”
NKWD; ostatecznie odes∏ano go stàd do obozu NKWD w Rembertowie).

Niektóre êród∏a mówià o egzekucjach w wi´zieniu na Strzeleckiej: „W wi´zie-
niu przy ul. Strzeleckiej codziennie dokonywane sa egzekucje na cz∏onkach AK.
Skazaƒców wiesza si´ lub rozstrzeliwuje w specjalnej piwnicy zwanej »katownià«.
Funkcj´ kata pe∏ni niejaki Falkensztajn”89. „W Warszawie na Strzeleckiej codzien-
nie od 3 tygodni dokonywane sà egzekucje na cz∏onkach AK. O godzinie 3–4 rano
wiesza si´ 7–8 skazaƒców. Niezale˝nie od tego, tylu˝ wi´êniów rozstrzeliwuje si´
w piwnicach. Przed Êmiercià stosowane sà najpotworniejsze tortury. Wyrok wy-
konuje osobiÊcie ˚yd Falkensztajn – cywilny funkcjonariusz NKWD”90.

Jak wynika z raportów polskiego podziemia z po∏owy sierpnia 1945 r., w tym
czasie wi´zienie przy ul. Strzeleckiej w coraz mniejszym stopniu wykorzystywa-
no jako miejsce przetrzymywania polskich patriotów. Ich miejsce zaj´li dezerte-
rzy z Armii Czerwonej i inni „przest´pcy” – Rosjanie. Kilku Polaków, którzy jesz-
cze tam zostali, zamierzano przenieÊç do aresztu UB przy ul. Karowej91. Dom
przy ul. Strzeleckiej 10 pozosta∏ w gestii NKWD. Jeszcze w grudniu 1945 r., jak
wynika z materia∏ów sowieckiej policji politycznej, mia∏ tu swà siedzib´ doradca
Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa w Warszawie – pp∏k Bobczenko – i jego
podkomendni92.

Inne placówki NKWD w Warszawie opisywane sà w materiale êród∏owym
w sposób wysoce enigmatyczny. Z dost´pnych êróde∏ wynika, ˝e od stycznia
1945 r. przy ul. G´siej funkcjonowa∏ obóz NKWD („G´siówka”). W straszliwych
warunkach przetrzymywano tu ˝o∏nierzy Armii Krajowej, a ponadto jeƒców nie-
mieckich i innych „przest´pców”93. Sà wzmianki o egzekucjach w tym obozie:
„W Warszawie na ul. G´siej odbywajà si´ systematycznie likwidacje cz∏onków AK

87 Ibidem, s. 87.
88 Ibidem; Sprawozdanie z „Procesu Moskiewskiego” [w:] W sojuszniczym Londynie. Dziennik am-
basadora Edwarda Raczyƒskiego 1939–1945, London 1960, s. 408.
89 CAW, O VI SGNW, II/52. 34, k. 16, fotokopia artyku∏u K. Krzywdy W obliczu kl´ski, napisane-
go dla prasy podziemnej.
90 Ibidem, II/52. 98, k. 37, raport podziemia nr 17 z 1 VIII 1945 r.
91 Ibidem, II/52. 89, k. 51, raport podziemia nr 18 z 15 VIII 1945 r.
92 CAW, Kolekcja, Dowództwo 64 DS. WW NKWD, VIII. 50. 2, k. 85.
93 K. ˚muda-Wilczyƒska, Prokurator ˝àda∏ kary Êmierci, „Na Przedpolu Warszawy” 1995, z. 5, s. 17.
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przez NKWD”94. Wspomniany obóz najprawdopodobniej nie dzia∏a∏ d∏ugo. Ju˝
w drugiej po∏owie 1945 r. przy ul. G´siej za∏o˝ono nowy obóz pracy przymuso-
wej, nale˝àcy do Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego95.

W maju 1945 r. w domu przy ul. Wilczej 29 mia∏a byç utworzona nowa, taj-
na placówka NKWD. Jej sk∏ad stanowi∏o kilkanaÊcie osób – jak zaznaczono
– Rosjan i ˚ydów. Funkcjonariusze tej placówki mieli poruszaç si´ po cywilne-
mu96. Niestety, brak jakichkolwiek informacji o konkretnych przejawach dzia∏al-
noÊci NKWD z Wilczej.

W czerwcu 1945 r. odnotowano, ˝e NKWD zajmuje will´ przy ul. Pogonow-
skiego 12 na ˚oliborzu. W piwnicy tej willi trzymani byli wi´êniowie. èród∏a nie
przynoszà ˝adnych bli˝szych wiadomoÊci o uwi´zionych97.

W lipcu tego˝ roku obserwowano innà form´ dzia∏alnoÊci sowieckiej policji po-
litycznej – konwojowanie wi´êniów. 9 lipca na Dworzec Zachodni przyby∏ trans-
port wi´êniów Zamku Lubelskiego, przewo˝onych do wi´zienia we Wronkach.
Wyjàtkowo funkcjonariusze NKWD pozwolili podaç konwojowanym wod´98.

Trzy dni potem mia∏o miejsce wydarzenie, dramatycznie opisane w jednym
z raportów podziemia: „12 VII Warszawa. Ok[o∏o] godz[iny] 17-ej Al[ejami] Jero-
zolimskimi prowadzi∏o sow[ieckie] mundurowe NKWD grup´ ok[o∏o] 300–350
m´˝czyzn, cz´Êç w mundurach, a w∏aÊciwie cz´Êciach mundurów polskich. Wo∏ali
zupe∏nie otwarcie: »jesteÊmy z AK«, »wywo˝à nas«, »chleba«. Krzyczeli nazwiska
i adresy. NKWD nie reagowa∏o na ich krzyki, nie pozwalajàc tylko na zbli˝anie si´.
Rzuconego chleba nie odbierano. Grupa przesz∏a w kierunku dworca. Reakcja
przechodniów b[ardzo] ˝ywa. Podniecenie, p∏acz kobiet. Szereg ludzi posz∏o za
grupà eskortowanych”99.

Zaj´cie Warszawy w 1945 r. i zwiàzane z tym przeniesienie dzia∏aƒ NKWD
na lewy brzeg Wis∏y nie oznacza∏o, ˝e tereny prawobrze˝ne znik∏y z pola widze-
nia sowieckiej policji politycznej. Przeciwnie, kontynuowano tam akcj´ likwida-
cji polskiego podziemia rozpocz´tà w roku poprzednim. Przekonuje o tym raport
Sierowa z 24 marca 1945 r., zawierajàcy informacj´ o aresztowaniu 21 marca
w mieszkaniu konspiracyjnym na Pradze w czasie tajnej narady nast´pujàcych
cz∏onków kierownictwa Lubelskiego Okr´gu AK100:

– p∏k. Franciszka ˚anowskiego (p∏k Franciszek ˚ak, „Wir”, „Zuzia”, komen-
dant Lubelskiego Okr´gu AK);

– mjr. Jana Kucharczyka (mjr Jan Kucharczak, „Andrzej”, „Kazimierz”, „Ste-
fan”, szef sztabu Lubelskiego Okr´gu AK);

– kpt. W∏adys∏awa Kosteckiego (pp∏k W∏adys∏aw Leonidas Zalewski vel
W∏adys∏aw Kostecki, „Dàb”, Nowina”, „LeÊnik”, komendant Lubelskiego
Inspektoratu AK);

94 CAW, O VI SG NW, II/52. 34, k. 16; ibidem, II/52. 100, k. 4.
95 T. Wolsza, Obozy na ziemiach polskich w latach 1945–1956 [w:] Komunizm. Ideologia, system,
ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, s. 88.
96 CAW, O VI SGNW, II/52. 34, k. 26.
97 Ibidem, II/52. 34, k. 41.
98 Ibidem, II/52. 98, k. 16.
99 Ibidem, II/52. 50, k. 91.
100 Iz Warszawy. Moskwa, Towariszczu Bierija... Dokumienty NKWD SSSR o polskom podpolije
1944–1945 gg, red. A.F. Noskova, Moskwa–Nowosybirsk 2001, s. 135. 
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– pp∏k. Zygmunta Henryka (mjr Zygmunt ˚ebracki-˚y∏ka, „Czarny”, „˚e-
lan”, „˚eliwa”, komendant Pu∏awskiego Inspektoratu AK);

– mjr. Emila Borowika (kpt. Antoni Pstrocki vel Janusz Pruszkowski vel Janusz
Pruszanowski, „Wac∏aw”, komendant Zamojskiego Inspektoratu AK);

– Wawrzyƒca Pawlickiego (por. czasu wojny W∏adys∏aw Wawrzyniec Pawlicki,
„Zych”, kasjer Lubelskiego Okr´gu AK).

Skàdinàd wiadomo, ˝e odprawa zwo∏ana przez p∏k. ˚aka, który po „Burzy”
odtwarza∏ porwane wi´zi akowskiej konspiracji, mia∏a na celu okreÊlenie stano-
wiska wobec rozkazu rozwiàzujàcego AK101. W raporcie nie podaje si´ miejsca
osadzenia uwi´zionych. W dalszej cz´Êci Sierow donosi∏, ˝e przy aresztowanych
skonfiskowano dokumenty dowodzàce ich dzia∏alnoÊci skierowanej przeciwko
Rzàdowi Tymczasowemu, w tym list´ funkcjonariuszy MBP podlegajàcych likwi-
dacji.

Raport informuje dalej, ˝e na wst´pnych przes∏uchaniach aresztowani zaprze-
czali przynale˝noÊci do AK, twierdzàc, ˝e sà pracownikami PCK (wi´kszoÊç
z nich nosi∏a na r´kawach przepaski ze znakiem czerwonego krzy˝a). Zostali jed-
nak „zdemaskowani” i zeznali, ˝e narada odby∏a si´ na rozkaz komendanta
Lubelskiego Okr´gu AK w celu otrzymania nowych wytycznych do pracy102. Wy-
tyczne te, jak wynika z przywo∏ywanych w raporcie zeznaƒ p∏k. ˚aka, wzywa∏y
mi´dzy innymi do propagandy skierowanej przeciwko Rzàdowi Tymczasowemu
i zwalczania UB, MO, PPR i NKWD.

Wiadomo, ˝e ˚ak i Kucharczak po aresztowaniu zostali przewiezieni do wi´-
zienia na Zamku Lubelskim103 (nie uda∏o si´ ustaliç, czy wczeÊniej byli wi´zieni
w Warszawie lub okolicach). Zauwa˝my tu, ˝e najprawdopodobniej fakt, i˝ za-
trzymani u˝ywali opasek Czerwonego Krzy˝a, sta∏ si´ przyczynà aresztowaƒ
w Êrodowisku pracowników tej organizacji w Warszawie; uwi´ziony i osadzony
w obozie w Rembertowie zosta∏ mi´dzy innymi Alfred Lewandowski, pe∏nomoc-
nik Zarzàdu G∏ównego PCK w Okr´gu Warszawskim104.

Kolejny „sukces” w zakresie zwalczaniu polskiego podziemia niepodleg∏o-
Êciowego na Pradze odnotowano mi´dzy 1 a 5 lipca 1945 r., kiedy to „specgru-
pa” 2. pu∏ku wojsk pogranicznych 64. Dywizji Strzeleckiej WW NKWD areszto-
wa∏a znanego dzia∏acza SN pchor. Józefa Czerniewskiego „Rafa∏a” oraz
Zygmunta Sztakowskiego i dwóch ∏àczników105.

Z kolei 9 lipca w Celestynowie ˝o∏nierze tego samego pu∏ku, wspierani przez
funkcjonariuszy UB, aresztowali czteroosobowà „band´”, na której czele sta∏

101 I. Caban, Ludzie Lubelskiego Okr´gu Armii Krajowej, Lublin 1995, s. 223.
102 Teczka specjalna J.W. Stalina...
103 I. Caban, op. cit., s. 223.
104 CAW, O VI SGNW, II/52, 34, k. 39. W dokumencie nazywa si´ go b∏´dnie prezesem PCK, któ-
rym w rzeczywistoÊci by∏ Wac∏aw Lachert. Zob. A. Pankowicz, Polski Czerwony Krzy˝ w General-
nej Guberni 1939–1945, Kraków 1985, s. 139. Nie rozwijamy tu tego wàtku, poniewa˝ nie doty-
czy on zasadniczego tematu artyku∏u.
105 CAW, Kolekcja, Dowództwo 64 DS. WW NKWD, VIII. 50. 2, k. 3. W dokumentach NKWD
Czerniewski jest okreÊlony jako dowódca IV Rejonu AK, a Sztakowski jako jego zast´pca. W rze-
czywistoÊci Czerniewski by∏ szefem Wydzia∏u VI Dzia∏u Dowodzenia NSZ i, nawiasem mówiàc,
zdeklarowanym wrogiem AK jako organizacji „sanacyjnej”. Zob. K. Komorowski, Polityka i wal-
ka..., s. 315. Nie uda∏o si´ odnaleêç bli˝szych danych o Sztakowskim. 
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Julian Bort „Róg”106. Dalsze dzia∏ania 64. Dywizji doprowadzi∏y, jak wynika z jej
raportów, do zlikwidowania kolejnych „band AK” w okolicach Warszawy. Do
1 wrzeÊnia 1945 r. dokonano cz´Êciowej likwidacji dzia∏ajàcej w Otwocku pi´t-
nastoosobowej grupy Michalskiego. W efekcie dalszych dzia∏aƒ przeprowadzo-
no te˝ aresztowania wÊród cz∏onków istniejàcej we wsi Niegub w powiecie Ra-
dzymin trzydziestoosobowej grupy Micha∏a Tryca (pozostali mieli zaniechaç
walki i przejÊç do konspiracji). Ponadto ca∏kowicie zlikwidowano pi´cioosobo-
wà „band´” „Groszka” w Michalinie i przystàpiono do agenturalnego rozpraco-
wywania liczàcej trzydzieÊci osób „bandy AK” w Brwinowie107.

W po∏owie 1945 r. w Warszawie dzia∏a∏a grupa operacyjna sowieckiego do-
radcy przy MBP, gen. Niko∏aja Seliwanowskiego. 16 sierpnia bli˝ej nieokreÊlonà
liczb´ aresztowanych przez t´ formacj´ wys∏ano pod konwojem 2. pu∏ku wojsk
pogranicznych 64. Dywizji do Wilna108. Niestety, brak danych, kim byli areszto-
wani.

Artyku∏ niniejszy pokazuje, jak nik∏a i fragmentaryczna jest nasza wiedza
o dzia∏aniach sowieckich s∏u˝b bezpieczeƒstwa skierowanych przeciwko polskie-
mu podziemiu po wkroczeniu na ziemie polskie w 1944 r. Trzeba zatem prowa-
dziç dalsze badania nad tym problemem; a przede wszystkim dotrzeç do doku-
mentów operacyjnych, zwiàzanych z niszczeniem polskiej konspiracji przez
NKWD i „Smiersz”. Bez tego bowiem s∏uszny ze wszech miar postulat kontynu-
owania badaƒ mo˝e zostaç zawieszony w pró˝ni.

S¸AWOMIR KALBARCZYK (ur. 1961) – dr nauk humanistycznych, specjalizuje si´
w historii drugiej wojny Êwiatowej ze szczególnym uwzgl´dnieniem zbrodni
sowieckich pope∏nionych na obywatelach polskich i historii nauki polskiej
pod okupacjà sowieckà. Opublikowa∏ miedzy innymi: Wykaz ∏agrów sowiec-
kich – miejsc przymusowej pracy obywateli polskich w latach 1939–1943
(cz. 1, Warszawa 1993, cz. 2, Warszawa 1997), Polscy pracownicy nauki
– ofiary zbrodni sowieckich w latach 1939–1945 (Warszawa 2001). Pracuje
w Wydziale Ekspertyz i Opracowaƒ G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu.

106 CAW, Kolekcja, Dowództwo 64 DS. WW NKWD, VIII. 50. 1, k. 3.
107 Ibidem, VIII. 50. 1, k. 19.
108 Ibidem, VIII. 50. 2, k. 25.
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