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Znalezione przy „Plonie”.  
Działalność oddziału PAS KO NZW 

Białystok w wybranych meldunkach 
sierż. Tadeusza Bogatki „Plona”  

(1947–1949)

W strukturze białostockiego Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) 
oddziały Pogotowia Akcji Specjalnej Komendy Okręgu (PAS KO) miały szczególne zna-
czenie. W przeciwieństwie do powiatowych oddziałów PAS, podporządkowanych komen-
dantom komend powiatowych (KP), oddziały PAS KO pozostawały w bezpośredniej dys-
pozycji komendantów okręgu1. Pierwszy oddział PAS KO został sformowany jesienią 
1945 r. i funkcjonował pod dumną nazwą: 3. Wileńska Brygada NZW (3. Brygada). Ten 
stosunkowo duży jak na ówczesne realia oddział, bo liczący w szczytowym momencie 
rozwoju (na przełomie stycznia i lutego 1946 r.) ok. 150 partyzantów, zakończył dzia-
łalność jesienią 1946 r.2 Po rozwiązaniu 3. Brygady funkcję oddziału PAS KO przejęła 
drużyna sierż./ppor. Ryszarda Sosnowskiego „Wydry”, która wcześniej wchodziła w skład 
3. Brygady. Oddział „Wydry” (liczący 10–15 partyzantów) funkcjonował jako PAS KO 
do października 1947 r. Po śmierci ppor. Sosnowskiego3 zadania oddziału PAS KO 
przejął sformowany w czerwcu 1947 r. patrol plut./sierż. Tadeusza Bogatki „Plona”4. 

1 Na czele białostockiego Okręgu NZW stali: mjr Mieczysław Grygorcewicz „Miecz” (od kwietnia 1945 r. do 
sierpnia 1945 r.), mjr Florian Lewicki vel Jan Szklarek „Kotwicz” (od sierpnia 1945 r. do marca 1946 r.), ppłk Wła-
dysław Żwański „Błękit” (od kwietnia 1946 r. do lipca 1948 r.). 

2 Zob.: J. Kułak, Rozstrzelany oddział. 3. Wileńska Brygada NZW kapitana Rajsa „Burego”. Białostocczyzna 
1945–1946, Warszawa–Kraków 2015; M. Ostapiuk, Komendant „Bury”. Biografia kpt. Romualda Adama Rajsa 
„Burego” 1913–1949, Białystok–Olsztyn–Warszawa 2019. 

3 Zob. dok. nr 2. 
4 Tadeusz Bogatko „Plon” (sierż. NZW) – urodził się ok. 1922 r. najprawdopodobniej na Wileńszczyźnie. 

W dostępnych autorowi archiwaliach nie odnaleziono informacji na temat pierwszych lat jego życia. W czasie 
okupacji niemieckiej działał w wileńskich strukturach AK. Po lipcu 1944 r. służył w (L)WP, z którego zdezerte-
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Oddział sierż. „Plona” najczęściej operował w powiatach wysokomazowieckim 
(krypt. „Mazur”), bielskim (krypt. „Burza”) i ostrowskim (krypt. „Noc”). Partyzanci 
oddziału „Plona” cieszyli się dużym wsparciem ludności cywilnej5, dodatkowo byli 
dobrze wyszkoleni, co powodowało, że „resort” miał poważne problemy z likwida-
cją oddziału PAS KO. Działaniami skierowanymi przeciwko grupie kierował WUBP 
w Białymstoku, który do jej rozpracowania zatrudnił 72 jednostki sieci informacyjnej, 
z czego 47 informatorów działało na ustalonych trasach przemarszów partyzanckich. 
Pomimo zaangażowania dość poważnej liczby agentury działania te długo nie zakoń-
czyły się rozbiciem patrolu. Jedynym wymiernym sukcesem, który odniósł „resort” 
w 1948 r., było zabicie Henryka Krupy „Dzikiego”. Partyzant ten, po samowolnym 
oddaleniu się z oddziału PAS KO, został 23 stycznia 1948 r. zadencjunowany przez 
Czesława Falkowskiego, mieszkańca wsi Józki, pow. wysokomazowiecki6. 7 grudnia 
1948 r. UB aresztował Stanisława Werpachowskiego „Jesiona”, który mimo że nie był sta-
łym członkiem oddziału „Plona”, miał stosunkowo dużą wiedzę na jego temat. Zeznania 
Werpachowskiego, według funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, wpłynęły na „właś-
ciwe ukierunkowanie rozpracowania”7. Do likwidacji oddziału PAS KO zaangażowano 
Eugeniusza Kurzynę „Szarego”, „Wronę”, byłego szefa Wydziału II KP „Mazur” (UB 
nadał mu krypt. „Pociąg”). 

Agent „Pociąg” wieczorem 25 lutego 1949 r. powiadomił posterunek MO w Sokołach, 
pow. wysokomazowiecki, że we wsi Jamiołki-Godzieby, w gospodarstwie Franciszka 
Jamiołkowskiego, kwateruje siedmioosobowy patrol sierż. Bogatki. „Resort” rzucił 
przeciwko niewielkiej grupie kilkudziesięciu funkcjonariuszy UB, MO i żołnierzy KBW. 
Około godz. 22.00 grupa operacyjna zaczęła otaczać zabudowania Jamiołkowskiego. 
Partyzanci oddziału PAS KO zachowali czujność, nie dali przeciwnikowi zamknąć 
pierścienia okrążenia i podjęli walkę. Szalejąca zamieć śnieżna znacznie ograniczała 
widoczność, co bez wątpienia działało na korzyść partyzantów. Rozpoczęli odwrót, 
który osłaniali „Plon” i plut. Albin Rutkowski „Huragan”. Większość oddziału zdołała 
wycofać się z gospodarstwa. Niestety osłaniający odwrót „Plon” i „Huragan” polegli8. 
Śmierć „Plona” należy uznać za koniec działalności oddziału PAS KO.

rował. W grudniu 1946 r. wstąpił do oddziału ppor. Jana Skowrońskiego „Cygana”. W jego szeregach wziął udział 
w większości akcji bojowych przeprowadzonych przez ten oddział. 15 VI 1947  r. został mianowany dowódcą 
patrolu PAS działającego na terenie 3., 4. i 5. batalionów KP „Mazur”. W październiku 1947 r. jego patrol został 
przydzielony do bezpośredniej dyspozycji KO jako oddział PAS KO. 27 III 1948  r. rozkazem KO „XV” został 
awansowany do stopnia sierżanta. 

5 Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa sporządzający charakterystykę oddziału sierż. Bogatki jako jeden 
z węzłowych problemów jego rozpracowania wskazywali: „szeroką bazę oparcia wśród miejscowej ludności 
rekrutującej się z ujawnionych i nieujawnionych członków b[yłego] podziemia sanacyjno-endeckiego” (AIPN 
Bi, 019/34/4, Bojówka PAS ps. „Plon” Komendy Powiatowej NZW krypt. „Mazur” (załącznik do charakterystyki 
nr 67), oprac. A. Iwanowiec, E. Bartnicki, Białystok 1982, mps, k. 24). 

6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem, k. 26; P. Łapiński, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku w walce z pod-

ziemiem niepodległościowym w latach 1944–1956 [w:] Urząd Bezpieczeństwa w województwie białostockim 1944–
1956. Z badań nad strukturą i działalnością aparatu represji, red. M. Markiewicz, Białystok 2015, s. 66, 67. 



Michał Ostapiuk 

554 2 (34) 2019  pamięć i sprawiedliwość

Przy ciele „Plona” funkcjonariusze UB odnaleźli torbę polową, w której znajdowały 
się meldunki, zapiski oraz zdjęcia oddziału PAS KO9. Poniżej zaprezentowano część tego 
zbioru. Meldunki, które stanowią rdzeń publikacji, nie opisują wielkich starć zbrojnych 
i heroicznych akcji. Prezentują one zupełnie inną stronę partyzanckiej działalności, która 
w swym głównym nurcie nastawiona była na przetrwanie na Białostocczyźnie regularnie 
pacyfikowanej przez reżim komunistyczny. Oddział przede wszystkim zabezpieczał lud-
ność cywilną. Podkreślmy, że chroniono nie tylko ludność zorganizowaną w tzw. siatce, 
ale i osoby, które nie były członkami NZW. Pamiętajmy, że bardzo często schronienia 
partyzantom udzielano ze względów czysto ideowych, bez związku z przynależnością 
do konkretnych ogniw konspiracji niepodległościowej. Jedną z podstawowych form 
ochrony ludności, ale i oddziału, było zwalczanie agentury komunistycznej. Niestety 
braki w zachowanych archiwaliach uniemożliwiają rozstrzygnięcie, czy wszystkie wyroki 
śmierci oddział PAS KO wykonał słusznie. Kolejnym bardzo ważnym elementem dzia-
łalności patrolu „Plona” było zmniejszanie obciążeń ekonomicznych ponoszonych przez 
ludność cywilną w związku z walką partyzancką. Dlatego też oddział PAS KO prze-
prowadzał liczne akcje ekspropriacyjne w instytucjach podległych komunistycznemu 
aparatowi oraz rekwizycje różnego rodzaju towarów u osób, które uznano za kolabo-
rantów komunistycznej władzy. Warto podkreślić, że sierż. Bogatko, nawet po śmierci 
komendanta Okręgu NZW Białystok ppłk. Władysława Żwańskiego „Błękita” 1 lipca 
1948 r. prowadził ścisłą rachunkowość, skrupulatnie rozliczał przychody i rozchody 
oddziału10, ponadto wciąż prowadził sprawozdawczość z działalności podległej mu grupy. 

Prezentowany wybór osiemnastu meldunków „Plona” stanowi bardzo cenne źródło 
umożliwiające poznanie charakteru i sposobu funkcjonowania oddziałów podziemia 
niepodległościowego w okresie, gdy było ono zepchnięte przez komunistyczny aparat 
represji do głębokiej defensywy. Należy zaznaczyć, że część dokumentacji wytworzonej 
przez „Plona” podał do druku Jerzy Kułak. Wydawnictwo to obejmuje dziesięć doku-
mentów (wszystkie z 1948 r.), pewnym mankamentem tej edycji jest to, że nie została 
ona opatrzona szerszym komentarzem ani przypisami11. Mimo tych uchybień w niniej-
szym wyborze nie zamieszczono dokumentów zaprezentowanych przez Jerzego Kułaka. 
W ocenie autora ich pominięcie nie wpłynie ujemnie na prezentowany zbiór. Autor 
dokonując selekcji dokumentów przeznaczonych do druku, starał się je dobrać tak, aby 
jak najszerzej prezentowały działalność oddziału „Plona” i aby ich lektura umożliwi-
ła czytelnikowi poznanie realiów funkcjonowania patrolu sierż. Bogatki. Dlatego też 
poza meldunkami wytworzonymi przez oddział PAS KO podano do druku dwa inne 
dokumenty. Pierwszy z nich (otwierający wybór) to rozkaz ppor. Tadeusza Narkiewicza 
„Ciemnego” nakazujący sierż. Bogatce sformowanie oddziału oraz określający główny 
zakres jego działalności, drugi (nr 19) – to list „Plona” skierowany do komendanta KP 
„Burza”, ppor. Zachariasza Tarnowskiego „Kochanowskiego”, „Zawiszy”. List ten wnosi 

9 AIPN, 00294/49/35, Organizacje zbrojne na terenie Polski 1945–1950. Oddział „Plona”, Meldunek KW MO 
w Białymstoku dotyczący zabicia bandyty ps. „Plon” i ps. „Huragan”, 28 II 1949 r., k. 108. 

10 Ibidem, Księga patroli „Mazur”, 1947–1948, k. 25–35. 
11 J. Kułak, W marszu, „Karta. Niezależny Miesięcznik Historyczny” 1991, nr 4, s. 61. 
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wiele cennych informacji na temat wewnętrznych, często bardzo skomplikowanych 
relacji panujących w NZW. 

Meldunki „Plona” zostały zdeponowane w białostockim Archiwum IPN i zachowały 
się w dwóch formach, część z nich dostępna jest w rękopiśmiennym oryginale. Niestety, 
nie wszystkie, do części oryginałów autor nie dotarł, ich treść przytoczono więc z odpi-
sów sporządzonych przez funkcjonariuszy UB (przy każdym dokumencie autor oznaczył 
formę przytaczanego tekstu). Porównanie zachowanych oryginałów z treścią sporzą-
dzonych z nich odpisów wskazuje, że dokonujący ich funkcjonariusze UB wykazywali 
się niestarannością, co niestety zaowocowało niedokładnym odtworzeniem oryginałów. 
Należy więc przyjąć, że meldunki cytowane za odpisami mogą odbiegać od pierwotnej 
wersji wytworzonej przez oddział PAS KO. Różnice w analizowanych przypadkach nie 
zmieniają jednak zasadniczego przekazu dokumentów. 

Analiza charakteru pisma wskazuje, że rękopiśmienne meldunki były sporządzane 
przez jedną osobę, z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że przygotowywał 
je osobiście sierż. Bogatko. Meldunki wytworzone do lipca 1948 r. „Plon” kierował do 
ppłk. Władysława Żwańskiego „Błękita”, ostatniego komendanta białostockiego Okręgu 
NZW. Kolejne – do nieistniejącej już KO. Warto podkreślić, że „Plon” nie podporządko-
wał się por. Kazimierzowi Żebrowskiemu „Bąkowi”, który próbował odtworzyć struktu-
ry KO Białystok12. Ostatecznie „Bąk”, pozbawiony formalnego uzasadnienia dla swych 
działań, nie zdołał rozszerzyć wpływów na cały obszar podległy niegdyś „Błękitowi”. 

Meldunki „Plona” możemy podzielić na trzy zasadnicze grupy: 
Meldunki dotyczące akcji likwidacyjnych (często połączonych z rekwizycjami). 
Meldunki dotyczące akcji ekspropriacyjnych.
Meldunki opisujące konkretne zdarzenia, niebędące akcjami likwidacyjnymi i eks-

propriacyjnymi. 
Autor starał się zachować podstawowy charakter dokumentów, dokonując zmian 

ortograficznych i interpunkcyjnych. W nawiasach kwadratowych wstawiano brakujące 
litery, cyfry oraz rozwijano niestandardowe skróty. 

12 M. Bechta, W.J. Muszyński, Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne 
ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944–1956, Warszawa 2017, s. 286, 287. 
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Nr 1
1947 czerwiec 15 – Rozkaz komendanta KP Wysokie Mazowieckie (krypt. „Mazur”), 

ppor. Tadeusza Narkiewicza „Darwicza”, polecający plut. Tadeuszowi Bogatce „Plonowi” 
sformowanie oddziału PAS

Kom[enda] Pow[iatu] 
„Mazur”1 M[iejsce] p[ostoju] 15 VI 1947 r.
Odpis 

Kol[ega] Plon
Naznaczam kol[egę] d[owód]cą PAS-u na teren baonu 3., 4., 5.2.

Polecam w myśl podanych przez d[owód]ców baonów meldunków likwidować natych-
miast w trybie doraźnym złodziei, szpicli UB przechodnich, szpicli UB miejscowych.

Polecam zorganizować oddział w sile 20 ludzi. Sporządzić ewidencję broni i żołnie-
rzy. O wykonaniu każdej akcji meldować do K[omendy] P[owiatu] przez d[owód]ców 
baonów3.

Czołem! Kom[enda] Pow[iatu]
(–) podpis nieczytelny 

Za zgodność:a Darwiczb

Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 163, odpis, mps.

a Obok okrągła pieczęć WUBP w Białymstoku, poniżej odręczny, nieczytelny podpis.
b Dopisano odręcznie.
1 „Mazur” – kryptonim KP NZW Wysokie Mazowieckie. 
2 III batalion KP NZW „Mazur” obejmował gminy: Piekuty, Szepietowo oraz część gminy Sokoły; IV batalion 

obejmował gminy: Dąbrowa Wielka, Czyżew i Klukowo; V batalion obejmował gminy: Kowalewszczyzna, Łapy 
i Poświętne (AIPN, 0177/67/1, Charakterystyka nr  67. Komenda Powiatu NZW Wysokie Mazowieckie, oprac. 
A. Iwanowiec, E. Bartnicki, Białystok 1982, mps, k. 19). 

3 Na dowódcę I batalionu ppor. Narkiewicz wyznaczył Kazimierza Piętkę „Rybę”; IV batalionu: Czesława 
Tymińskiego „Mściwego”; V batalionu: Bolesława Łapińskiego „Tygrysa” (ibidem). 
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Nr 2
1947 październik 16 – Meldunek sierż. „Plona” do ppłk. Władysława Żwańskiego 

„Błękita” dotyczący okoliczności śmierci dowódcy oddziału PAS KO Białystok (krypt. „XV”), 
ppor. Ryszarda Sosnowskiego „Wydry”

M[iejsce] P[ostoju] 16 X 1947 r. 
Do Kom[endy] Ok[ręgu]

Meldunek

Melduję, iż dnia 16 X 1947 r. o godz. 8 rano w drodze powrotnej spod Czyżewa [pow. 
wysokomazowiecki] stał się tragiczny wypadek, otóż jechaliśmy furą kol[edzy] Wydra, 
Plon i Miedziak1, wiózł nas gospodarz Łuniewski Antoni ze wsi Błonie [Wyszonki-
-Błonie] gm. Klukowo pow. Wys[okie] Mazowieckie na drodze za kol. Wyliny-Ruś 
[gm. Szepietowo] wypadł pistolet kol[edze] Wydrze tak nieszczęśliwie, że uderzywszy 
w dennicę u wozu, wypalił pocisk, przeszedł przez rękaw, ramię i utkwił w mózgu. 
Śmiertelnie rannego nieprzytomnego przywieźliśmy na ko[lonię] Wyliny-Ruś do sołty-
sa2. Ratunek był niemożliwy, bo przez ranę płynął mózg. Po paru godzinach zakończył 
życie3. Prawdziwość powyższych słów stwierdzają Plon, Miedziak, furmankarz [sic!] 
Antoni Łuniewskia. 

Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 163, oryginał, rkps. 

a Własnoręczne podpisy świadków.
1 „Miedziak” – kpr. Stanisław Szymborski, żołnierz oddziału „Plona”, poległ 29 IX 1949 r. 
2 Rannego przewieziono na kolonię Kaliski. 
3 Po śmierci „Wydry” kilku mieszkańców wsi pochowało jego ciało. Kilka dni później Komenda Wojewódzka 

Milicji Obywatelskiej w Białymstoku złożyła następujący meldunek: „Dnia 26 X [19]47 r. grupa oper[acyjna] KW 
MO B[iały]stok, działająca na terenie pow. Wys[okie] Mazow[ieckie], otrzymała wiadomość o śmierci d[owód]cy 
bandy NZW ps. »Wydra«, którego pochowano na cmentarzu we wsi Wyszonki Kościelne, gm. Klukowo […]. 
Ustalono, że »Wydra« dnia 16 X br. pozbawił się życia przez nieostrożne obchodzenie się z bronią i zmarł u sołtysa 
kol. Kaliszki [Kaliski] ob[ywatela] Zająca Aleksandra. Został on w sposób dyskretny pochowany na cmentarzu. 
W związku z tym zatrzymano wszystkich tych, którzy brali udział w pochowaniu »Wydry«, a mianowicie: 1) Osow-
ski Ignacy s. Jana, 2) Pieniążek Antoni s. Jana, 3) Kłosek Stanisław s. Stanisława, 4) Kępa Franciszek s. Jana, 5) Pie-
niążek Jan s. Jana, 6) Zając Aleksander s. Józefa, 7) Kępka Władysław s. Jana – wszyscy m[ieszkań]cy kol. Kaliszki 
[Kaliski] […]. Ww. przyznali się do tego, iż wiedzieli, że biorą udział w pogrzebie »Wydry«” (AIPN, 00294/49/26, 
Organizacje zbrojne na terenie Polski 1945–1950. Grupa „Młota”, Meldunek specjalny KW MO w Białymstoku 
dot. pogrzebu „Wydry” i ujęcia uczestników pogrzebu, 22 XI 1947 r., k. 44). Funkcjonariusze komunistycznego 
aparatu represji nie wykopali zwłok „Wydry”, co było dość częste w przypadku identyfikacji przez „resort” grobów 
członków podziemia antykomunistycznego. Identyfikacji grobu ppor. Sosnowskiego w latach dziewięćdziesiątych 
XX w. dokonał jeden z jego podkomendnych – Lucjan Deniziak „Orzeł”, obecnie mogiłą partyzanta opiekują się 
uczniowie miejscowej szkoły podstawowej (Relacja Lucjana Deniziaka, 16 II 2017 r., zbiory autora). 
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Nr 3 
1947 listopad 21 – Meldunek „Plona” skierowany do „Błękita” w sprawie rzeczy pozo-

stałych po śmierci „Wydry” 

Do M[iejsce] P[ostoju] 21 XI [19]47 r.
Do Kom[endy] Okr[ęgu] 

Meldunek 

Melduję, iż dnia 21 XI [19]47 r. dow[ódca] patr[olu] Wróbel1 i Jesion2 zażądali zwrotu 
wszystkich rzeczy pozostałych po śp. Kol[edze] Wydrze. Oddałem dla nich pieniądze 
w sumie 32 500 zł (trzydzieści dwa tys. pięćset złotych), mapy, lornetkę, 2 pistolety toka-
riewy3 z jednym zapasowym magazynkiem, 2 granaty bojowe. U siebie zatrzymałem 
11 dolarówa, które osobiście zwrócę panu Pułkownikowi.

Zatrzymałem jeszcze derkacz4 i ręczny zegarek i o te dwie rzeczy uprzejmie proszę 
Pana Pułkownika, ażeby zostały przydzielone dla patroli „Mazur”5. Prośbę swą motywuję 
następująco: dwa RKM-y nasze zostały spalone w bitwie w Otłoszkach, następnie broń 
magazynową wydał w ręce UB zdrajca Cygan6, więc teraz na Mazurze z bronią jest słabo. 

Zegarka w naszej patroli także nikt nie posiada, [a] to jest rzeczą bardzo potrzebną 
do zmian warty i w ogóle [dla] orientacji czasu.

Mam nadzieję, że Pan Pułkownik nie odmówi tych dwóch rzeczy. 
Czołem! D[owód]ca pat[rolu] Plon 
Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 171, oryginał, rkps.

a W oryginale dolary.
1 „Wróbel” – kpr. Kazimierz Borkowski, żołnierz oddziału „Wydry”, 30 IX 1949 r. został ranny w walce z grupą 

operacyjną KBW i dostał się do niewoli, został zamordowany w białostockim więzieniu 4 XI 1952 r. 
2 „Jesion” – kpr. Wiesław Witkowski, żołnierz oddziału „Wydry”. 
3 Mowa o pistolecie TT (Tulski Tokariewa). 
4 Derkacz – potocznie o niemieckim karabinie szturmowym StG-44. 
5 „Mazur” – kryptonim KP NZW Wysokie Mazowieckie. 
6 „Cygan” – ppor. Jan Skowroński. Po aresztowaniu  poszedł na współpracę z UB, zdekonspirował struktury 

białostockiego NZW. 
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Nr 4
1947 listopad 25 – Meldunek „Plona” skierowany do „Błękita” dotyczący konfliktu 

z partyzantami oddziału „Wydry” 

M[iejsce] P[ostoju] 25 XI [19]47 r. 
Do Kom[endy] Ok[ręgu]

Meldunek

Melduję, iż na dzieńa 23 XI [19]47 r. mieliśmy umówiony punkt spotkania z Kol[egą] 
Wróblem i Jesionem, skąd mieliśmy odjechać we trzech do Pana Pułkownika. Kol[ega] 
Wróbel i Jesion nie przybyli na umówiony punkt, a do Kom[endy] Ok[ręgu] odjechał 
sam Kometa1, pozostalib z grupy2 postanowilic nas rozbroić i dnia 24 XI [19]47 r. spot-
kali się z nami na zabawie we wsi Kiewłaki [pow. bielski]. 

Chodziło im o derkacz po śp. Kol[edze] Wydrze, który zatrzymałem do rozporzą-
dzenia Pana Pułkownika przy sobie. 

Gdy się z nami spotkali, trzymali się za pistolety, lecz zauważyli, że się nie boimy, 
więc postanowili nas upoić wódką. Wódki my nie piliśmy, braliśmy do ust i wylewali-
śmy za siebie. Wtem usłyszeliśmy strzały na podwórku przed mieszkaniem. Wypadłem 
najpierwszy na dwór, patrzę, a to Kol[ega] Kometa i Bimbo3 strzelają do góry, więc 
krzyknąłem: „Co robicie za bałagan w terenie”, wówc[zas] Kol[ega] Kometa obrócił broń 
do mnie, lecz strzelać nie miał odwagi. W tym czasie wypadli wszyscy z mieszkania 
i rozpoczęli strzelaninę z krzykiem: „Oddawajcie derkacz”. Ja z Kol[egą] Miedziakiem 
i Dzikim4 byłem zmuszony się wycofać, bo zaczęli strzelać wprost po nas, myśmy cał-
kiem do nich nie strzelalid, bo strzelać do swoich kolegów może tylko ten, kto się napije 
wódki i nie pamięta, na jakim świecie się znajduje i w jakiej sytuacji. 

Dzisiaj wyruszam w drogę, jadę do Pana Pułkownika, bo mam dużo […] różnych 
spraw. 

Czołem! D[owód]ca pat[rolu] Plon 
Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 173–175, oryginał, rkps, odpis mps.

a W oryginale dnia.
b W oryginale pozostałych.
c W oryginale postanowiła.
d W oryginale brak dalszej części meldunku. Tekst pochodzi z odpisu.
1 „Kometa” – kpr. Jan Płochowski, żołnierz oddziału „Wydry”. 
2 Mowa o partyzantach oddziału „Wydry”. 
3 „Bimbo”  –  kpr. Tadeusz Malinowski, żołnierz oddziału „Wydry”, następnie służył w ochronie osobistej 

„Błękita”, został aresztowany w 1948 r., skazano go na wieloletnie więzienie. 
4 „Dziki” – szer. Henryk Krupa, żołnierz oddziału „Plona”. 
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Nr 5 
1947 grudzień 17 – Meldunek „Plona” skierowany do „Błękita” dotyczący likwidacji 

Aleksandra Popławskiego i Jana Zielińskiego 

„Mazur” Odpis M[iejsce] P[ostoju] 17 XII [19]47 r. 

Do
Kom[endanta] K[omendy] O[kręgu]

Meldunek

Melduję, iż dnia 11 XII [19]47 r. został wykonany wyrok śmierci przez rozstrzelanie 
na Popławskim Aleksandrze1 i jego zięciu Zielińskim Janie2, obaj zamieszkiwali w fol-
warku Stokowisku gm. Poświętne, pow. wysokomazow[iecki]. Popławski Aleksander, 
Zieliński Jan utrzymywali tajne kontakty pomiędzy Zemstą3 a Cyganem. 

Czołem! D[owód]ca pat[rolu] Plon

Za zgodnośća: 
Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 176, odpis, mps.

a Obok okrągła pieczęć WUBP w Białymstoku, poniżej nieczytelny, odręczny podpis.
1 Aleksander Popławski, s. Andrzeja, ur. w 1909 r. we wsi Stokowisko, pow. łapski. 
2 Jan Zieliński, s. Michała, ur. w 1925 r. 
3 „Zemsta” – N.N. 
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Nr 6
1948 styczeń 8 – Meldunek „Plona” skierowany do „Błękita” dotyczący likwidacji 

Witolda Jabłońskiego 

„Mazur” M[iejsce] P[ostoju] 8 I [19]48 r.

Do
Kom[endy] Ok[ręgu]

Meldunek

Melduję, iż Jabłoński Witold ur[odzony] [w] 1923 r. w Grodnie, obecnie zam[ieszkały] 
we wsi Kostry-Litwa gm. Piekuty, był szpiclem UB, szpiclował naszą patrol i nasze 
punkty. Za działalność tą dnia 7 I [19]48 r. został ukarany śmiercią przez rozstrzelanie. 

Odjęte zostały dokumentya. 
Czołem! D[owód]ca pat[rolu] Plon
Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 177, oryginał, rkps.

a W oryginale dokumenta. 
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Nr 7
1948 styczeń 16 – Meldunek „Plona” skierowany do „Błękita” dotyczący likwidacji 

Franciszka Kruszewskiego 

„Mazur” M[iejsce] P[ostoju] 16 I [19]48 r.
Do Kom[endy] Ok[ręgu]

Meldunek

Melduję, iż Franciszek Kruszewski1 zam[ieszkały] we wsi Bruszewo gm. Sokoły był 
szpiclem UB, oddał swego syna Józefa w ręce UB, oskarżając go o posiadanie krótkiej 
broni i dokument o niewłaściwym roczniku2. Za działalność tę dnia 15 I [19]48 r. został 
ukarany śmiercią przez rozstrzelanie. 

Zlikwidowanya został koń.
Czołem! D[owód]ca pat[rolu] Plon 
Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 179, oryginał, rkps.

a Mowa o rekwizycji.
1 Franciszek Kruszewski, s. Józefa, ur. w 1876 r. we wsi Bruszewo, pow. wysokomazowiecki. 
2 Najprawdopodobniej Józef Kruszewski miał dokument zaniżający jego rocznik, dzięki temu mógł uniknąć 

służby w (L)WP. 
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Nr 8
1948 luty 14 – Meldunek „Plona” skierowany do „Błękita” dotyczący likwidacji Jana 

Galimskiego 

NZW Odpis z odpisu 
„Mazur” M[iejsce] P[ostoju] 14 II [19]48 r. 
Do Kom[endy] Okr[ęgu]

Meldunek

Melduję, iż dnia 1 II [19]48a r. został ukarany śmiercią szpicel UB Galimski Jan1 
mieszkaniec wsi Choroszczewo, gm. Milejczyce, pow. Bielsk Podlaski. Został zlikwi-
dowany koń. 

Czołem. D[owód]ca pat[rolu] Plon
Pieczęć okrągła z napisem
Wojewódzki Urząd Bezp[ieczeństwa] Publ[icznego]
w Białymstokub

Za zgodność odpisu z odpisemc

Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 187, odpis z odpisu, mps.

a W odpisie podano błędnie rok 1949.
b Obok trójkątna pieczątka WUBP w Białymstoku.
c Obok nieczytelny, odręczny podpis.
1 Jan Galimski, s. Andrzeja, ur. 1906 r. we wsi Choroszczewo, pow. bielski. 
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Nr 9
1948 kwiecień 13 – Meldunek „Plona” skierowany do „Błękita” dotyczący likwidacji 

Stanisława Równego

„Mazur” M[iejsce] P[ostoju] 13 IV [19]48 r.
Do Kom[endy] Ok[ręgu]

Meldunek

Melduję, iż dnia 12 IV [19]48 r. zatrzymaliśmy Stanisława Równego, mieszkańca 
miasta Broku pow. Ostrów Mazowiecka. Stanisław Równy chodził po terenie jako ubogi, 
a w rzeczywistości był szpiclem UB. Wzięliśmy go na badanie, udając UB. Stanisław 
Równy informował nas, gdzie przeważnie kwaterują partyzanci i jak należy ich łapać. 
Za działalność tą 12 IV [19]48 r. został ukarany śmiercią przez rozstrzelanie. 

Czołem! D[owód]ca pat[rolu] Plon 
Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 190, oryginał, rkps.



Znalezione przy „Plonie”. Działalność oddziału PAS KO NZW Białystok 

565remembrance and justice  2 (34) 2019

Nr 10
1948 kwiecień 18 – Meldunek „Plona” skierowany do „Błękita” dotyczący starcia 

z grupą operacyjną PUBP Wysokie Mazowieckie 

„Mazur” M[iejsce] P[ostoju] 18 IV [19]48 r.
Do Kom[endy] Ok[ręgu]

Meldunek

Melduję, iż dnia 17 IV [19]48 r. wyjechałem w patrol z Kol[egą] Huraganem, po 
drodze we wsi [Kostry-]Śmiejki gm. Klukowo natknęliśmy się na grupę operacyjną UB 
Wysokie Mazowieckiea. Otworzyliśmy pierwsi ogień i w rezultacie został zabity jeden 
spośród UB. 

Wycofaliśmy się w najlepszym porządku. 
Czołem! D[owód]ca pat[rolu] Plon
Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 196, oryginał, rkps.

a W oryginale Mazowieckie.



Michał Ostapiuk 

566 2 (34) 2019  pamięć i sprawiedliwość

Nr 11
1948 maj 20 – Meldunek „Plona” skierowany do „Błękita” dotyczący likwidacji 

Czesława i Janiny Krasowskich

„Mazur” M[iejsce] P[ostoju] 20 V [19]48 r.
Do Kom[endy] Ok[ręgu]

Meldunek

Melduję, iż na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez Kol[egę] „Mściwego”, 
że Krasowski Czesław1 ze Święch gm. Szepietowo jest szpiclem UB, dnia 19 V [19]48 r. 
został rozstrzelany wraz z żoną2, która także była wrogiem Ojczyzny. 

Został zlikwidowany koń i wojsk[owe] spodnie. 
Czołem! D[owód]ca pat[rolu] Plon
Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 202, oryginał, rkps.

1 Czesław Krasowski, s.  Franciszka, ur. 15 IV 1900  r. we wsi Siennica-Święchy pow. wysokomazowiecki, 
członek PPR. 

2 Janina Krasowska, c. Tomasza, ur. 17 VIII 1905 r. we wsi Dąbrowa-Kaski. 
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Nr 12
1948 czerwiec 4 – Meldunek „Plona” skierowany do „Błękita” dotyczący przeprowa-

dzonej w Topczewie akcji ekspropriacyjnej 

„Mazur” M[iejsce] P[ostoju] 4 VI [19]48 r.
Do Kom[endy] Ok[ręgu]

Meldunek

Melduję, iż dnia 4 VI [19]48 r. zabraliśmy w spółdzielni Topczewo gm. Wyszki 
pow. Bielsk P[odlaski] materiału na 5 ubrań, bieliznę, papierosy, wino, mydło, pastę 
i cukru 25 kg. 

Wszystko rozdzieliłem na patrol. 
Czołem! D[owód]ca pat[rolu] Plon
Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 209, oryginał, rkps.
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Nr 13
1948 czerwiec 9 – Meldunek „Plona” skierowany do „Błękita” dotyczący likwidacji 

funkcjonariusza MO, Franciszka Powszaka

„Mazur” M[iejsce] P[ostoju] 9 VI [19]48 r.
Do Kom[endy] Ok[ręgu]

Meldunek

Melduję, iż dnia 8 VI [19]48 r. złapaliśmy na gościńcu Szepietowo–Kluków [Klukowo] 
policjanta [sic!] nazwiskiem Powszak Franciszek1. Powszak Franciszek był funkcjonariu-
szem MO Kluków [Klukowo], za działalność [w strukturach komunistycznego aparatu 
represji] został ukarany śmiercią. Pozostał[y] odjęte KB rosyjski [i] 20 szt. amunicji. 

Czołem! D[owód]ca pat[rolu] Plon
Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 213, oryginał, rkps.

1 Franciszek Powszak, s. Jana, ur. 10 IV 1928 r., funkcjonariusz MO. 
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Nr 14
1948 czerwiec 12 – Meldunek „Plona” skierowany do „Błękita” dotyczący likwidacji 

Marianny Łuniewskiej

„Mazur” M[iejsce] P[ostoju] 12 VI [19]48 r.
Do Kom[endy] Ok[ręgu]

Meldunek

Melduję, iż dnia 11 VI [19]48 r. została złapana szpiclówa UB Łuniewska Marianna, 
mieszkanka Szulborze Wielkie [pow. ostrowski]. Za działalność tą została ukarana 
śmiercią. 

Czołem! D[owód]ca pat[rolu] Plon
Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 216, oryginał, rkps.
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Nr 15
1948 czerwiec 17 – Meldunek „Plona” skierowany do „Błękita” dotyczący nieudanej 

likwidacji Piotra Dąbrowskiego

„Mazur” M[iejsce] P[ostoju] 17 VI [19]48 r.
Do Kom[endy] Ok[ręgu]

Meldunek

Melduję, iż dnia 16 VI 1948  r. zaszliśmy do szpicla UB Dąbrowskiego Piotra 
zam[ieszkałego] Wojny-Szuby gm. Kluków [Klukowo]. Dąbrowski Piotr był przestrze-
żony przez milicję, bo parę dni przedtem przyłapaliśmy listę szpicli. Dąbrowskiego 
Piotra nie zastaliśmy w mieszkaniu, ale zlikwidowaliśmy1 mu konia. 

Czołem! D[owód]ca pat[rolu] Plon

Za zgodność:a

Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 218, odpis, mps.

a Trójkątna pieczęć WUBP w Białymstoku, poniżej odręczny, nieczytelny podpis.
1 Mowa o rekwizycji. 
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Nr 16
1948 czerwiec 28 – Meldunek „Plona” skierowany do „Błękita” dotyczący likwidacji 

Aleksandry i Zuzanny Gierałtowskich 

„Mazur” M[iejsce] P[ostoju] 28 VI [19]48 r.
Do Kom[endy] Ok[ręgu]

Meldunek

Melduję, iż dnia 27 VI [19]48 r. we wsi [Brzóski-]Tatary gm. Szepietowo zostali roz-
strzelani: Gierałtowskaa Aleksandra1 i córka Zuzanna2. Gierałtowska Zuzanna praco-
wała w pow[iatowym] kom[itecie] PPR w Olecku, teraz przeniosła się do Wys[okiego] 
Mazowieckiego i była gorliwym członkiem PPR i wraz z matką działali na szkodę armii 
podziemnej.

Zostało zlikwidowane: para koni, wóz i 80 kg wieprz. 
Czołem!b D[owód]ca pat[rolu] Plon
Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 221, odpis, mps.

a W dokumencie podano błędne nazwisko Dzierałtowska.
b Poniżej okrągła pieczęć WUBP w Białymstoku, wewnątrz pieczęci odręczny, nieczytelny podpis.
1 Aleksandra Gierałtowska, c. Andrzeja, ur. w 1905 r. we wsi Brzóski-Tatary.
2 Zuzanna Gierałtowska, c. Jakuba, ur. w 1928 r. we wsi Brzóski-Tatary.
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Nr 17
1948 grudzień 19 – Meldunek „Plona” skierowany do nieistniejącej KO „XV” doty-

czący likwidacji Franciszka Matczaka 

NZW
„Mazur” M[iejsce] P[ostoju] 19 XII [19]48 r.

Meldunek

Melduję, iż dnia 18 XII [19]48 r. zatrzymaliśmy członka PPR z Białegostoku, nieja-
kiego Matczaka Franciszka, który poruszał się na terenie [powiatu] Bielsk Podl[aski], 
a gdy się z nim wdaliśmy w rozmowę, to Matczak Franciszek wyraził się, że partyzan-
tów wszystkich trzeba wywieszać, że rząd za małą jeszcze wymierza karę. Zaliczyliśmy 
Matczaka Franciszka jako wroga armii podziemnej i współpracownika UB, za działal-
ność tą został skazany na karę śmierci. 

D[owód]ca pat[rolu] Plon

Za zgodnośća

Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 230, odpis, mps.

a Okrągła pieczęć WUBP w Białymstoku, powyżej odręczny, nieczytelny podpis.
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Nr 18
1949 styczeń 6 – Meldunek „Plona” skierowany do nieistniejącej KO „XV” dotyczący 

likwidacji Czesława Zochowskiego

NZW
„Mazur” M[iejsce] P[ostoju] 6 I [19]49 r.
Do Kom[endy] Ok[ręgu]

Meldunek

Melduję, iż dnia 5 I [19]49 r. na terenie pow. Bielsk Podlaski zastaliśmy na kwaterze 
szpicla UB niejakiego Zochowskiego Czesława m[ieszkańca] Brańska, który przyznał się 
do swej pracy szpiclowskiej, a licząc nas za UB, podpisał zobowiązanie wydawać party-
zantów. Za działalność tą Zochowski Czesław został ukarany śmiercią. Dnia 6 I [19]49 r. 
został wyk[onany] wyrok. 

Czołem! D[owód]ca pat[rolu] Plon

Za zgodność:a

Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 236, odpis, mps.

a Trójkątna pieczęć WUBP w Białymstoku, poniżej odręczny, nieczytelny podpis. 
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Nr 19
b.d.1  –  List „Plona” do komendanta KP Bielsk Podlaski (krypt. „Burza”), 

ppor. Zachariasza Tarnowskiego „Kochanowskiego”, „Zawiszy” 

NZW 
Odpis z odpisu „Burza”
Odpis
Do Kom[endanta] Pow[iatu] „Burza” Kol[egi] Zawiszy

Kolego Komendancie, bardzo jest nam wszystkim przykro, że kolega puszcza w obieg 
swej siatki takie głupie i nieuzasadnione wieści o treści następującej: że ja z całą patrolą 
jesteśmy szpiclami, ażeby siatka w ogóle z nami nie miała żadnych styczności i kontak-
tów. Bardzo chciałbym wiedzieć, skąd pochodzą te fałszywe podejrzenia, czy dlatego, 
że my się trzymamy zasad śp. Pana Pułkownika „Iskry” i nie zważając na trudności, 
niszczymy zaczątki komuny. Słowa i rozkazy Pana Pułkownika brzmią następująco: 
bić szpiclów, niechaj blady strach padnie na ludzi [współpracowników UB], a wówczas 
się utrzymacie w terenie.

Na pewno do Kol[egi] Komendanta doszły wiadomości o wypadku, który był 
w Bronce [pow. bielski]. Ludność tej wsi każdy raz meldowała, gdy tylko przeszedłem 
przez wieś, jaki to był powód, dotychczas nie jest wyjaśniony, czy to był rozkaz Kol[egi] 
Kom[endanta], czy naprawdę siatka Kol[egi] jest skomunizowana, więc dłużej tego znieść 
nie mogliśmy i musieliśmy zastosować należną karę. 

Kol[ego] Kom[endancie], dlaczego kol[ega] nie pełni funkcji, jakie obciążają 
Kom[endanta] Pow[iatu], przecież kol[egi] jest obowiązkiem kontaktować się ze wszyst-
kimi patr[olami], które chodzą po terenie. Kolega [Komendant] Pow[iatu] powinien 
jakieś dawać roboty i w ogóle podtrzymywać wszystkich na duchu. Kolega odwrotnie, 
zakopał się gdzieś w ziemię i jeden raz do roku okaże się do siatki i w ogóle nie pod-
trzymuje na duchu, tylko jak donosi nam siatka, mówi następująco: ach, chyba to już 
nic nie będzie, ale jeszcze się trzymajcie.

Ja żadnej pogłoski o koledze nie puszczam w obieg, ale słyszałem takie rzeczy, że 
kol[ega] wydał broń dla siatki i kazał strzelać do żołnierzy, którzy pozostali z patr[olu] 
śp. kol[egi] „Wydry”. W ogóle kol[ega] patroli NZW całkiem nie uważa żadny[ch], bo się 
z nikim nie kontaktuje. Śp. Pan Pułkownik powiedział nam, że na pewno Kol[ega] utrzy-
muje kontakt z WiN i dlatego jest wrogiem NZW i nawet nie raczy Kol[ega] kont[aktować 
się] z Kom[endą] Okr[ęgu]. Jeżeli Kol[ega] zechce się ze mną skontaktować, to proszę 
przez siatkę wyznaczyć punkt, a jeżeli kol[ega] obawia się mojej patroli, to przyjdę sam. 

Myśmy o tym do żadnego siatkowca nie wspominaliśmy nawet półsłownie pomi-
mo to, że faktycznie można kol[egę] posądzić, że kol[ega] jest wrogo usposobionym do 
wszystkich patr[oli] NZW, a współpracuje z WiN. Jednak jeżeli o tym nie jesteśmy stu-
procentowo przekonani, więc takich pogłosek w teren nie puszczamy. Kol[ega] tylko 
powysyłał kartki różne uprzedzenie, z których się ludzie śmieją, że oficer z partyzantki 

1 List powstał pomiędzy lipcem 1948 r. a lutym 1949 r. 
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jest takim tchórzem, boi się wyjść z dziury na kontakt ze swymi patr[olami]. A puszcza 
pogłoski jedynie dlatego, ażeby żaden patr[ol] nie przychodził na teren, w którym się 
znajduje, ba, za patr[olem] ściga UB i dziadkowi2 jest strach nawet w dziurze.

Proszę Kol[egę] Kom[endanta], nie jestem wrogiem Kol[egi], ale z bólem serca musia-
łem wyrazić swój ból, jaki zadał mi Kol[ega]. 

Za zgodność: Oficer Woj[ewódzkiego] UBP
w Białymstoku

[podpis nieczytelny]

Za zgodność:a

Źródło: AIPN, 00294/49/35, k. 39, odpis z odpisu, mps.

a Obok odręczny, nieczytelny podpis.
2 Podporucznik Zachariasz Tarnowski używał również pseudonimu „Dziadek”. 
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Nr 20
1949 luty 15 – Ostatni meldunek „Plona” skierowany do nieistniejącej KO „XV” doty-

czący likwidacji dwóch nieznanych z imienia i nazwiska mężczyzn

NZW 
„Mazur” M[iejsce] P[ostoju] 15 II [19]49 r.
Odpis
Do Kom[endy] Ok[ręgu]

Meldunek

Melduję, iż dnia 14 II [19]49 r. w marszu spotkaliśmy się z dwoma osobnikami pra-
wosławnymi ze wsi Starowsi gm. Boćki pow. Bielsk Podlaski. Sami się przyznali, że są 
gorliwymi komunistami. Za to właśnie zostali rozstrzelani na miejscu.

Zostało zlikwidowane1: 2 konie. 
Czołem! D[owódca] pat[rolu] Plon

Za zgodność:a

Źródło: AIPN Bi, 033/95, k. 244, odpis, mps.

a Trójkątna pieczęć WUBP w Białymstoku, poniżej odręczny, nieczytelny podpis.
1 Mowa o rekwizycji. 
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Znalezione przy „Plonie”. Działalność oddziału PAS KO NZW 
Białystok w wybranych meldunkach sierż. Tadeusza Bogatki 

„Plona” (1947–1949)

Prezentowany wybór źródeł przedstawia historię działalności trzeciego oddzia-
łu Pogotowia Akcji Specjalnej Komendy Okręgu „XV” (Białystok) Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego. Oddział sierż. Tadeusza Bogatki „Plona”, bo o nim mowa, 
powstał w połowie 1947 r., a działalność zbrojną prowadził do lutego 1949 r. Kres jego 
istnieniu położyła śmierć dowódcy, który poległ w walce z komunistyczną grupą ope-
racyjną. Podane do druku dokumenty to przede wszystkim meldunki, które zostały 
odnalezione przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji przy ciele zastrze-
lonego „Plona”. Stanowią istotne źródło umożliwiające poznanie fragmentu dziejów 
białostockiego okręgu NZW po komunistycznej amnestii z wiosny 1947 r. 
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SŁOWA KLUCZOWE
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, podziemie niepodległościowe,  

Pogotowie Akcji Specjalnej, Tadeusz Bogatko „Plon”, Okręg „XV”

Found by “Plon”. The Activities of the Branch Office  
of the Special Operation Service of the District Command  

of the National Military Union in Białystok in Selected 
Reports of Sergeant Tadeusz Bogatko “Plon” (1947–1949)

The presented selection of sources provides a picture of the history of the activities 
of the Third Unit of the Special Operation Service of the Command of District XV 
(Białystok) of the National Military Union. The unit of Sergeant Tadeusz Bogatko “Plon”, 
who is the main figure, was founded in mid-1947 and operated militarily until February 
1949. Its end was marked by the death of the commander who was killed during a battle  
against a communist operational group. The source materials selected for printing include 
above all reports found by officers of the communist repression apparatus by the body 
of the shot “Plon”. The reports are an important source allowing to discover a fragment 
of the history of the Branch Office of the National Military Union in Białystok after the 
communist amnesty during spring of 1947. 

KEYWORDS
National Military Union, Independence Underground, Special Operation Service,  

Tadeusz Bogatko “Plon”, District XV
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