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wstęp

Od 2011 roku, dzięki staraniom Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – 1 marca - obchodzimy 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to ustanowił Parlament „w hołdzie 
Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie 
niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia 
dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób 
przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

Przez dziesięciolecia władze komunistyczne celowo zakłamywały powojenną historię Polski. 
Żołnierzy konspiracji niepodległościowej i osoby cywilne, które odważyły się stanąć za ideą 
suwerennej i wolnej Ojczyzny, skazano na potępienie. Chciano w konsekwencji doprowadzić do 
ich zapomnienia i wymazania ze świadomości społecznej.

Obecnie w wolnej Polsce możemy oddać im należny hołd. Jednak podstawowym naszym zadaniem 
jest ich odszukanie, opisanie bohaterskiej karty i upamiętnienie.

Oddaję w Państwa ręce publikację, której celem jest zainicjowanie badań nad losami Żołnierzy 
Wyklętych działających na ziemi wołomińskiej i tych, którzy stąd wyszli do walki z totalitaryzmem 
komunistycznym. Niech będzie to pierwszy krok w drodze do poznania naszej lokalnej, niepodległej 
i prawdziwej historii.

Starosta Wołomiński
Piotr Uściński
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nkwD w wołominie 
Sowieckie więzienie NKWD mieściło się w Wołominie przy ul. Piaskowej 3. W budynku mieszkalnym urządzono 
pomieszczenia do przesłuchań, utworzona została także prowizoryczna sala rozpraw. Na podwórzu znajdowały się 
wykopane ziemianki, w których przetrzymywano konspiratorów. Enkawudziści zwozili tu najbardziej czynnych żoł-
nierzy konspiracji niepodległościowej. Odbywały się tu długotrwałe i uciążliwe przesłuchani oraz konfrontacje. W ich 
trakcie, jak wspominał Zbigniew Zalewski, żołnierz AK z Wołomina, któremu udało się uciec z więzienia, oprawcy 
pytali o przynależność do Armii Krajowej, o nazwiska i adresy dowódców i kolegów 
oraz miejsca przechowywania broni. Żądali również informacji o działalności AK prze-
ciwko Armii Czerwonej oraz PKWN. 
W listopadzie 1944 r. NKWD urządziło pokazowy proces w Wołomińskim kinie, które 
znajdowało się na rynku w centrum miasta. Sądzono żołnierzy AK: ppor. Jerzego Rytla  
i Zbigniewa Jugo. Obu wymierzono karę śmierci i wyrok natychmiast wykonano. Nie jest 
znane miejsce ich pochówku.
W grudniu 1944 r. na ul. Piaskową przywieziono ppor. Jana Estkowskiego z AK i Józefa 
Bieńka z NSZ, aresztowanych tego dnia w Zakrzewiu. Jan Estkowski uniknął śmierci, 
został przewieziony do aresztu w Warszawie, tam skazany i uwięziony we Wronkach. 
Józef Bieniek, wraz z innymi członkami narodowej konspiracji, zostali osądzeni przy  
ul. Piaskowej 11 stycznia 1945 r. i skazani na karę śmierci. Wyrok wykonano. Również ich 
miejsca pochówków nie są znane.
W NKWD przy ul. Piaskowej aresztowany był także ppor. czasów wojny Jan Widlicki, żoł-
nierz AK. Po przesłuchaniach i rozprawie został z Wołomina wywieziony do Stalinogorska k/Tuły. 
Do dziś nie jest znana dokładna liczba żołnierzy podziemia, którzy przeszli przez to więzienie.
Z chwilą rozpoczęcia w 1945 r. operacji styczniowej, sowieckie wojska odeszły na zachód, a wołomińskie więzienie  
i tymczasowe obozy zostały zlikwidowane. Pod nadzorem NKWD pozostał jedynie obóz Nr 10 w Rembertowie.  
W nocy z 20 na 21 maja 1945 r. obóz został zaatakowany przez oddział ROAK Edwarda Wasilewskiego ps. „Wichu-
ra”. W czasie akcji uwolniono 466 osób, w tym z byłego radzymińskiego obwodu AK: kpr. pchor. Leopolda Wardaka 

ps. „Wartki”, szer. Aleksandra Rogalskiego ps. „Skoczek” Bronisława 
Szyszko ps. „Łysy”. Jedna z dróg dojazdu do Rembertowa była ubez-
pieczana przez oddział sierż. Jana Szyszko ps. „Kłos”, składający się  
z konspiratorów pochodzących z okolicy Strachowa z gminy Jadów.

sowieci – Drugi okupant
Od połowy września 1944 r. ziemia wołomińska znalazła się w obszarze działań Armii Czerwonej. Ustabilizowanie 
się frontu nad Wisłą spowodowało duże nasycenie okolic Wołomina wojskami sowieckimi. 
Stosunek dowództwa Armii Krajowej do „wyzwolicieli” wyrażał się w określeniu „sojusznik naszych sojuszników”. 
Dowództwo AK podchodziło z rezerwą do sowietów, niemniej jednak, w okresie akcji „Burza”, nakazało częściowe 
ujawnienie swoich oddziałów, które występowały w charakterze „gospodarza terenu”. W powiecie radzymińskim  
do takiego ujawnienia doszło w Radzyminie i Wołominie (wobec dowództwa 3 Korpusu Pancernego) oraz w Tłusz-
czu z chwilą nawiązania kontaktu z sowieckim zwiadem.
Stosunek sowietów do AK był negatywny. Stalin dążąc do podporządkowania sobie Polski, powołał w Moskwie 
podległy „rząd” - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. 
Zasada postępowania sowietów z żołnie-
rzami Armii Krajowej i pozostałymi ugru-
powaniami niepodległościowymi podpo-
rządkowanymi rządowi polskiemu na 
uchodźstwie, została określona przez Stali-
na w ściśle tajnym rozkazie, w którym zna-
lazł się zapis: 
„[...] 2. Ze względu na to, że hitlerowskie szpie-
gostwo stara się przeniknąć w szeregi (skreślony 
wyraz) na terytorium działań wojennych Armii 
Czerwonej i zostać na terytorium uwolnionej 
Polski pod pretekstem polskich oddziałów „Armii 
Krajowej” – Naczelne Dowództwo nakazuje: 
Uzbrojone oddziały wchodzące w skład Armii 
Krajowej czy innych podobnych organizacji bezwarunkowo mające 
w swoim składzie niemieckich szpiegów – przy ujawnieniu natych-
miast rozbroić. Oficerów tych oddziałów internować, a podoficerów i szeregowych skierować do samodzielnych zapasowych 
batalionów i Armii Polskiej. Broń odebraną z tych oddziałów zdawać do magazynów uzbrojenia Armii [...]”.
Do wyszukania niemieckich szpiegów w szeregach Armii Krajowej oraz w pozostałych organizacjach niepodległoś-
ciowych skierowano radziecki aparat bezpieczeństwa – NKWD z jego wyspecjalizowaną komórką – SMIRSZ, czyli 
„śmierć szpiegom”.
NKWD zaczęło na terenie Polski zakładać więzienia i tymczasowe obozy.  Aresztowanych polskich żołnierzy pod-

ziemia, którzy jeszcze kilka dni wcześniej walczyli z niemieckim 
okupantem, sądzono i skazywano według przepisów prawa 
radzieckiego. 
Na ziemi wołomińskiej, od września 1944 r., NKWD rozpoczęło 
organizowanie sieci obozów. Główna siedziba NKWD mieściła 
się w Wołominie przy ul. Piaskowej, zaś tymczasowe obozy 
utworzono wTłuszczu (teren huty szkła), Anastazewie koło 
Mostówki, Jadowie (w remizie OSP), Ołdakowiźnie (teren 
młyna wodnego), Siwki koło Zielonki, Ostrówku koło Klembo-
wa, Zawadach koło Radzymina i Ząbkach. Stamtąd zatrzyma-
nych kierowano do byłego niemieckiego obozu koncentracyj-
nego na Majdanku, gdzie zorganizowano punkt zborny dla  
I Armii Wojska Polskiego. Innych po przesłuchaniach wywożo-
no do obozów znajdujących się w ZSRR lub rozstrzeliwano.

Meldunek wywiadu Armii Krajowej 
o sytuacji w obozie NKWD w Ołdakowiźnie

Komunistyczny plakat propagandowy szkalujący dobre imię 
żołnierzy z AK i NSZ

Józef Bieniek

Siedziba NKWD w Wołominie 
przy ul. Piaskowej 3 (stan obecny)
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Aresztowani w Wołominie
Bagiński Władysław
Bliżyński Edward
Brachfogel Stanisław
Chromiński Witold
Chwedorzewski Stanisław
Cichecki Mieczysław
Czapkiewicz Ziemowit
Domurat Stanisław
Drejko Franciszek
Drzewiński Henryk
Dziuba Władysław
Flisiński Witold
Gordon Jan
Grombczewski Mieczysław
Groszek Franciszek
Groszek Piotr
Głowacki Tadeusz
Gębicki Roman
Jabłoński Józef
Jastrzębski Czesław
Kamiński Czesław
Kazuba Andrzej
Kosiński Zbigniew
Kowalski Edmund
Kulicki Jerzy
Kuryłowicz Witold
Mazek Edmund
Mikowiec Wacław
Orłowski Jan
Parys Jerzy
Pasik Stanisław
Pieszko Wacław
Polak Władysław
Popielicki Wiesław
Pszczółkowski Czesław
Pągowski Jerzy
Rączka Stanisław
Sobiecki Tadeusz
Sokołowski Kazimierz
Stefański Stanisław
Stugiewicz Marian
Stugiewicz Waldemar
Stępień Marian
Szymański Franciszek
Szymborski Wacław

na sybir
Osądzeni w Polsce przez Trybunał Związkowy Oddziału Wojskowego Armii Czerwonej oraz „internowani” bez 
wyroków i wywiezieni do łagrów w ZSRR (wykaz niepełny).

Tomaszewski Mieczysław
Turowski Tadeusz
Tyszkiewicz Stanisław
Wawrzynowski Bogusław
Wytrykus Stanisław
Zabłotniak Józef
Zbrzeźny Feliks
Zmarzły Bolesław
Ząbek Franciszek
Łukaszewicz Bolesław
Maciążek Roman
Kitkiewicz Witold
Stańczak Franciszek

Aresztowani z Marek
Balicki Józef
Breda Stanisław
Chyczewski Władysław
Frybes (imię nieznane)
Gajda Kazimierz
Gębicz Henryk
Golc Tadeusz
Grabowski Roman
Hornowski Sergiusz
Jaworek Aleksander
Jezierski Władysław
Jezierski Wacław
Jusiński Mieczysław
Jurecki Jan
Katner Władysław
Kwinta Franciszek
Knaf Tadeusz
Koterwa Andrzej
Kowalski Henryk
Kryśkiewicz Czesław
Kubicki Jerzy
Lasocki Piotr
Leszczyński Marian
Malinowski Stanisław
Martens Władysław
Młynarski Władysław
Nowaczyński Stanisław
Ochman Feliks
Ofierski Zdzisław
Okińczyc Henryk
Peszczyński Mieczysław

Pieścik Jan
Przygoda Marian
Sieja Józef
Sokołowski Karol
Sosnowski Stanisław
Struś Wacław
Suchocki Tadeusz
Szczurowski Mieczysław
Szmulas Edward
Uchman Kazimierz
Wełna Edward
Wojda Edward
Wojnarski Alfred

Aresztowani z Radzymina
Stacewicz Leonard
Tronowski Edward
Kornacki Feliks
Pstrzoch Jan
Prężyna Tadeusz
Piórkowski Marian
Martynow Tadeusz
Bielec Andrzej
Modzelewski Józef
Wiszniewski Stanisław
Gorta Teodor
Krysiak Jerzy – zmarł po 
pożarze w Tłuszczu
Gawroński Władysław – zmarł 
po pożarze w Ostrówku
Pukszta Marian
Sokołowski Władysław
Anaszewski Ryszard
Niegowski Jan
Wardak Henryk

Aresztowani z Dąbrówki
Pergół Józef
Pakuła Czesław
Redlin Józef
Ruciński Roman
Ruciński Stanisław
Kostrzewa Leon
Urbaniak Antoni

Aresztowani z pozostałych 
gmin powiatu wołomińskiego
Kielak Stanisław – Tłuszcz
Zaborowski Władysław - Tłuszcz
Dytnerski Zdzisław – Klembów
Głowacki Leon – Klembów
Gajewski Franciszek – Klembów
Widlicki Jan – Jadów
Zawadzki Wojciech - Jadów
Więch Wacław - Strachówka
Kotkiewicz Jan - Strachówka
Chmielewski Stanisław – Poświętne
Fuśnik Józef – Poświętne
Kielczyk Stefan – Poświętne
Kotkiewicz Kazimierz – Poświętne
Łaszcz Czesław – Poświętne
Olszewski Aleksander – Poświętne
Pyż Stanisław - Poświętne
Skandaj Stanisław – Poświętne
Skibniewski Wacław – Poświętne
Sokołowski Jan - Poświętne
Kominek Franciszek – Poświętne
Rozbicki Franciszek - Poświętne

Broń i umunDurowanie Żołnierza wyklętego
Żołnierz Wyklęty - umundurowanie i broń:
- czapka rogatywka wz. 36 z orzełkiem w koronie,
- bluza mundurowa oficera LWP (zdobyczna),
- wojskowa koszula amerykańska z okresu II wojny światowej,
- na lewej kieszeni munduru ryngraf z wizerunkiem 
  orła w koronie i Matką Bożą,
- torba raportowa używana w LWP (zdobyczna),
- niemiecki pistolet maszynowy MP-40 (zdobyczny),
- spodnie oficerskie LWP (zdobyczne),
- buty oficerskie żołnierza sowieckiego (zdobyczne).
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oDdział „strachowiaki”
Z końcem 1944 r. zaczęły w powiecie powstawać ograny bezpieczeństwa podległe PKWN-owi. Należały do nich: 
Urząd Bezpieczeństwa (UB) i Milicja Obywatelska (MO). Później utworzono też formacje wspomagające: Korpus 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) i Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej (ORMO). Na przełomie  
1946-1947 roku, w okresie wyborów do sejmu,  w Jadowie stacjonował oddział 
WP, który realizował m.in. zadania operacyjne.
Jeden z pierwszych oddziałów żołnierzy wyklętych został sformowany z byłych 
członków AK z rejonu Jadowa. Dowódcami kolejno byli: sierżant Jan Szyszko  
ps. „Kłos”, szer. Bronisław Szyszko ps. „Łysy”, szer. Jan Rogalski ps. „Guberski”  
(w okresie okupacji niemieckiej żołnierz Oddziału Ochrony Sztabu Obwodu 
Radzymin AK). Oddział podlegał komendzie Ruchu Oporu Armii Krajowej 
(ROAK), następnie Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość (WiN) na powiat Ostrów 
Mazowiecka (krypt. „Omsk”, „Otylia”). Grupa współpracowała  
z oddziałem Edwarda Wasilewskiego ps. „Wichura” przy rozbiciu obozu NKWD 
w Rembertowie i pododdziałami 6. Brygady Wileńskiej AK. W ramach podległości 
organizacyjnej wykonywała rozkazy komendanta „Otylii” – por. Hieronima Pio-
trowskiego ps. „Jur” i współdziałała z grupą osłonową dowodzoną przez  
ppor. Stanisława Łaneckiego ps. „Przelotny”. Pod dowództwem „Przelotnego” 
oddział „Guberskiego” wziął udział w akcji uwolnienia aresztowanych żołnierzy AK 
z więzienia UB w Pułtusku, w dniu 26 listopada 1946 r. Na skutek działań UB  
i KBW, w dniu 7 stycznia 1947 r., oddział ze Strachowa został rozbity. 

W obronie honoru żołnierza polskiego, oddział poniósł 
dotkliwe straty w starciach z bezpieką. 
Szer. Szyszko Stanisław ps. „Dąbek” – pochodzący ze wsi 
Pogorzelec koło Urli, poległ w październiku 1945 r.  
w Borzymach.

Szer. Rogalski Aleksander ps. „Skoczek”, pochodzący ze 
wsi Strachów koło Urli, poległ 5.10.1946 r. w Strachowie.

Szer. Szyszko Bolesław ps. „Łysy” - pochodzący ze wsi 
Pogorzelec koło Urli, poległ w sierpniu 1946 r. we wsi 
Barchów.

NN ps. „Ryś” – żołnierz VI Brygady Wileńskiej AK, poległ 
w sierpniu 1946 r. we wsi Barchów.

Szer. Mikulski Kazimierz ps. „Kazimierz”, pochodzący ze 
wsi Dębe Duże koło Jadowa, poległ 7.01.1947 r. we wsi 
Kaliska.

Szer. Bieniek Zbigniew ps. „Wnuczek”, pochodzący  
z okolic Jadowa, poległ 7.01.1947 r. we wsi Kaliska.

NN ps. „Tygrys”, żołnierz 6 Brygady Wileńskiej AK, 
poległ 7.01.1947 r. we wsi Kaliska.

Poza tym, 29 maja 1945 r. UB-owcy w trakcie przepro-
wadzanej rewizji w domu rodzinnym Rogalskich, w Stra-
chowie, zastrzelili ojca Daniela i jego drugą żonę Marię.
Sierż. Jan Szyszko i szer. Jan Rogalski zostali aresztowani 
przez UB i skazani na długoletnie wyroki więzienia. 

wołomiński oDdział zrzeszenia wolność i niezawisłość
W 1946 r. została powołana komórka Zrzeszenia WiN w Wołominie, którą dowodził Leon Kubuj. Oddział podjął 
działania polegające na zdobyciu urządzeń niezbędnych do prowadzenia akcji propagandowej i potrzebną broń. 
Pierwszą akcją, przeprowadzoną 12 grudnia 1946 r. , było najście na biuro huty szkła „Praca” w Wołominie. Zabrano 
dwie maszyny do pisania oraz karabin typu Mauzer. Kolejną sztukę broni zdobyto rozbrajając funkcjonariusza UB.   
W związku z zagrożeniem dekonspiracji nowopowstałego oddziału UB-owiec został zabity. 
Akcje te spowodowały natychmiastową reakcję organów bezpieczeństwa. 26 grudnia 1946 r. został aresztowany 
jeden z członków oddziału przy którym znaleziono obie sztuki broni. 28 grudnia 1946 r. dokonano aresztowań 
członków oddziału, a 7 stycznia 1947 r. w ręce UB wpadł sam dowódca.
W śledztwie L. Kubuj poinformował, że utworzył w Wołominie oddział na polecenie członków organizacji WiN 
działających w Wysokim Mazowieckim. 
W dniu 14 stycznia 1947 r.  Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na sesji wyjaz-
dowej w Wołominie rozpatrzył sprawę Kubuja Leona i pozostałych członków 
oddziału. Oskarżono ich z artykułu 1 pkt 3 i 14 Dekretu z dnia 13.06.1946 r.  
oraz z artykułu 259 KK. 
Zapadły wyroki: 
Kubuj Leon   kara śmierci
Próchniewicz Jan  kara śmierci
Pietrzyk Jerzy  kara śmierci
Gostyński Jerzy  kara śmierci (z uwagi na wiek oskarżonego, karę 
   śmierci zamieniono na długoletnie więzienie)
Konstanciak Zdzisław  skazany na 15 lat więzienia
Bienias Stanisław    skazany na 7 lat więzienia
Wierszewski Aleksander   skazany na15 lat więzienia
Dzięcioł Piotr   skazany na 5 lat więzienia

Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski w stosunku do trzech oskarżonych: 
Kubuj Leon, ur. w Wołominie w 1928 r., stracony 15 lutego 1947 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie;
Prochniewicz Jan, ur. w Wólce Kozłow-
skiej koło Tłuszcza w 1928 r., stracony 15 
lutego 1947 r. w więzieniu mokotowskim 
w Warszawie;
Pietrzyk Jerzy, ur. w Wołominie  
w 1926 r., stracony 15 lutego 1947r.  
w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

Kino Adria - miejsce w którym odbywały się 
pokazowe rozprawy żołnierzy wyklętych, mające za 

zadanie sterroryzować mieszkańców Wołomina

Jerzy Gostyński

Bolesław Szyszko ps. „Łysy”

Tablica pamiątkowa w Strachowie
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ich winą było, że ukochali niepoDległą polskę - wyBrane sylwetki
Sierżant NSZ Maria Nachtman. W okresie okupacji niemieckiej łącz-
niczka oddziału NSZ w Wołominie. Po zakończeniu działań wojennych 
pozostała w konspiracji. Była łączniczką por. Lechosława Roszkowskiego 
ps. „Tomasz” szefa Wydziału I (operacyjnego) Komendy Głównej Naro-
dowego Zjednoczenia Wojskowego. Aresztowana wiosną 1946 r. Po 
śledztwie i tajnej rozprawie sądowej skazana 3 listopada 1947 r. na 6 lat 
więzienia. Jej przełożony został skazany na karę śmierci i wyrok wykona-
no 15 stycznia 1948 r. Brat Lechosława – Mirosław, w okresie okupacji 
pracował w wołomińskiej elektrowni, był żołnierzem NSZ.
Za uwolnieniem Marii Nachtman wstawiła się u Bolesława Bieruta miesz-
kanka Wołomina Carlota Frank-Oltramare.

Starszy szeregowy NSZ Bohdan Wawrzynowski. W okresie okupacji 
niemieckiej żołnierz NSZ w Wołominie.  Jesienią 1944 r. aresztowany przez 
NKWD i zesłany do obozu w Borowiczach. Po powrocie do kraju aresz-
towany przez UB pod zarzutem przygotowywania zamachu na Bolesława 
Bieruta. Skazany na 8 lat więzienia.

Major Tadeusz Twarogowski. W okresie okupacji niemieckiej członek 
radzymińskiego Sztabu Obwodu AK, ps. „Robert”. Służył w referacie Biura 
Informacji i Propagandy, zajmując się sprawami komuny (szef Antyku). Oże-
nił się z mieszkanką Wołomina, Eleonorą Radziwonowicz i z nią zamieszkał. 
Po wojnie służył w Sztabie Generalnym WP.  Aresztowany pod koniec 1952 r.,: 
śledztwo było ukierunkowane na ustalenie ewentualnych „konspiracyjnych” 
powiązań w oficerów w sztabie. Za działalność dywersyjno-szpiegowską  
6 marca 1953 r. skazano mjr. Twarogowskiego na karę śmierci. Rada Państwa 
zamieniła wyrok na karę dożywotniego więzienia. 4 stycznia 1956 r. sprawę umorzono z braku dowodów winy.

Kapitan Józef Stryjek, nauczyciel z Osęki gm. Strachówka, działacz PSL. W dniu 2 października 1947 r. zastrzelony 
przez tzw. „nieznanych sprawców”, zwłoki zwinięto w dywan a dom podpalono. Pochowany na cmentarzu parafial-
nym w Sulejowie.

Józef Stryjek

„rój” w nowym cygowie
Na północnym Mazowszu (rejon: Ciechanów, Pułtusk, Nasielsk) z komuną walczył oddział Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego dowodzony przez starszego sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”. W 1950 r. patrol  
na czele z „Rojem” przybył pod Garwolin, aby przeprowadzić zamach na generale brykady WP Piotrze Jaroszewiczu. 
Wtedy też „Rój” po raz pierwszy przebywał w okolicy Nowego Cygowa. 
Kolejny raz oddział przybył do Nowego Cygowa jesienią 1950 r. Oddział skorzystał z gościnności miejscowych 
gospodarzy:  Jana Wróbla i Stanisława Zacheji. U tego ostatniego „Rój” urządził schowek, w którym pozostawił broń. 
W tym okresie patrol przeprowadził akcję m.in. na biuro Samopomocy Chłopskiej w Pustelniku koło Mińska Mazo-
wieckiego, zdobywając dużą sumę pieniędzy, która pozwoliła na dalsze trwanie w konspiracji.
Kilka dni po akcji, żołnierze opuścili Nowy Cygów. 20 października 1950 r. na Dworcu Wschodnim w Warszawie 
został aresztowany Wincenty Morawski z patrolu „Roja”. W trakcie śledztwa, ujawnił władzom bezpieczeństwa, że 
oddział kwaterował w Nowym Cygowie u Zacheji. UB rozpoczęło działania operacyjno-śledcze, które doprowadziły 
do aresztowania wielu osób z Nowego Cygowa. 
16 grudnia 1950 r. w Wołomińskim kinie, odbyła się 
pokazowa rozprawa. Sędziowie Wojskowego Sądu 
Rejonowego w Warszawie skazali Stanisława Zacheję 
na karę śmierci, Józefa Wróbla na dożywotnie więzie-
nie a jego syna Jana, za to że przewiózł furmanką Żoł-
nierzy Wyklętych z Nowego Cygowa do stacji PKP  
w Klembowie, na 8 lat więzienia. 
Stanisław Zacheja przebywał w celi śmierci w moko-
towskim więzieniu. Został z niej wyprowadzony razem 
z innymi więźniami. Siedmiu z nich zostało tego dnia 
rozstrzelanych. Po kilku dniach Zacheja powrócił  
do celi, w której doczekał zmiany kary na dożywotnie 
więzienie. 

St. sierżant Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”
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młodzieŻowe grupy konspiracyjne
Zaraz po zakończeniu działań wojennych, idee niepodległościowe 
wywarły silny wpływ na ukształtowanie się politycznej posta-
wy młodego pokolenia. W październiku 1945 r. w Tłuszczu 
wykryto i aresztowano członków Prawicowego Związku Mło-
dzieży. W opinii UB był to odłam NSZ. Organizację tę założył 
Eugeniusz Oleksiak, w okresie okupacji hitlerowskiej członek 
Armii Krajowej. 
W toku rozpracowania UB-owcy ustalili, że celem Związku było 
obalenie ówczesnego ustroju Polski i zwalczanie organizacji 
demokratycznych, a przede wszystkim Polskiej Partii Robotni-
czej. Ponadto organizacja, zdaniem UB,  podszywała się pod 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i dokonywała rewizji. 
Działania resortu doprowadziły do ustalenia dziesięcioosobowe-
go składu Prawicowego Związku Młodzieży. Podczas aresztowań 
w ręce UB wpadli: E. Oleksiak ps. „Grot”, Józef Paruczewski  
ps. „Dąb”, Józef Panasiewicz „Lis”, Ciuk Kazimierz ps. „Bizon”, 
Ponichtera Zbigniew ps. „Tur”, Ciecierski Zdzisław ps. „Orzeł”. 
W pierwszej fazie aresztowań nie zostali ujęci: Widmeński 
Ryszard ps. „Tarzan”, Kąkiel Witold ps. „Wilk”, Skibniewski Zdzi-
sław ps. „Sarna”, G… (nazwisko nieczytelnie napisane) Stanisław  
ps. „Sokół”. 
Na terenie ziemi wołomińskiej działało jeszcze kilka grup konspi-
racyjnych, wśród nich były:
- Czarny AS,
- Młodzieżowa Armia Krajowa,
- Młodzieżowa Tajna Organizacja Podziemna,
- Tajna Organizacja Podziemna,
- Związek Antykomunistyczny.

Spotkanie z Mieczysławem Chojnackim

samooBrona ziemi mazowieckiej
W okresie okupacji niemieckiej, w ówczesnej gminie Ręczaje, Polacy zostali przesiedleni z terenów włączonych do 
III Rzeszy. Wśród nich był także sierżant Józef Marcinkowski pseudonim „Wybój”. Po zakończeniu działań wojennych 
powrócił do Sierpca, gdzie włączył się w nurt działalności niepodległościowej. Pełnił funkcje komendanta ROAK na 
powiat sierpecki. Wśród jego podkomendnych był również były żołnierz AK z Radzymina, kapral podchorąży Mie-
czysław Chojnacki ps. „Młodzik”. Za swoją powojenną działalność został skazany przez komunistyczny sąd na karę 
śmierci, którą zamieniono na 15 lat, a następnie na 10 lat więzienia. Został zwolniony 20 lutego 1960 r.
W 1947 r. Marcinkowski skorzystał z amnestii i ujawnił się przed UB, zaprzestając działalności w AK. 
W 1949 r. założył organizację Samoobrona Ziemi Mazowieckiej. W statucie SZM mocno akcentowano, że sowieci są 
kolejnym okupantem Polski.
Ożywił także kontakty z byłymi członkami AK z okolic Ręczaj. Prawdopodobnie dzięki niemu, st. sierż. Mieczysław 
Dziemiszkiewicz ps. „Rój”, uzyskał  informację o bezpiecznych miejscach kwaterowania w Cygowie.
7 listopada 1950 r. sierżant Józef Marcinkiewicz został aresztowany wraz z innymi członkami SZM. Skazano go na 
karę śmierci, wyrok wykonano 2 kwietnia 1952 r.
Na karę więzienia zostali skazani podkomendni Józefa Marcinkow-
skiego: Jan Milewski z Ręczaj, były żołnierz AK z obwodu radzymiń-
skiego - 15 lat więzienia oraz Henryk Gutowski z Sierpca, także były 
żołnierz AK z obwodu radzymińskiego, który najpierw został skazany 
na karę śmierci, ale ostatecznie została ona zamieniona na dożywotnie 
więzienie.

Józef Marcinkiewicz ps. „Wybój” 
- zdjęcie z aresztu

Mieczysław Chojnacki ps. „Młodzik”

Grupy rekonstrukcyjne odtwarzają „Żołnierzy wyklętych”




