
Alfabetyczny spis członków grupy ,,Bębna”

Albowicz Mieczysław ,,Brzoza” ,,Murat” - syn Teofila, urodzony 23 września 1922 roku, 
członek patrolu ,,Młota”. Ujawnił się, z całością grupy, w dniu 25 kwietnia 1947 roku w 
Suwałkach. Brak danych co do dalszych losów.

Brodowski Henryk ,,Skowronek II” - syn Adama, urodzony 15 października 1925 roku 
we wsi Burdyniszki gmina Huta, powiat Suwałki. Pełnił funkcję erkaemisty. Odszedł do 
patrolu  ,,Wróbla”,  a  następnie,  nie  chcąc  się  ujawnić  do  grupy  Kazimierza  Bartnika 
,,Młotka”.  Ujawnił  się  z  tą  grupą  w  dniu  29  kwietnia  1947  roku  w  Suwałkach.  Jako 
współpracownik  U.B.  o  pseudonimie  operacyjnym  ,,Wrona”  wskazał  U.B.  miejsce 
ukrywania się ,,Bębna” i ,,Zagłoby”. Brak danych co do dalszych losów.

Buraczewski Antoni ,,Kruk” - urodzony 18 marca 1925 roku w Sejnach powiat Suwałki. 
Członek patrolu ,,Zagłoby”, gdzie pełnił funkcję kucharza. Ujawnił się, z całością grupy, w 
dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. Brak danych co do dalszych losów.

Chorążewicz Czesław ,,Piorun” - syn Czesława i Franciszki, urodzony 1 kwietnia 1924 
roku we wsi  Płosica  gmina  Durlany pow.  Ostrołęka.  Od 1942 roku w oddziale  Albina 
Drzewieckiego ps. ,,Konwa”. Aresztowany w marcu 1945 roku, w 9 maja 1945 roku zbiegł 
z wiezienia w Białymstoku. Członek patrolu ,,Zagłoby”. Ujawnił się, z całością grupy, w 
dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. Po ujawnieniu pracował jako prezes spółdzielni 
produkcyjnej w Lakielach gmina Kowale Oleckie powiat Olecko. Zmarł 22 lutego 1997 
roku w Kowalach Oleckich.

Czekajło Bronisław ,,Krzywomorda” ,,Wir” - syn Bronisława, urodzony 2 czerwca 1927 
roku we wsi Frącki gmina Giby powiat Suwałki. Członek patrolu ,,Sikory” Rozstrzelany na 
rozkaz ,,Bębna”, prawdopodobnie w kwietniu 1947 roku, za samowolne oddalenie się z 
oddziału i ujawnienie się ( w dniu 24 marca 1947 roku, w Suwałkach), a także przekazanie 
U.B. wielu informacji na temat składu osobowego, kryjówek i magazynów grupy ,,Bębna”.

Dapkiewicz Antoni ,,Szyszka” lub ,,Szyszko” -  zginął  postrzelony przypadkowo przez 
kolegę z oddziału, przy próbie likwidacji konfidentki Janczulewicz.

Dziedziech Feliks ,,Jacek” ,,Żbik” - syn Bronisława, urodzony 20 listopada 1926 roku we 
wsi Klonorejść gmina Jeleniewo, powiat Suwałki. Członek patrolu ,,Młota”. Ujawnił się, z 
całością grupy, w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. 18 lipca 1950 roku przystąpił 
do grupy Piotra Burdyna i Jana Sadowskiego. Ujęty ranny w dniu 9 kwietnia 1952 roku, we 
wsi  Łumbie  gmina  Krasnopol  powiat  Suwałki  po  walce  z  grupą  K.B.W.,  po  wykryciu 
bunkra  w  gospodarstwie  Jana  Kruszyłowicza.  Skazany  14  stycznia  1953  roku  na  karę 
śmierci zamienioną na 15 lat więzienia. Nie żyje.

Dzienisiewicz  Czesław  ,,Granat”  ,,Stuart” -  syn  Leona  i  Gabrieli  z  Kisielewskich 
urodzony 3 kwietnia 1924 roku we wsi Berżniki powiat Suwałki, zamieszkały na kolonii 
Sejny. Dezerter z W.P. z 2 pułku artylerii przeciwlotniczej. Przeniesiony przez ,,Bębna” do 
patrolu ,,Młota” jako jego zastępca. We wrześniu 1947 roku objął patrol w reaktywowanym 
oddziale ,,Bębna”. Informator U.B. ps. operacyjny ,,Kot”. Nie żyje.



Dzimitrowicz  Czesław  ,,Lech”  ,,Wrona” -  syn  Bolesława  i  Stanisławy z  domu  Jejer, 
urodzony 26 października 1919 roku we wsi Strzelcowizna gmina Giby, powiat Suwałki. 
Przeniesiony  do  oddziału  ,,Klona”  ,,Wiernego”.  Ujawnił  się,  wraz  z  całą  grupą,  w 
Augustowie w dniu 25 kwietnia 1947 roku. Aresztowany w grudniu 1948 roku i skazany na 
12 lat pozbawienia wolności. Więzienie opuścił w grudniu 1956 roku.

Fimowicz Bolesław ,,Żuraw” - członek patrolu ,,Sosenki”. Brak danych o ewentualnym 
ujawnieniu. We wrześniu 1947 roku znalazł się w reaktywowanym oddziale ,,Bębna”. Brak 
danych co do dalszych losów.

Goździewski (Gościewski) Marian ,,Błyskawica” - syn Jana, urodzony 1 stycznia 1927 
roku we wsi Okółek gmina Giby, powiat Suwałki. Członek patrolu ,,Sikory” . Ujawnił się, z 
całością grupy, w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. Brak danych co do dalszych 
losów.

Jankowska  Halina  ,,Niezapominajka” -  córka  Bronisława,  urodzona  w  Warszawie  5 
grudnia 1927 roku, dołączyła do oddziału ,,Bębna” wiosną 1946 roku razem z koleżanką 
(  przyjechały  z  Białegostoku).  Podejrzewana  przez  Michała  Kaszczyka  ,,Stałego”  o 
współpracę z U.B. została przeniesiona do oddziału ,,Klona” ,,Wiernego”, który stanowił 
obstawę ,,Stałego”. Ujawniła się wraz z całą grupą 25 kwietnia 1947 roku w Augustowie.

Jodeszko  Wincenty  ,,Huk” -  Prawdopodobnie  do  października  1946  roku  pełnił 
kierowniczą  funkcję  w  batalionie  ,,Cis”  (  teren  gmin  Kaletnik,  Krasnopol,  Krasnowo). 
Członek  patrolu  ,,Sosenki”  od  grudnia  1946  roku,  kiedy  w  związku  z  aresztowaniem 
Kazimierza  Bieniewskiego  ,,Kmicica”,  którego  wcześniej  był  przełożonym,  musiał  się 
ukrywać. Rozstrzelany, w dniu 15 marca 1947 roku za samowolne opuszczenie oddziału i 
rabunek.

Jodeszko Henryk ,,Mewa” - siedemnastoletni syn ,,Huka”, rozstrzelany razem z ojcem, za 
ten sam czyn.

Juszkiewicz Mieczysław ,,Żbik” - rozstrzelany na rozkaz ,,Bębna” 29 lipca 1946 roku. ( za 
notoryczne naruszanie dyscypliny).

Kazimierczak ( Kaźmierczak) Antoni ,,Jaśmin” ,,Szczapa” - syn Antoniego, urodzony 25 
kwietnia 1926 roku we wsi Przełomka gmina Pawłówka powiat Suwałki. Członek patrolu 
,,Młota”.  Wcześniej  członek grupy ,,Młotka”.  Ujawnił  się,  z  całością  grupy,  w dniu 25 
kwietnia 1947 roku w Suwałkach. Brak danych co do dalszych losów.

Kleszczewski  Mieczysław  ,,Wyrwa” -  syn  Kosmy,  urodzony  19  sierpnia  1923  roku, 
zamieszkały we wsi  Płociczno gmina Huta  ,  powiat  Suwałki.  Do oddziału dołączył  we 
wrześniu  1946  roku  z  polecenia  pełniącego  obowiązki  komendanta  obwodu  Józefa 
Grabowskiego ,,Cyklona”. Ujawnił się, z całością grupy, w dniu 25 kwietnia 1947 roku w 
Suwałkach. Aresztowany i skazany w 1950 roku na 8 lat pozbawienia wolności. Więzienie 
opuścił w 1954 roku.

Kowalewski Tadeusz ,,Jastrząb” -  syn Stanisława,  urodzony 28 stycznia 1923 we wsi 
Podmacharce  gmina  Giby,  powiat  Suwałki.  Członek  patrolu  ,,Zagłoby”.  Ujawnił  się,  z 



całością grupy, w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. We wrześniu 1947 roku znalazł 
się w reaktywowanym oddziale ,,Bębna”. Zginął 27 września 1947 roku z ręki zdrajcy.

Kozłowski Franciszek ,,Kręty” - brak danych.

Krajewska  Janina  ,,Stokrotka” -  córka  Pawła,  urodzona  11  marca  1928  roku  w 
Białymstoku.  Dołączyła  do  oddziału  ,,Bębna”  wiosną  1946  roku  razem  z  koleżanką 
(  przyjechały  z  Białegostoku).  Podejrzewana  przez  Michała  Kaszczyka  ,,Stałego”  o 
współpracę  z  U.B.  została  przeniesiona  do  oddziału  Stanisława  Siedleckiego  ,,Klona” 
,,Wiernego”, który stanowił obstawę ,,Stałego”. Ujawniła się wraz z całą grupą 25 kwietnia 
1947 roku w Augustowie.

Kuklewicz  Bronisław  ,,Świerk” -  rozstrzelany  za  bandytyzm,  z  rozkazu  komendanta 
obwodu Stanisława Malesińskiego ,,Lwa” ,,Tadeusza”, w styczniu 1946 roku.

Kuklewicz  Stanisław  ,,Wierzba” -  Jeden  z  trzech  dowódców oddziału  w  1945  roku. 
Rozstrzelany  za  bandytyzm,  z  rozkazu  komendanta  obwodu  Stanisława  Malesińskiego 
,,Lwa” ,,Tadeusza”, w styczniu 1946 roku.

Łobik ( Łabik, Łubik, Łóbik ) Alojzy,,Pantera” ,,Razin” - syn Antoniego, urodzony 26 
grudnia 1923 roku w Białymstoku. Członek patrolu ,,Młota” ( od września 1946 roku ). 
Ujawnił się, z całością grupy, w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. Pozostałych 
danych brak.

Łukuć Czesław ,,Dąb” -  był  członkiem grupy jeszcze w 1945 roku (  prawdopodobnie 
wcześniej  w  oddziale  Józefa  Sulżyńskiego  ,,Brzozy”).  Prawdopodobnie  ujawnił  się  w 
ramach tzw. ,,Akcji Radosława”, w listopadzie 1945 roku i opuścił teren Suwalszczyzny.

Maciejewski  Józef  ,,Dunaj” -  syn  Józefa,  urodzony  22  sierpnia  1909  roku  we  wsi 
Czerwony Krzyż gmina Huta, powiat Suwałki. Wymieniany jako członek oddziału ( tak 
zeznał  przy  ujawnieniu).W  rzeczywistości  był  raczej  współpracownikiem  oddziału. 
Przebywał  w domu opiekując  się  chorą  żoną.  Podczas  okupacji  niemieckiej  pełnił  rolę 
„likwidatora” przy oddziale Witolda Pileckiego ,,Żwirki”. Ujawnił się, z całością grupy, w 
dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. Brak danych o dalszych losach. Nie żyje.

Malinowski  Stanisław ,,Wrzos” -  syn  Piotra  i  Teresy  z  domu Zubowicz,  urodzony  9 
sierpnia 1921 roku we wsi Okółek gmina Giby powiat Suwałki. Członek patrolu ,,Zagłoby”. 
Zajmował się prowadzeniem kancelarii oddziału. Ujawnił się, z całością grupy, w dniu 25 
kwietnia 1947 roku w Suwałkach. We wrześniu 1947 roku znalazł się w reaktywowanym 
oddziale „Bębna”. Ranny 27 września 1947 roku z ręki zdrajcy. Odwieziony przez ojca do 
szpitala został aresztowany i skazany na 14 lat pozbawienia wolności. Więzienie opuścił w 
kwietniu 1955 roku. Nie żyje.

Malinowski  Roman  ,,Błękitny”  ,,Błękitek” -  syn  Piotra  i  Teresy  z  domu  Zubowicz, 
urodzony we wsi Okółek gmina Giby powiat Suwałki. Członek patrolu ,,Zagłoby”. Zginął w 
walce w dniu 23 listopada 1946 roku w miejscowości Okółek w gospodarstwie Gabrieli 
Ciechanowiec.



Malinowski Szczepan ( Stefan) ,,Kot” - syn Piotra i Teresy z domu Zubowicz, urodzony 
25  stycznia  1925  roku  we  wsi  Okółek  gmina  Giby  powiat  Suwałki.  Członek  patrolu 
,,Sikory”. Ujawnił się, z całością grupy, w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. We 
wrześniu 1947 roku znalazł się w reaktywowanym oddziale ,,Bębna”. Po 27 września 1947 
roku ukrywał się samotnie. Zginął w 12 lutego 1948 roku, w Strzelcowiźnie, zastrzelony 
przez milicjanta z posterunku w Gibach.

Małkiński Bolesław ,,Bies” ,,Czarny” ,,Młot” - syn Stanisława i Pauliny z domu Batyrow, 
urodzony  15  lutego  1924  roku  w  wsi  Czechów  gmina  Konopnica  powiat  Lublin, 
zamieszkały  we  wsi  Krasnowo  powiat  Suwałki.  Dowódca  patrolu  podporządkowanego 
„Bębnowi”. Ujawnił się, z całością grupy, w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. We 
wrześniu  1947  roku  objął  patrol  w  reaktywowanym oddziale  „Bębna”.  Aresztowany  w 
styczniu 1949 roku i skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Więzienie opuścił 21 maja 
1956 roku. Nie żyje.

Milewski Józef ,,Orlik” - syn Józef i Anny z domu Jabłońska a, urodzony we wsi Giby, 
powiat Suwałki. Członek patrolu „Sosenki”. Zginął w walce z grupą operacyjną W.O.P.
 11 stycznia 1947 roku we wsi Sztabinki gmina Berżniki powiat Suwałki.

Milewski Stefan ,,Kozak” -  syn Józefa i  Anny z domu Jabłońska, urodzony 2 stycznia 
1923 roku we wsi Giby, powiat Suwałki. Od maja 1943 w oddziale Witolda Pileckiego ps. 
,,Żwirko”,  a  po  jego  śmierci  Wacława  Luto  ,,Orli  Szpon”.  Członek  patrolu  ,,Zagłoby” 
(wcześniej w oddziale Józefa Sulżyńskiego ,,Brzozy”). Ujawnił się, z całością grupy, w dniu 
25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. Aresztowany w kwietniu 1950 roku i skazany na 8 lat 
pozbawienia wolności. Więzienie opuścił w dniu 22 września 1951 roku.

Miluć Aleksander ,,Jawor” - syn Feliksa i Aleksandry z domu Byczkowska, urodzony 1 
lipca  1928  roku  we  wsi  Strzelcowizna  gmina  Giby,  powiat  Suwałki.  Członek  patrolu 
,,Sosenki”.  Ranny  w  walce  z  grupą  operacyjną  W.O.P.  11  stycznia  1947  roku  we  wsi 
Sztabinki gmina Berżniki powiat Suwałki. Ujawnił się, z całością grupy, w dniu 25 kwietnia 
1947 roku w Suwałkach. Nie żyje.

Miluć Franciszek ,,Karp” - syn Feliksa i Aleksandry z domu Byczkowska, urodzony 4 
kwietnia 1926 roku we wsi Strzelcowizna gmina Giby, powiat Suwałki. We wrześniu 1946 
roku  przeszedł  do  oddziału  ,,Klona”  ,,Wiernego”,  do  obstawy  Michała  Kaszczyka 
,,Stałego”. Ujawnił się, wraz z całą grupą, w Augustowie w dniu 25 kwietnia 1947 roku. 
Aresztowany w 1948 roku i skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Więzienie opuścił w 
1954 roku.

Miluć  Józef  ,,Wróbel” -  syn  Feliksa  i  Aleksandry  z  domu Byczkowska,  urodzony  27 
października  1917 roku we wsi  Strzelcowizna gmina Giby,  powiat  Suwałki.  Plutonowy. 
Jeden z trzech dowódców oddziału w 1945 roku.  Od września  1946 roku był dowódcą 
samodzielnego patrolu.  Ujawnił  się,  z  całością grupy, w dniu 25 kwietnia 1947 roku w 
Suwałkach.  Prawdopodobnie  już  po  ujawnieniu  podjął  pod  pseudonimem  operacyjnym 
,,Posłuszny” współpracę z U.B. i w jej ramach zastrzelił w 1948 roku Józefa Sławińskiego 
,,Dzięcioła”. Aresztowany w 1948 roku i skazany na 8 lat pozbawienia wolności. Więzienie 
opuścił w 1953 roku. Nie żyje.



Miszkiel  Antoni  ,,Gołąb” -  syn  Franciszka  i  Ewy  z  domu  Arasimowicz,  urodzony  w 
czerwcu 1922 roku, we wsi Krejwińce gmina Berżniki, powiat Suwałki. Członek patrolu 
,,Sosenki”. Ujawnił się, z całością grupy, w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. We 
wrześniu  1947 roku miał  zamiar  dołączyć  do  ,,Bębna”.  Na  wieść  o  rozbiciu  grupy we 
wrześniu 1947 roku zaczyna ukrywać się samodzielnie poszukując kontaktu z ,,Bębnem”, 
którego nie udało mu się nawiązać. W dniu 17 sierpnia 1948 roku zgłasza się do U.B. 
Skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Więzienie opuścił w 1953 roku. Nie żyje.

Miszkiel  Helena  ,,Kwiatek”  ,,Róża” -  córka  Franciszka  i  Ewy  z  domu  Arasimowicz, 
urodzona 25 grudnia 1926 roku, we wsi Krejwińce gmina Berżniki, powiat Suwałki. Siostra 
,,Gołębia”, przebywała w patrolu ,,Zagłoby”. Brak danych o dalszych losach. Nie żyje.

Miszkiel Zygmunt ,,Świt” - syn Franciszka, urodzony we wsi Krejwińce gmina Berżniki, 
powiat  Suwałki.  Brat  ,,Gołębia”,  członek  patrolu  ,,Sosenki”.  Zginął  w  walce  z  grupą 
operacyjną W.O.P. 11 stycznia 1947 roku we wsi Sztabinki gmina Berżniki powiat Suwałki.

Mrozicki Ludwik ,,Jastrząb” ,,Pantera” ,,Sęp” - syn Ludwika, urodzony 25 sierpnia 1925 
roku we wsi Bubele gmina Krasnowo, powiat Suwałki. Członek patrolu ,,Młota”. Ujawnił 
się z całością grupy w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. Brak danych o dalszych 
losach.

Myszczyński Józef ,,Sikora” - syn Antoniego i Heleny z domu Dawidowicz, urodzony 4 
stycznia  1921 roku we wsi  Macharce gmina Giby,  powiat  Suwałki.  Dowódca patrolu u 
,,Bębna”.  Ujawnił  się,  z  całością  grupy,  w  dniu  25  kwietnia  1947  roku  w  Suwałkach. 
Aresztowany i skazany na 10 lat pozbawienia wolności w 1950 roku. Więzienie opuścił w 
maju 1954 roku. Nie żyje.

Nazarowski Jan ,,Sokół” ,,Wilk” - syn Emila, urodzony w 1924 roku we wsi Serski Las 
gmina  Giby,  powiat  Suwałki.  Członek  patrolu  ,,Zagłoby”,  erkaemista.  Ujawnił  się,  z 
całością grupy w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. Brak danych o dalszych losach. 
Nie żyje.

Nikścin  Bronisław  ,,Dąb” -  syn  Stefana,  urodzony  w  1920  roku  w  Leningradzie, 
zamieszkały  w Suwałkach.  Odszedł  z  ,,Wróblem”  do  jego  patrolu.  Następnie  w  grupie 
Józefa  Łukowskiego  ,,Szczerbca”.  Ujawnił  się  razem  z  grupą  Kazimierza  Bartnika 
,,Młotka” w Suwałkach 29 kwietnia 1947 roku. Brak danych o dalszych losach. Nie żyje.

Pawlukowski Mieczysław ,,Znajdek” - syn Bronisława, urodzony 25 sierpnia 1926 roku 
we wsi Bierżałowce gmina Berżniki, powiat Suwałki. Członek patrolu ,,Zagłoby”. Ujawnił 
się, z całością grupy, w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. We wrześniu 1947 roku 
znalazł  się  w  reaktywowanym  oddziale  ,,Bębna”.  Zgłosił  się  do  P.U.B.P  Suwałki  z 
propozycją zabicia ,,Bębna” w zamian za ,,odpuszczenie win”. W dniu 27 września 1947 
roku,  pełniąc  wartę  wrzucił  do  ogniska  granat,  który  zabił  ,,Jastrzębia”  ranił  ciężko 
,,Wrzosa” i lekko ,,Bębna”.

Przeorski Piotr ,,Orzech” - syn Marcina, urodzony 8 lipca 1911 roku we wsi Berżniki, 
powiat Suwałki. Członek patrolu ,,Sikory”. Ujawnił się w dniu 24 kwietnia 1947 roku w 
Suwałkach. Brak danych o dalszych losach.



Radzewicz (Rodziewicz ) Józef ,,Sokół”- syn Antoniego, urodzony 2 października 1926 
roku we wsi Bubele gmina Krasnowo, powiat Suwałki. Członek patrolu ,,Młota”. Ujawnił 
się z całością grupy w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. Brak danych o dalszych 
losach.

Rogalewski Bolesław ,,Sosenka” - syn Bolesława i Stefanii z domu Jakubowicz, urodzony 
14 listopada 1921 roku w Gibach, powiat Suwałki. Dowódca patrolu u ,,Bębna”. Ujawnił się 
z całością grupy w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. Aresztowany 18 kwietnia 
1950 roku. W śledztwie do 1952 roku, kiedy wyszedł na wolność. 

Rogalewski Stanisław ,,Skoczek” - syn Bolesława i Stefanii z domu Jakubowicz, urodzony 
24 grudnia 1923 roku w Gibach, powiat Suwałki. brat i zastępca ,,Sosenki”. Ujawnił się z 
całością grupy w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. Aresztowany 18 kwietnia 1950 
roku i skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Więzienie opuścił w 1954 roku.

Rogalewski Stanisław ,,Skowronek” - zastrzelony przez milicjanta Puzynowskiego w dniu 
8 sierpnia 1945 roku.

Rutkowski Zygmunt ,,Tur” - łącznik ,,Bębna” z Płociczna gmina Huta, powiat Suwałki. 
Dezerter  z  U.B.  lub  M.O.  Podejrzewany  o  współpracę  z  U.B.  zabrany  do  lasu  ,,na 
obserwację” do czasu wyjaśnienia jego sprawy, we wrześniu 1946 roku. W październiku lub 
listopadzie 1946 roku, zbiegł z oddziału i ukrywał się. Nie żyje.

Sankiewicz Konstanty ,,Karaś” - syn Franciszka, urodzony 15 maja 1923 roku we wsi 
Rygol  gmina  Giby,  powiat  Suwałki.  Członek  patrolu  ,,Sikory”.  Ujawnił  się,  z  całością 
grupy, w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. We wrześniu 1947 roku znalazł się w 
reaktywowanym oddziale ,,Bębna”. Brak wiadomości o dalszych losach.

Siergiej  Bronisław  ,,Chmura” -  w  grupie  ,,Bębna”  od  1945  roku,  wcześniej  członek 
oddziału ,,Brzozy”. Zatrzymany i aresztowany w dniu 13 grudnia 1945 roku. Skazany na 
karę śmierci. Wyrok wykonano 16 grudnia 1946 roku.

Sławiński  (Słowiński)  Józef  ,,Dzięcioł” -  syn  Izydora,  urodzony w 1924 roku we wsi 
Jałoszowa. Członek patrolu ,,Sikory”. Ujawnił się, z całością grupy, w dniu 25 kwietnia 
1947 roku w Suwałkach. We wrześniu 1947 roku znalazł się w reaktywowanym oddziale 
,,Bębna”. Po rozbiciu grupy ukrywał się samodzielnie. Zastrzelony przez pozostającego na 
usługach U.B. ,,Wróbla”, w 1948 roku.

Szczawiński Stanisław ,,Tońko” - syn Stanisławy, urodzony 13 grudnia 1919 roku we wsi 
Białowierśnie  gmina  Giby,  powiat  Suwałki.  Członek  patrolu  ,,Sosenki”.  Ujawnił  się,  z 
całością grupy, w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. Aresztowany 18 kwietnia 1950 
roku i skazany na 8 lat pozbawienia wolności. Więzienie opuścił w 1954 roku. Nie żyje.

Szczepański Wincenty ,,Budzik” - urodzony 18 lipca 1921 roku we wsi Moczydły gmina 
Raczki, powiat Augustów. Członek patrolu ,,Zagłoby”. Ujawnił się, z całością grupy, w dniu 
25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. We wrześniu 1947 roku znalazł się w reaktywowanym 
oddziale ,,Bębna”. Oskarżony przez ,,Bębna” o współpracę z U.B. zbiegł z oddziału i zgłosił 
się  do  P.U.B.P  w  Suwałkach.  Po  ,,wykorzystaniu  operacyjnym”  skazany,  przez  Sąd 



Rejonowy w Suwałkach, prawdopodobnie w 1949 roku, na karę dożywotniego pozbawienia 
wolności. Brak informacji co do dalszych losów.

Sztabiński Leon ,,Strumyk” - syn Władysława, urodzony 4 czerwca 1926 roku we wsi 
Frącki  gmina  Giby,  powiat  Suwałki.  Członek  patrolu  ,,Sikory”.  Ujawnił  się,  z  całością 
grupy, w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. Brak wiadomości o dalszych losach.

Szusto Jan ,,Walter” -  syn Jana i Bolesławy z domu Panasiewicz, urodzony 8 sierpnia 
1922 roku w Suwałkach. Dezerter z posterunku M.O. Ciechanowiec ( gdzie pełnił funkcję 
komendanta  do  listopada  1945  roku).  Członek  grupy  N.Z.W.  Jana  Boguszewskiego 
,,Bitnego”. Po rozbiciu oddziału, w dniu 16 lutego 1946 roku, trafił na Suwalszczyznę do 
grupy ,,Bębna”. Z rozkazu ,,Stałego”, w styczniu 1947 roku, przeszedł do patrolu ,,Wróbla”. 
Ujawnił się, z całością grupy, w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. Aresztowany 20 
marca 1949 roku i skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Więzienie opuścił w 20 marca 
1956 roku. Nie żyje. 

Wasilewski  Józef  ,,Sokół” -  syn  Nikodema,  urodzony  25  sierpnia  1926  roku,  we  wsi 
Kamionka gmina Bakałarzewo, powiat Suwałki. Członek patrolu ,,Młota”. Ujawnił się, z 
całością grupy, w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. Brak danych o dalszych losach.

Wiśniewski ( Wiszniewski) Stanisław ,,Zagłoba” - syn Stanisława, urodzony 3 czerwca 
1919 roku, we wsi Małowiste gmina Giby, powiat Suwałki zastępca ,,Bębna”. Dowódca 
patrolu. Ujawnił się, z całością grupy, w dniu 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. We 
wrześniu 1947 roku znalazł się w reaktywowanym oddziale ,,Bębna”. Po rozbiciu grupy 
ukrywał się razem ze swoim dowódcą. Poległ w walce w dniu 16 grudnia 1947 roku, w 
miejscowości Małowiste.

Zegarska Stanisława ,,Jaskółka” - córka Wincentego, urodzona 1 stycznia 1927 roku w 
Sejnach, powiat Suwałki. Brak danych, co do momentu dołączenia do grupy. Ujawniła się, z 
całością  grupy,  w  dniu  25  kwietnia  1947  roku  w  Suwałkach.  We  wrześniu  1947  roku 
znalazła się w reaktywowanym oddziale ,,Bębna”. Brak wiadomości o dalszych losach. Nie 
żyje.

Zubowicz Stanisław ,,Wilk” - rozstrzelany za bandytyzm, z rozkazu komendanta obwodu 
Stanisława Malesińskiego ,,Lwa” ,,Tadeusza”, w styczniu 1946 roku.

Nazwisko nieznane, imię prawdopodobnie Otto ,,Brzoza” - rozstrzelany za bandytyzm, z 
rozkazu  komendanta  obwodu  Stanisława  Malesińskiego  ,,Lwa”  ,,Tadeusza”,  w  styczniu 
1946  roku.



Pamiętać  należy  także  o  tych,  dzięki  którym oddział  mógł  funkcjonować  :  łącznikom, 
zwiadowcom, osobom udzielającym partyzantom schronienia i pomocy w postaci żywności, 
prania  bielizny,  naprawy obuwia itp.  Bez ich pomocy,  życzliwości  i  poświęcenia  żaden 
oddział nie mógłby utrzymać się w terenie. Ci ludzie nie walczyli  z bronią w ręku, nie 
otaczała ich ,,partyzancka sława”, a często to właśnie im przychodziło płacić najwyższą 
cenę.  Partyzanci  posiadali  broń,  stanowili  siłę,  z  którą  musiał  się  liczyć  nawet 
wszechwładny  Urząd  Bezpieczeństwa,  natomiast  współpracownicy  terenowi  byli 
praktycznie bezbronni.
 To im, w imię walki z bandytyzmem, rabowano lub niszczono gospodarstwa, palono domy. 
To ich  więziono,  torturowano,  szantażowano i  zastraszano,  zmuszając  do  współpracy  z 
,,resortem”.  Takich  ludzi  były  dziesiątki,  setki  i  zazwyczaj  pozostawali  anonimowi.

Alfabetyczny spis niektórych współpracowników grupy ,,Bębna”

Andruczyk  Witold -  wójt  gminy  Giby  powiat  Suwałki.  Dostarczał  partyzantom druki 
urzędowe, żywność, obuwie, udzielał informacji na temat ruchów wojska i U.B. i stanie 
kasy w urzędzie gminy ( na podstawie tych informacji partyzanci mieli dokonać ,,napadu” i 
zabrać pieniądze z podatków). Wielokrotnie udzielał partyzantom gościny. Aresztowany 18 
kwietnia 1950 roku i skazany w listopadzie tegoż roku na karę 7 lat pozbawienia wolności. 
Więzienie opuścił w marcu 1952 roku.

Gwiazdowski Antoni ,,Wrzawa” - łącznik z miejscowości Płociczno -Tartak. Zwerbował 
do pracy na rzecz partyzantów funkcjonariusza P.U.B.P Suwałki Władysława Dyczewskiego 
,,Kanapkę”. Aresztowany w sierpniu 1946 roku i skazany na 9 lat pozbawienia wolności. 
Więzienie opuścił w 1951 roku. 

Kulikowski  Hieronim -  mieszkaniec  wsi  Małowiste  gmina  Giby  powiat  Suwałki.  We 
początkach września 1947 roku, na polecenie ,,Zagłoby” ukrył, w bunkrze znajdującym się 
około 300 metrów od jego zabudowań, pistolet maszynowy, który pod koniec października 
oddał  ,,Zagłobie”.  Ponadto  dwukrotnie  przyniósł  jedzenie  ukrywającym  się  w  bunkrze 
,,Bębnowi”  i  ,,Zagłobie.  Aresztowany  25  marca  1948  roku  i  skazany  przez  WSR  w 
Białymstoku na karę 7 lat pozbawienia wolności. 

Siostry Michałowskie: Anna i Czesława - mieszkanki wsi Serski Las gmina Giby powiat 
Suwałki.  Wielokrotnie udzielały partyzantom pomocy w postaci  pożywienia,  noclegów i 
prania  odzieży,  były  ,,partyzanckimi  dziewczynami.  Aresztowane  i  skazane  w  procesie 
pokazowym, w miejscowości Frącki gmina Giby powiat Suwałki, w dniu 9 listopada 1946 
roku na 10 ( Anna) i 12 (Czesława) lat pozbawienia wolności. Więzienie opuściły w 1953 
roku. 

Milewski Piotr ,,Brzoza” - gajowy, łącznik, ze wsi Gulbin gmina Giby powiat Suwałki. 
Aresztowany w grudniu 1946 roku. Skazany w 1947 roku na 7 lat pozbawienia wolności. 
Więzienie opuścił w 1950 roku.

Moroz  Stanisław -  mieszkaniec  wsi  Giby  powiat  Suwałki.  W grudniu  1946  roku,  na 
polecenie Bolesława Rogalewskiego ,,Sosenki” rozkleił w Gibach około 20 ulotek, a także 
czytał prasę podziemną. Aresztowany 18 kwietnia 1950 roku i skazany 20 lipca tegoż roku 
na karę 5 lat więzienia darowaną na mocy amnestii oraz całkowitą konfiskatę mienia.



Bracia Nazarowscy: Czesław i Julian -  mieszkańcy wsi (kolonii) Podserski Las gmina 
Giby  powiat  Suwałki.  We wrześniu  1947  roku przekazali  reaktywowanej  grupie  Bębna 
posiadane od 1945 roku dwa karabiny z amunicją oraz dostarczyli jedzenie. Aresztowani 20 
stycznia 1948 roku i skazani na sześć lat pozbawienia wolności każdy. Więzienie opuścili w 
maju 1951 roku.

Rutkowski  Jan  ,,Długi” -  łącznik.  Poszukiwany  przez  U.B.  wyjechał  na  teren  ,,ziem 
odzyskanych”.  Aresztowany  i  skazany  w  procesie  pokazowym,  w  miejscowości  Frącki 
gmina Giby powiat Suwałki, w dniu 9 listopada 1946 roku na karę śmierci, zamienioną na 
karę dożywotniego pozbawienia wolności. Więzienie opuścił w 1953 roku.

Rydzewski  Leon  -  mieszkaniec  wsi  Studziany  Las,  gmina  Giby  ,  powiat  Suwałki. 
Wielokrotnie udzielał partyzantom schronienia oraz dostarczał im żywność. Wiosną 1946 
roku przekazał patrolowi ,,Sosenki” l.k.m., który znalazł po przejściu frontu. Aresztowany 
w kwietniu 1950 roku, skazany 20 kwietnia 1951 roku na karę 5 lat pozbawienia wolności. 


