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Rzuciliśmy swe własne domy,
rzuciliśmy najbliższych nam,
nie po to, by pisano tomy,
lub aby zdobyć serca dam.
Myśmy rebelianci,
polscy partyzanci.
Poszliśmy w las,
bo nadszedł czas, bo nadszedł czas.
Nie chcemy sierpów ani młotów,
i obrzydł nam germański wróg,
na pomstę mamy dziś ochotę
za Polskę spłacić krwawy dług.
Myśmy rebelianci …
Idziemy dziś na polskie szosy,
idziemy na zasadzek moc,
bo chcemy zmienić wojny losy,
więc idziem w dzień i idziem w noc.
Myśmy rebelianci …

Piosenka Myśmy rebelianci znana była jako hymn „ragnerowców” lub hymn nadniemeńskiej
partyzantki. Autorem tekstu jest najprawdopodobniej ppor. Wojciech Stypuła „Bartek”,
który poległ 22 lipca 1944 r. w Puszczy Rudnickiej z rąk sowietów
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Dzieje Czesława Zajączkowskiego „Ragnera”, jednego z bohaterów walki
o niepodległość i całość Polski w latach II wojny światowej, związane są z Kresami Północno-Wschodnimi II RP. Losy jego rodziny są dość charakterystyczne dla tego obszaru dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, który
w wyniku rozbiorów został włączony bezpośrednio do imperium rosyjskiego. Żyli tu obok siebie przedstawiciele różnych społeczności narodowych,
etnicznych i religijnych. Jego rodzice wywodzili się ze środowiska szlacheckiego. Ojciec, Ludomir Zajączkowski herbu Drzewica, służył w armii carskiej
w stopniu kapitana artylerii. Matka, Maria Simonicz, ukończyła w Wilnie
pensję dla panien ze szlacheckich rodzin. Jej ojczym, generał Mawros, zapewnił przybranej córce gruntowne wykształcenie. Władała biegle pięcioma
językami. Rodzice przyszłego kresowego zagończyka pobrali się w Wilnie.
Czesław Zajączkowski „Ragner” 1917–1944
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Panna młoda należała do wyznania prawosławnego, dlatego też ślub odbył
się w cerkwi (później przeszła na katolicyzm i ponowne zawarcie związku
małżeńskiego nastąpiło w kościele rzymsko-katolickim). Ponieważ przed
wybuchem I wojny światowej jednostka, w której służył kpt. Ludomir
Zajączkowski, stacjonowała w Odessie, tam właśnie przeniosła się jego
rodzina. Tam też mieszkała rodzina jego żony. Uczestniczył w walkach
na frontach I wojny światowej, a następnie w rosyjskiej wojnie domowej
w szeregach „białych” formacji przeciwstawiających się bolszewickiej antycywilizacji. Po wydostaniu się z Rosji zdążył jeszcze wstąpić do Wojska
Polskiego i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Do rezerwy
odszedł pod koniec lat dwudziestych minionego stulecia w stopniu majora. W najbliższym otoczeniu zapamiętano go jako człowieka pogodnego,
zawsze dbającego o rodzinę, lubiącego życie towarzyskie, w którym przejawiał temperament godny „białego” oficera.
Czesław Zajączkowski urodził się 20 lipca 1917 r. w Orszy, w której przebywała wówczas jego matka. Czworo dzieci urodzonych przez
nią wcześniej w Rosji zmarło; Czesław jako pierwszy przeżył. Miał troje
młodszego rodzeństwa – siostry Irenę i Alinę
oraz brata Leona, którego losy ściśle związały
się z jego losami. Z siedmioletniej zawieruchy
wojennej rodzina Zajączkowskich wyszła dalece zubożała. Dobra będące własnością rodziny
matki Czesława, położone na dalekim wschodnim Wołyniu, przepadły. Natomiast należący do Zajączkowskich mająteczek Wiłoniszki
pozostał w rękach stryja, Piotra Zajączkowskiego, który spłacił swe rodzeństwo, a w tym
i brata Ludomira. Pisząc o rodzinie Czesława,
warto też wspomnieć, że jego stryj Władysław
był lekarzem wojskowym w stopniu pułkownika, a jeden z kuzynów, Witold Z
 ajączkowski,
został komandorem Flotylli Pińskiej.
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Leon Zajączkowski „Drzewica”, harcerz
„szarych szeregów” z Warszawy, służył
w od-dziale swego brata - ppor. „Ragnera” –
i poległ wraz z nim w walce z NKWD
3 XII 1944 r. (Ze zbiorów Izoldy Kozłowskiej)

Rodzice Czesława początkowo zamieszkali wraz z dziećmi w Lidzie.
Tam też Czesław i jego rodzeństwo uczęszczali do szkoły powszechnej. Pod
koniec lat dwudziestych przenieśli się do Warszawy, gdzie dzięki funduszom uzyskanym ze spłaty za Wiłoniszki kupili mieszkanie na Mokotowie.
Młodzi Zajączkowscy nie utracili jednak kontaktu z Kresami, gdyż wakacje spędzali w rodzinnym mająteczku u stryja. Rodzice zadbali o patriotyczne wychowanie potomstwa. Czesław i Leon działali w harcerstwie,
młodsze siostry należały do organizacji zuchowej. Czesław wykazywał
uzdolnienia matematycznie i w zakresie nauk ścisłych. Uprawiał sporty,
zwłaszcza biegi, świetnie jeździł konno – rozwijaniu tej pasji sprzyjały
wakacje w Wiłoniszkach. Dużo czytał, do jego ulubionych lektur należały
dzieła Henryka Sienkiewicza, a także – co w przypadku człowieka, który
wykazywał się twardą żołnierską postawą w skrajnie trudnych sytuacjach,
może wydać się zaskakujące – literatura romantyczna. Wiadomo, że wielce cenił sobie Dzieje Tristana i Izoldy (jego pierworodna córka otrzymała
imię bohaterki Bediera). Jeśli chodzi o poglądy ideowe naszego bohatera,
to wydaje się, że doświadczenia rodziców i innych przedstawicieli starszego pokolenia z lat 1917–1920 wywarły zasadniczy wpływ na ukształtowanie
jego stosunku wobec bolszewizmu i uformowały go jako zdecydowanego,
świadomego antykomunistę.
Czesław Zajączkowski ukończył Wyższą Szkołę Techniczną Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. Następnie w Szkole Podchorążych Łączności w Zegrzu uzyskał stopień plutonowego podchorążego. Po wyjściu
z wojska powrócił do Lidy, gdzie zamieszkał w domu przy ul. Koszarowej.
Znalazł pracę w Urzędzie Powiatowym w Lidzie (w Wydziale Architektury). W lutym 1937 r. ożenił się z Marią Bronisławą Mieleszczuk, starszą
o kilka lat od niego koleżanką z okresu pierwszego pobytu w Lidzie, swą
młodzieńczą miłością. Rodzice nie byli zachwyceni jego decyzją, uważali
bowiem, że jest jeszcze za młody na założenie rodziny; niepokoiła ich także
różnica wieku pomiędzy ich synem a jego wybranką. Zwyciężyły jednak
uczucia młodych ludzi i ostatecznie dali zgodę na ślub. Czesław i Maria
Zajączkowscy mieli dwoje dzieci – córkę Izoldę (Izę) oraz syna Czesława.
Czesław Zajączkowski „Ragner” 1917–1944
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Czesław Zajączkowski z żoną i matką,
koniec lat trzydziestych, Lida.
(Ze zbiorów Izoldy Kozłowskiej)

Wo jna

Czesław Zajączkowski z żoną
Bronisławą i córką Izą,
Lida 13 IX 1942 r. Pełni w tym
czasie funkcję szefa łączności
obwodu AK Lida krypt. „Bór”.
(Ze zbiorów Izoldy Kozłowskiej)
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Czesław Zajączkowski został zmobilizowany i brał udział w kampanii
wrześniowej 1939 r. Ojciec, Ludomir, uczestniczył w walkach o Warszawę,
organizując obronę przeciwlotniczą. Ciężko ranny w nogę podczas nalotu w końcowych dniach walk o stolicę zmarł w styczniu 1940 r. Jego grób
na cmentarzu wolskim nie zachował się. Matka pełniła służbę w szpitalu,
rodzeństwo było zaangażowane w prace pomocnicze, takie jak kopanie
rowów i budowa barykad. Kolejne miesiące okupacji niemieckiej przyniosły dalsze cierpienia rodzinie Zajączkowskich. Ich mieszkanie nachodzili
Niemcy, którzy nie wierząc w śmierć Ludomira Zajączkowskiego, poszukiwali go w celu uwięzienia w oflagu. Warunki materialne były surowe,
rodzina musiała wyprzedać się z wartościowych przedmiotów. W 1941 r.
gestapo aresztowało matkę Czesława. Osadzono ją na Pawiaku, a po roku
wywieziono do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Wsparciem dla
młodych Zajączkowskich stała się wówczas ciotka Irena, w tym czasie
będąca już żołnierzem konspiracji ZWZ-AK. Rodzeństwo Czesława należało do podziemnego harcerstwa. Siostra Alicja uczęszczała na tajne komplety, a brat Leon uczestniczył w szkoleniach wojskowych prowadzonych
w najstarszej grupie Szarych Szeregów; ponoć brał także udział w akcjach
bojowych. Był trzykrotnie zatrzymywany w ulicznych łapankach, zawsze
jednak udawało mu się wydostać z rąk Niemców. Za trzecim razem, gdy
uciekał z transportu w okolicach Poznania, został postrzelony przez ścigających go Niemców. Dzięki pomocy polskich kolejarzy zdołał przedostać
się do Warszawy. Rodzina zapamiętała, że poprzysiągł sobie, iż nigdy więcej nie pozwoli na to, by wpaść w ręce wroga. Słowa dotrzymał. Jesienią
1944 r. powiedział jednej z partyzanckich łączniczek: „Ja już nie wrócę,
ja zginę. Powiedz moim siostrom, że bardzo je kochałem”. Poległ wraz
z bratem 3 grudnia 1944 r.
Czesław Zajączkowski „Ragner” 1917–1944
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Losy Czesława Zajączkowskiego po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 r. nie są dokładnie znane. Wiadomo, że wrócił do Lidy znajdującej
się od września 1939 do czerwca 1941 r. pod okupacja sowiecką. W mieście tym mieszkała jego żona i córka. Podczas okupacji niemieckiej pracował w Wydziale Dróg i Mostów w starostwie w Lidzie. Był już wówczas
zaprzysiężonym żołnierzem ZWZ-AK, przybrał pseudonim „Ragnar” (jego
podkomendni z partyzantki i mieszkańcy kresowych wiosek wymawiali
jednak ten wyraz jako „Ragner” – pod takim mianem przeszedł do historii).
Wiadomo, że do zimy 1943 r. pełnił funkcję szefa łączności Obwodu (Ośrodka) Lida krypt. „Bór”. Jednostka ta stanowiła najsilniejsze ogniwo organizacyjnie w skali całego Nowogrodzkiego Okręgu ZWZ-AK, skupiając pod
koniec okupacji niemieckiej kilka tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy AK.
W tym miejscu warto pokrótce scharakteryzować okręg obejmujący przedwojenne województwo nowogrodzkie i dołączony doń północny
skraj Polesia. Zajmował on obszar ponad 22,966 km kw., zamieszkiwało
go około miliona osób. Ponad połowę mieszkańców stanowili Polacy, drugą
grupę – pod względem liczebności – Białorusini, trzecią – Żydzi. Represje
i deportacje w okresie okupacji sowieckiej z lat 1939–1941 poważnie osłabiły
społeczność polską Nowogródczyzny. Z kolei pierwsze dwa lata okupacji
niemieckiej doprowadziły do niemal całkowitego zniszczenia społeczności żydowskiej, której nieliczni ocalali przedstawiciele w większości
dołączyli do partyzantki sowieckiej. Polscy mieszkańcy Nowogródczyzny
prezentowali jednolitą, patriotyczną postawę. Białorusinów, podatnych
na demagogię komunistyczną, tylko częściowo zniechęciły rządy sowieckie w okresie 1939–1941. Część z nich pragnęła teraz powrotu „polskich
czasów”, jednak wielu nadal sympatyzowało z sowietami, reprezentowanymi przez wrogą wobec polskości partyzantkę sowiecką. Dość liczni
podjęli kolaborację z Niemcami, licząc na koncesje polityczne ze strony
okupanta. Większość pragnęła świętego spokoju i trzymała z tym, kto był
najsilniejszy. Wyszło na to, że z sowietami.
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Pchor. Czesław Zajączkowski musiał zapewnić stały kontakt dowództwa ulokowanego w Lidzie z konspiracyjnymi placówkami położonymi
na rozległych terenach powiatu lidzkiego. Jednak praca w warunkach konspiracyjnych nie odpowiadała mu. Pragnął uczestniczyć w akcji czynnej,
chciał walczyć z bronią w ręku, przeciwstawiając się wyniszczaniu polskich
obywateli przez wrogów naszej wolności. Partyzantka polska tworzona
przez AK była wówczas we wstępnym etapie organizacyjnym. Od czerwca 1942 r. operował wprawdzie w powiecie szczuczyńskim pierwszy stały
oddział partyzancki nr 301, dowodzony przez por. Jana Skorba „Puszczyka”, a równolegle do niego kilka mniejszych grupek zbrojnych, jednak
były to działania na stosunkowo niewielką skalę. Komendant Nowogrodzkiego Okręgu AK ppłk Janusz Szulc vel Szlaski „Prawdzic”, „Borsuk” był
zdecydowanym zwolennikiem rozwijania własnej partyzantki i dlatego
Czesław Zajączkowski mógł liczyć na jego przychylność w zakresie realizacji swych planów.
Tymczasem sytuacja na terenie Nowogrodzkiego Okręgu AK była
wówczas skomplikowana. O ile mieszkańcy Polski centralnej i funkcjonujące tam struktury ZWZ-AK mieli do czynienia z jednym wrogiem
– niemieckimi siłami okupacyjnymi – o tyle na Kresach Północno-Wschodnich II RP przeciwników było więcej. W grę wchodzili tu także białoruscy
kolaboranci spod znaku Białoruskiej Narodowej Samoobrony, aktywnie
współpracujący z Niemcami i współtworzący okupacyjną administracje,
policję pomocniczą oraz inne formacje (Białoruską Krajową Obronę, bataliony Schuftzmanschaften, pododdziały Banschutzu, nawet jednostki SS),
kolaboranci litewscy i rosyjskojęzyczne formacje w służbie niemieckiej
(Ostlegiony, ROA Kamińskiego, Brygada SS „Drużyna” Gila-Rodionowa,
pododdziały kozackie). Olbrzymie zagrożenie dla mieszkańców polskich
Kresów stanowiła partyzantka sowiecka, programowo wrogo nastawiona
do wszystkiego, co wiązało się z polskością, a od kwietnia 1943 r. metodycznie zwalczająca AK. Oddziały sowieckie, czerwone grupy przetrwaniowe
i zwykłe bandy komunistyczno-rabunkowe zaczęły w tym czasie coraz częściej przenikać ze swych baz za Niemnem i rabować ludność cywilną oraz
Czesław Zajączkowski „Ragner” 1917–1944
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mordować osoby związane z polską państwowością lub konspiracyjnym
akowskim ruchem niepodległościowym, uznawane przez bolszewików
za element antysowiecki i kontrrewolucyjny. Nikt nie był pewny swego
losu, płonęły dwory, chłopskie zagrody i budynki użyteczności publicznej,
wzniesione „za polskich czasów”. Zaistniała konieczność zahamowania
tego zjawiska.
Konspiratorzy AK z terenu nadniemeńskiej gminy Bielica zorganizowali pierwszą grupę samoobrony dowodzoną przez osadnika wojskowego,
sierż. Władysława Miszczuka „Stryja”, która jednak pomimo stoczenia
szeregu potyczek z bolszewikami nie zdołała powstrzymać ich naporu.
Ujawnienie polskiej działalności organizacyjnej wywołało w końcu kwietnia 1943 r. kontrakcję bolszewików. Grupa „Borysa” (która jak się okazało
była pododdziałem Brygady im. Lenina z Puszczy Lipiczańskiej) dzięki
wiadomościom dostarczonym przez swych informatorów wywodzących
się z sąsiednich białoruskich wiosek napadła na Nieciecz, paląc dwór
i gospodarstwa niektórych akowców. Zamordowano wówczas należącą
do AK nauczycielkę Aleksandrę Wodziczko „Olę” (wrzucono ją do płonącego budynku). Kilka dni później bolszewicy dokonali ponownego napadu – stosując zasadę odpowiedzialności zbiorowej – na rodziny za udział
ich członków w polskim ruchu niepodległościowym. W Niecieczy spalili
wówczas żywcem należącą do AK Helenę Tarasiewicz „Helenę” z dwojgiem małych dzieci, a w Dzitrykach zamordowali akowców z miejscowej
konspiracyjnej siatki terenowej – Jana Krzywca z dzieckiem i Franciszka
Czarnela „Gajowego”, paląc ich gospodarstwa. Spalili też budynek szkoły
w Falkowiczach. Zapowiedzieli puszczenie z dymem całej Toboły w odwet
za to, że kilka dni wcześniej grupa Miszczuka ostrzelała ich spod tamtejszej cerkwi.
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Początki polskiej partyzantki nad Niemnem. Oddział nr 321 „Ragnera” w czerwcu 1943.
Pierwszy z lewej ppor. Czesław Zajączkowski „Ragner”, przed szeregiem z prawej –
por. Młynarski, komendant placówki konspiracyjnej AK w gminie Bielica.
(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)

Do wó dca o dd ziału
part yzanckiego nr 312
Gdy pchor. Czesław Zajączkowski zwrócił się do swych konspiracyjnych
przełożonych o wyrażenie zgodny na wyjście w pole i utworzenie oddziału partyzanckiego, ku zdziwieniu kolegów z konspiracji uzyskał zgodę
ppłk. „Borsuka”. Został skierowany na nadniemeńskie tereny powiatu
lidzkiego z zadaniem utworzenia nowego oddziału i podjęcia tam działań
partyzanckich. Aby uchronić rodzinę Zajączkowskiego przed niemieckimi represjami, jego przejście do partyzantki zostało upozorowane jako
uprowadzenie i zamordowanie go przez grupę sowiecką podczas wyjazdu
służbowego w teren. Wraz z nim wyszła z Lidy niewielka grupa ochotników. Połączyli się oni z grupą samoobrony sierż. „Stryja”. Powstały w ten
sposób nowy oddział został oznaczony przez Komendę Okręgu „Nów”
numerem 312. W pierwszych tygodniach działalności oddział, dla uniknięcia represji okupanta wobec ludności, maskował się jako grupa sowiecka, posługując się komendami w języku rosyjskim i używając elementów
sowieckiego umundurowania.
Czesław Zajączkowski „Ragner” 1917–1944
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W lutym 1943 roku w konspiracyjnej kompanii lidzkiej ma miejsce ciekawy
wypadek. Ppor. łączności „Ragnar”, wysoki, chudy, w okularach, robiący wrażenie niezdarnego, prosi komendanta Okręgu o zezwolenie tworzenia oddziału partyzanckiego. Po dłuższym namyśle komendant Okręgu zgadza się […].
„Ragnar” idzie na spotkanie do kolegów, decyzję komendanta zachowując
przy sobie – jak zwykle jest przedmiotem przycinków i koleżeńskich drwin.
Spokojny i opanowany, milczy. Na drugi dzień „Ragnar” przepadł. Minęło parę
tygodni i w rejonie Bielicy nad Niemnem pokazuje się mały oddział sowiecki,
który w dniu 3 maja 1943 roku ujawnił się pod barwami polskimi. Otrzymuje
nazwę 312-go oddziału.
Janusz Prawdzic-Szlaski, Nowogródczyzna w walce 1940–1945, Londyn 1975

Nowo sformowany oddział rozrastał się bardzo szybko. Początkowo
składał się z trzech drużyn (około 30–40 ludzi), jednak już w czerwcu 1943 r.
liczył około 120 partyzantów podzielonych na 3 plutony strzeleckie oraz
zwiad konny. Dowództwo nad całością sprawował plut. pchor. Czesław
Zajączkowski „Ragner”, zaś sierż. Władysław Miszczuk „Stryj” pełnił funkcję jego zastępcy. Komendę nad plutonami objęli kpr. Alfred Tamulewicz
„Fred”, kpr. Jerzy Bakłażec „Pazurkiewicz” (z zawodu nauczyciel) i pchor.
Aleksander Dziakiewicz „Oleś”. Wszyscy oni byli znajomymi Zajączkowskiego z Lidy. „Olesia”, który nie odpowiadał standardom wyznaczanym
przez „Ragnera” i dość szybko odszedł do oddziału nr 314 por. Jana Borysewicza „Krysi”, zastąpił sierż. pchor. Jan Wasiewicz „Lew” (zbieg z policji białoruskiej w Żołudku, skierowany tam w celach wywiadowczych przez AK).
Oddział nr 312 znalazł się na powierzonych sobie terenach już
na początku maja 1943 r. Po drodze spod Lidy w kierunku Niemna oczyszczał okolicę z sowieckich jaczejek dostarczających informatorów i „meliniarzy” dla grup komunistyczno-rabunkowych. Wykonał wówczas szereg
wyroków Wojskowego Sądu Specjalnego AK oraz przeprowadzał akcje
przeciwbandyckie, m.in. we wsi Jamonty zlokalizowano melinę, w której odnaleziono zrabowane rzeczy należące do zamordowanych mieszkańców Dzitryków (wykonano tu jeden wyrok śmierci i spalono melinę),
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a koło Porzeczan zlikwidowano agitatora bolszewickiego jeszcze z czasów pierwszej okupacji sowieckiej, który w 1939 r. urządził „pogrzeb Polski”. Podczas owego marszu stale prowadzono nocne zasadzki na grupy
sowieckich rabusiów. 12 maja 1943 r. w zasadzce koło wsi Bojary zginęło
5 bojców z oddziału „woroszyłowskiego”. Miesiąc później, 11 czerwca 1943 r.,
w chutorze Morgi oddział nr 312 zaskoczył podczas pijatyki po powrocie
z rabunku polskich gospodarstw grupę „Borysa” z Brygady im. Lenina.
W wyniku błyskawicznej, zdecydowanej akcji zabito 17 czerwonych – bez
strat własnych, zdobywając przy tym sporo broni. 24 czerwca 1943 r. pluton
„Lwa” w zasadzce pod Mociewczukami nad Lebiodą przepędził razwiedkę
z Brygady im. Lenina, zadając jej straty w ludziach.
W ostatnich dniach czerwca 1943 r. z baz Brygady im. Lenina za Niemnem wysłana została w rejon Bielicy i Niecieczy ekspedycja karna w sile
kompanii z zadaniem pacyfikacji opornego terenu. 27 czerwca 1943 r.
patrol miejscowej sieci terenowej AK ostrzelał bolszewików koło Cacek.
Następnego dnia sowieci wpadli do Cacek i Niecieczy, gdzie po przełamaniu krótkotrwałego oporu spalili gospodarstwa należące do ludzi
podejrzanych o sprzyjanie AK, a także zabili sześciu członków miejscowej
placówki akowskiej. Pod wsią Pacuki 29 czerwca 1943 r. czerwoni zorganizowali zasadzkę na oddział nr 312. Jednak „Ragner” w szybkim kontrataku
całkowicie ich rozbił, znów zadając im wysokie straty.

Od lewej: N.N., pchor. Piotr Szymkowicz
„Pietka” – adiutant „Ragnera”,
ppor. Czesław Zajączkowski „Ragner”
i plut. Stanislaw Tobota „Ojciec” –
kwatermistrz oddzialu nr 312
i IV batalionu 77 pp AK.
(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)
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Na terenie Ośrodka Lida […] w miesiącu czerwcu doszło 29 VI [1943 r.] do walki
z oddziałem sowieckim w sile 81 ludzi, o którym jak zeznał wzięty do niewoli porucznik, była to wyborowa jednostka lenińskiej brygady, przeznaczona
do walki z oddziałami polskimi. Straty n[ie]p[rzyjacie]la – 29 zabitych, w tym
4 sowie[ckich oficerów?], zdobyto 2 rkm, 1 PPD, 2 dziesięciostrzałowe kb, 7 kb,
2 granaty, 500 szt[uk] amunicji, 7 rewolwerów. Straty własne – 1 zabity, 1 lekko ranny.
Z raportu komendanta Nowogródzkiego Okręgu AK, płk. „Borsuka”

Ze strony polskiej zginął sierż. Władysław Miszczuk „Stryj”, śmiertelnie
ranny w końcowej fazie walki, gdy „wyczesywał” ukrywających się w zbożu
bolszewików. Był pierwszym poległym pochowanym w „ragnerowskiej”
kwaterze, urządzonej na wiejskim cmentarzu w Niecieczy, której centralny
punkt stanowił wysoki krzyż drewniany z wyrytym napisem: „Dla ciebie
Polsko”. Na miejsce walki w Pacukach przybyła ekspedycja żandarmerii,
na której widok gromady poległych bolszewików zrobił duże wrażenie.
Od chłopów, niemających zamiaru opowiadać im o AK, dowiedzieli się,
że na terenach nadniemeńskich pojawiła się nowa siła – „ragnerowcy” –
określana przez mieszkańców jako lokalna, polsko-białoruska, wiejska
samoobrona. Po pewnym czasie zainteresowanie Niemców ową dziwną
„samoobroną” nabrało konkretnego wymiaru.
Na razie jednak traktowali ją jako zwykłą „polską bandę”, stawiającą
opór ich władzy. Już 2 lipca 1943 r. oddział nr 312 wpadł pod Jamontami
w zasadzkę zorganizowaną przez ekspedycję żandarmerii i policji białoruskiej. Moment zaskoczenia został szybko opanowany przez „Ragnera”
i partyzanci wycofali się, tracąc kolejnego poległego. Potyczki z Niemcami
miały też miejsce pod Minojtami i Ogrodnikami; w jednym przypadku
zaskoczono i rozbrojono ekspedycję kontyngentową. Od maja do lipca
1943 r. oddział nr 312 oczyścił południową część powiatu lidzkiego z bolszewików i ich jaczejek aż do linii Niemna. Następnie rozpoczął działania wzdłuż rzeki – na zachód w stronę Orli i na wschód ku Dokudowu.
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Podjął też pierwsze wypady na lewy brzeg rzeki, opanowany przez partyzantkę sowiecką – pierwszy wypad przeprowadzono na wysokości wsi
Korytnica. Podczas tych działań dochodziło stale do pieriestriełek z bolszewikami. Starcia takie miały miejsce m.in. dwukrotnie w Piaskowcach
nad Niemnem i Mociewiczach. Zdumiewające, ale oddział „Ragnera” zdołał uczynić z Niemna tak trwałą granicę wpływów AK, że już do końca
okupacji niemieckiej nie były w stanie przełamać jej kilkutysięczne siły
bolszewików bazujące na południowym brzegu rzeki. Niewątpliwie wiązało się to z autentycznym poparciem społecznym miejscowej ludności
dla „ragnerowców”, reprezentujących tu ideę polskiej Armii Krajowej.

Kwatera oddzialu „Ragnera” na cmentarzu w Niecieczy.
Góruje nad nią krzyż z napisem „dla ciebie Polsko” wzniesiono w 1943 r.
(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)

Czesław Zajączkowski „Ragner” 1917–1944
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Mapa Nowogrodzkiego Okręgu AK z podziałem na 10 ośrodków –
będących odpowiednikami obwodów w innych częściach kraju.
(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)
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Wiosną 1943 r., gdy „Ragner” walczył na terenach nadniemeńskich,
w poszczególnych powiatach Ziemi Nowogródzkiej powstawały kolejne oddziały partyzanckie AK. W czerwcu ppłk „Borsuk” zdecydował się
na utworzenie dwóch dużych zgrupowań. Jedno z nich powstało w Ośrodku
Stołpce krypt. „Słup” (Polski Oddział Partyzancki – Batalion Stołpecki AK).
Natomiast z większości oddziałów partyzanckich Ośrodków Szczuczyn-„Łąka” i Lida-„Bór” utworzono drugie zgrupowanie – Batalion Zaniemeński
AK. W obu przypadkach utworzenie zgrupowań batalionowych wiązało
się z planami Komendy Okręgu użycia ich do akcji dywersyjnej i bojowej
przeciwko niemieckim siłom okupacyjnym, jak również z pojawiającą się
wówczas perspektywą uregulowania stosunków z partyzantką sowiecką,
z którą prowadzono wówczas pertraktacje. Pojawiła się nadzieja, że polskie
zgrupowania mogłyby z nią współdziałać. Ppłk „Borsuk” oceniał w czerwcu
1943 r., że z regularną partyzantką sowiecką da się zawrzeć porozumienie
na gruncie wojskowym, zaś luźne bandy i grupy przetrwania – o ile ich
działalność nie zostałaby ukrócona przez dowództwo sowieckie – byłyby
zlikwidowane lub wyparte przez partyzantkę polską. Warunek zachowania
„wolnej ręki” w stosunku do band i rabujących ludność grup przetrwania
stawiał bardzo wyraźnie ppłk „Borsuk” podczas rokowań z dowództwem
Brygady im. Lenina i szczuczyńskiej strefy partyzanckiej, prowadzonych
w czerwcu 1943 r.
W związku z pojawiającą się perspektywą uregulowania stosunków z partyzantką sowiecką ppłk „Borsuk” planował założenie bazy dla
oddziałów AK w Puszczy Lipiczańskiej. Zamierzał wprowadzić tam polskie oddziały partyzanckie w sile pułku i tam też ulokować swój punkt
dowodzenia oraz miejsce postoju Komendy Okręgu. Koncepcja uruchomienia tak masowej partyzantki i przeniesienie ciężaru działalności AK
Czesław Zajączkowski „Ragner” 1917–1944
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z pracy konspiracyjnej na walkę oddziałów w polu była w tym okresie
swego rodzaju ewenementem w skali całej AK. Ppłk „Borsuk” sygnalizował Komendzie Obszaru Białystok, a poprzez nią KG AK, że planowana
rozbudowa polskiej partyzantki jest uzależniona od dostarczenia odpowiednich ilości broni, której Okręg nie posiadał. Informował, że istnieje możliwość dostarczenia jej drogą lotniczą, gdyż ma przygotowane
pola zrzutowe i lotniska polowe, na których mogłyby lądować samoloty
z zaopatrzeniem. Możliwości takie istniały też na terenie Puszczy Lipiczańskiej; szeroko korzystali z nich bolszewicy, mający stały kontakt
lotniczy z tzw. wielką ziemią, czyli terenami za wschodnim frontem.
Niestety, Okręg AK „Nów” nie otrzymał ani jednego zrzutu z Zachodu!,
choć lotnictwo alianckie mogło osiągać takie odległości – bombardowało
przecież nawet Królewiec.
Planowana przez ppłk. „Borsuka” rozbudowa polskiej partyzantki
na Nowogródczyźnie wiązała się z koniecznością zapobieżenia prowadzonej przez władze okupacyjne „mobilizacji” ludności w wielu od 15 do 45 lat,
wysyłanej na roboty do Rzeszy lub wcielanej przymusowo do białoruskich
formacji kolaboranckich. Jak oceniał „Borsuk”, „prawie wszyscy uchodzą
do lasów”. Należało się tymi ludźmi zaopiekować i zapewnić im możliwość
służby w polskich oddziałach partyzanckich AK, bowiem w przeciwnym
wypadku skazani byli na zagarnięcie przez partyzantkę sowiecką.
Niestety nadzieje pokładane w pertraktacjach z dowództwem sowieckiej szczuczyńskiej strefy partyzanckiej okazały się iluzją. Już po podpisaniu wstępnych protokołów, w końcu czerwca 1943 r., komendant strefy
szczuczyńskiej Stepan Szupienia otrzymał od Wasilija Czernyszowa „Płatona”, kierującego działaniami sowieckimi na Nowogródczyźnie, rozkaz
przerwania pertraktacji z Polakami i przystąpienie do rozpracowania
i zwalczania Armii Krajowej. Nastąpiła zatem zasadnicza zmiana sytuacji. Batalion Zaniemeński, który miał bazować w Puszczy Lipiczańskiej i podejmować ewentualną współpracę z partyzantką sowiecką,
od chwili swego powstania skazany był na walkę z czerwonymi. Niestety,
tak właśnie stosunki polsko-sowieckie zdeterminowane zostały przez
18

decyzje politycznych mocodawców bolszewickich oddziałów operujących
na Nowogródczyźnie.
Dowódcą Batalionu Zaniemeńskiego mianowany został przez ppłk.
„Borsuka” przysłany z Warszawy rtm. Józef Świda „Lech” (hubalczyk,
a następnie pracownik wywiadu AK na Wschodzie). W pierwszej połowie
lipca 1943 r. rtm. „Lech” był już nad Niemnem i organizował swój batalion,
włączając w jego skład jako 1 kompanię oddział nr 301, powierzając jej
dowództwo ppor. Tadeuszowi Brykczyńskiemu „Kubusiowi”, przybyłemu
wraz z nim z Warszawy. Kompanię drugą stanowił oddział nr 312 „Ragnera”, zaś trzecią oddział nr 314 dowodzony przez por. Jana Borysewicza
„Krysię”. Najliczniejsza była 2 kompania „Ragnera”, z niej też wydzielony
został liczący 25 ułanów zwiad konny. Pod koniec września 1943 r. batalion
osiągnął stan 450 żołnierzy. Ponadto w regionie szczuczyńskim i lidzkim
działały oddziały AK nr 311, 313, 321 i 322, a za Niemnem nr 341.
Oddziały Batalionu Zaniemeńskiego operowały na ogół oddzielnie,
łącząc się jedynie na czas koncentracji i większych operacji bojowych.
„Ragnerowcy” brali udział w wielu akcjach przeciwko obu wrogom wolności Polski, np. w lipcu 1943 r. grupa wydzielona z 1 kompanii „Kubusia”
i 2 kompanii „Ragnera” uderzyła na silny posterunek niemiecki w majątku
Dzikuszki pod Żołudkiem. Na początku sierpnia 1943 r. kompania ppor.
„Ragnera” prowadziła działania w rejonie Orli nad Niemnem polegające
na oczyszczaniu terenu z band sowieckich grabiących ludność i niszczących Polaków. Doszło wówczas trzykrotnie do walk w samej Orli i jej
najbliższej okolicy, w wyniku których zginęło około 40 bolszewików i ich
współpracowników. Nocą 25/26 sierpnia 1943 r. kompania „Ragnera” spaliła most na Dzitwie na ważnej trasie Lida–Nowogródek, a wkrótce potem
most na Lebiodzie. 28 sierpnia grupa wydzielona z kompanii „Ragnera”
urządziła pod wsią Żamojdź (kilka kilometrów na północ od stacji Niemen)
zasadzkę na oddział Forstschutzu. Niemcy podjęli walkę, w której zostali
rozbici, tracąc około 10 poległych, w tym dowódcę kpt. Wulfa. Po stronie
polskiej poległo 2 partyzantów (zdobyto rkm, MP i 10 kb). Nocą 29/30 sierpnia 1943 r. grupa żołnierzy z kompanii „Ragnera” i placówki Bieńkowicze
Czesław Zajączkowski „Ragner” 1917–1944
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Msza polowa w Batalionie
Zaniemeńskim AK w skład
którego w 1943 r. wchodził
oddział „Ragnera”.
(Ze zbiorów SPP)
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rozbiła posterunek policji w majątku Zapole (zabito żandarma i komendanta policji białoruskiej, rozbrojono policjantów, zdobywając 2 rkm, 2 pm,
kilkanaście kb, granaty i amunicję).
W końcu sierpnia 1943 r. oddziały Batalionu Zaniemeńskiego skoncentrowane w okolicach Bielicy zostały zagrożone przez silną niemiecką operację antypartyzancką. Komendant Nowogrodzkiego Okręgu AK
wydał wówczas rozkaz, by jednostka ta odskoczyła na północ – do położonej pod Wilnem Puszczy Rudnickiej (teren Generalnego Komisariatu
Litwy). 1 września 1943 r. oddziały polskie rozpoczęły marsz na północ
kilkoma niezbyt oddalonymi od siebie kolumnami, mijając Lidę od strony
zachodniej. Po drodze rozbrajano napotkanych Niemców i ostrzeliwano
mijane posterunki. 8 września 1943 r. z marszu rozbito posterunek policji w majątku Szalewo (zdobyto 2 rkm, 3 SWT, 9 kb, 2 pistolety i amunicję). Na nocleg zatrzymano się w dużej wsi Pielasa, zamieszkałej głównie
przez Litwinów. Niestety, ktoś z mieszkańców zawiadomił o tym Niemców, którzy wysłali z Lidy kilka samolotów. Już po odejściu partyzantów
zbombardowały one wioskę. W dalszym marszu „ragnerowcy” mieli kilka
starć z Niemcami, m.in. w pobliżu wsi Lubarty. 10 września 1943 r. Batalion
Zaniemeński znalazł się na terenie Generalnego Komisariatu Litwy, osiągając południowy skraj Puszczy Rudnickiej nad Solczą. Doszło do kilku
interwencji pododdziałów 2 kompanii wobec band komunistyczno-rabunkowych grabiących ludność. Rankiem 11 września 1943 r. pododdział AK
stojący w Posolczy został zaatakowany przez oddział partyzantki sowieckiej. Bolszewicy zostali odparci ze stratą 13 zabitych, zdobyto sporo broni
zrzutowej najnowszej produkcji. Strona polska straciła 3 poległych oraz
3 rannych – śmiertelną ranę odniósł dowódca 1 kompanii ppor. Tadeusz
Brykczyński „Kubuś”. Fakt ten wstrząsnął rtm. „Lechem”, który definitywnie utracił wiarę w możliwość pokojowego uregulowania stosunków
i współpracy z partyzantka sowiecką. Przez kilka następnych dni kompanie Batalionu Zaniemeńskiego operowały na terenach Generalnego
Komisariatu Litwy, chwilami docierając na odległość 20 km od Wilna.
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Pojawienie się tak dużego oddziału polskiego w tej okolicy wywołało panikę wśród litewskich władz policyjnych i administracyjnych.
Ponieważ operacja niemiecka na terenach nadniemeńskich zakończyła się, rtm. „Lech” wydał rozkaz powrotu do południowej części
powiatu lidzkiego. Oddziały rozpoczęły marsz na południe, tym razem
omijając Lidę od wschodu. 16 września 1943 r. kompania „Ragnera” starła się pod Jundziliszkami koło Lubart z obławą niemieckiej żandarmerii
i policji litewskiej. Mimo iż siły przeciwnika wynosiły ponad 400 ludzi,
bój zakończył się zwycięstwem partyzantów. Jeden z plutonów związał w walce główne siły przeciwnika, które zostały zaskoczone uderzeniem kompanii „Ragnera” (poległo 22 żandarmów i policjantów, liczba
rannych jest nieznana). Wobec wejścia do akcji dalszych sił niemieckich
oraz ze względu na ograniczoną ilość amunicji, oddziały polskie musiały wycofać się, nie zebrawszy zdobyczy z pobojowiska. Nocą 18 września
1943 r. Batalion Zaniemeński przeszedł przez tory linii kolejowej Lida–
Mołodeczno na wysokości Berdówki. Doszło wówczas do kolejnej walki
z jednostką niemiecką ochraniającą ten szlak kolejowy. Niemcy otworzyli
ogień z broni maszynowej i moździerzy, które mieli wstrzelane w szereg
punktów na lizjerze lasu. Oddziały polskie po krótkiej utarczce oderwały
się wraz z całym taborem od przeciwnika, lecz wkrótce ponownie wpadły w niemiecką zasadzkę, zastawioną przy równoległej do torów szosie
Lida–Berdówka–Lipniszki. Do ataku rzucono wówczas pluton „Pazurkiewicza” z 2 kompanii „Ragnera”, który odepchnął przeciwnika i zmusił
go do wycofania się. Polskie zgrupowanie mogło kontynuować marsz
na południe, w stronę Niemna. Rankiem idący w straży przedniej zwiad
konny „Ragnera” pojawił się w nadniemeńskim Dokudowie, rozbijając
zastaną tam grupę sowiecką.
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W czasie rajdu na teren Wileńszczyzny, który przypadkowo wypadł w okresie
represji w Wilnie (rozstrzelanie 10 Polaków z prof. Pelczarem na czele, branka
zakładników), batalion dotarł do m. Czarny Bór (20 km na południe od Wilna),
przeprowadzając szereg egzekucji na wrogach Narodu Polskiego. Podczas tej
wyprawy w utarczkach zostało zabitych 22 żandarmów lit[ewskich], 8 żand[armów] niemieckich, 40 bolszewików. Batalion wycofał się z terenu Wileńszczyzny d[nia] 18 września br. Pojawienie się naszego batalionu na Wileńszczyźnie
napełniło przerażeniem Litwinów i Niemców, którzy zaczęli gremialnie uciekać, zabierając najcenniejsze rzeczy i swe rodziny, na teren Litwy Kowieńskiej.
Stan Batalionu Zaniemeńskiego rozdmuchano do 8 tys., tłumacząc, że celem
wyprawy jest Wilno, by odbić zakładników i pomścić rozstrzelanych Polaków.
[…] Jednocześnie melduję, że oddziały partyzanckie własną swoją odwagą,
bitnością i brawurą, oraz ludzkim i sprawiedliwym postępowaniem względem ludności miejscowej, wyrobiły sobie uznanie nawet u ludności wrogiej
względem Po[laków]. Oddziały bolszewickie uciekają w panice przy pojawieniu się „białych”. Po wycofaniu się z Wileńszczyzny batalion przeszedł w rejon
Dokudowa nad Niemnem i w lasach przyległych komp[ania] 2 ob. „Ragnera”
przepędziła brygadę sow[iecką] „Iskra”, zabijając 6 bolszewików i zdobywając
6 kb. Z rejonu Dokudowa batalion przeszedł na odpoczynek w rejon Bielicy –
robiąc wypady poza Niemen.
Z raportu Komendy Okręgu Nowogródek
z działalności dywersyjno-partyzanckiej za wrzesień 1943 r.

W październiku 1943 r. kompania „Ragnera” wraz z głównymi siłami Batalionu Zaniemeńskiego wzięła udział w rajdzie do Puszczy Nackiej (północno-wschodni skraj Puszczy Grodzieńskiej). Doszło wówczas do kilku
potyczek z Niemcami i szeregu starć z rabunkowymi grupami przetrwania
oraz partyzantami sowieckimi, którzy niedawno zamordowali jednego
z członków konspiracji AK spod Zabłocia. Rankiem 23 października 1943 r.
oddziały AK kwaterujące w Pasiekach pod Dubiczami zostały zaatakowane przez silną niemiecką ekspedycję przeciwpartyzancką. Jednocześnie
pluton „Freda”, który wyszedł na zasadzkę na Niemców, sam znalazł się
w ogniu grupy operacyjnej przeciwnika. W obu przypadkach po odparciu
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ataku akowcy wyszli z kotła obławy poprzez bagna nad Kotrą. Ze strony
niemieckiej padło 18 zabitych i 19 rannych, straty polskie wynosiły 4 zabitych i 6 rannych. Następnie „ragnerowcy” powrócili na swe stałe tereny
działania nad Niemnem. Pozostawione tam drużyny Jerzego Andruszkiewicza „Rysia” i Czesława Olechnowicza „Cześka” rozbiły w tym czasie
w Zblanach grupę sowiecką powracającą z rabunku nadniemeńskich wiosek, a w kilka dni później wraz z oddziałem nr 341, przybyłym z powiatu
baranowickiego, odparły niemiecką ekspedycję w Falkowiczach.
W pierwszej dekadzie listopada 1943 r. kompania „Ragnera” wzięła
udział w głębokim wypadzie Batalionu Zaniemeńskiego na lewy brzeg Niemna – aż w rejon Nahodorowicz i Zdzięcioła. W trakcie tej operacji „ragnerowcy” mieli kilka nocnych pieriestriełek z bolszewikami, a w okolicach
Zdzięcioła stoczyli walkę z oddziałem policji białoruskiej, wspieranym
przez tankietkę. Spośród innych działań kompanii „Ragnera” w listopadzie należy wymienić zasadzkę czternastoosobowej grupy sierż. Zaleskiego „Kota” na szosie Bielica–Lida koło wsi Barwicze, w której zniszczono
samochód z niemiecką żandarmerią z Bielicy (był to swego rodzaju odwet
za straty w walce pod Jamontami w lecie 1943 r.). Największą akcją „ragnerowców” w tym czasie był jednak udział w drugiej fazie bitwy stoczonej 19 listopada 1943 r. w Mociewiczach nad Niemnem. Kwaterujące tam
1 kompania z rtm. „Lechem” i kompania UBK, liczące około 200 żołnierzy, zostały zaatakowane przez zgrupowanie partyzantki sowieckiej gen.
Kapusty, powracające z nieudanego rajdu do Puszczy Grodzieńskiej (około
1,5 tys. ludzi). Gdy polscy partyzanci po zaciętej walce wycofali się, tracąc
4 zabitych oraz kilku rannych, sowieci rozpoczęli przeprawę przez Niemen
i równolegle do niej załatwiali porachunki we wsi ze swymi prawdziwymi
lub urojonymi przeciwnikami. Wówczas, już po zmroku, na siły sowieckie
na przeprawie uderzyła kompania „Ragnera”. Zaskoczenie było całkowite,
natychmiast wybuchła panika. Tłumy bolszewików rzuciły się ku przeprawie, na której kłębili się ludzie, konie, wozy taborowe. Straty sowieckie
musiały być znaczne, strona polska oceniała je w swych raportach – być
może przesadnie – na blisko 200 zabitych, potopionych i rannych.
Czesław Zajączkowski „Ragner” 1917–1944
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W efekcie letnio-jesiennych działań Batalionu Zaniemeńskiego
w 1943 r. cały obszar rozciągający się wzdłuż prawego brzegu Niemna,
od Mostów aż po Moryń, znalazł się pod kontrolą Armii Krajowej. Wyparto stąd partyzantkę sowiecką i bandy komunistyczno-rabunkowe, teren
oczyszczono z jaczejek i informatorów sowieckiego wywiadu. Niemcy,
po kilku porażkach poniesionych przez żandarmerię i ekspedycje kontyngentowe, obawiali się tu zapuszczać. Mieszkańcy mogli czuć się względnie bezpiecznie.

Walka i dyplo macja
Jesienią 1943 r. największym pododdziałem Batalionu Zaniemeńskiego
była kompania „Ragnera”, której stany osobowe sięgały 300 ludzi. Zaszła
konieczność urlopowania części partyzantów na okres zimowy. Rtm. „Lech”
i ppor. „Ragner” stanęli przed koniecznością zapewnienia oddziałom
warunków do przetrwania zimy 1943/44 bez narażania ludności nadniemeńskich wiosek na represje niemieckie. Stałą bazę „ragnerowców” – teren
gmin Bielica, Orla i Żołudek, pozbawiony większych lasów, położony pomiędzy szlakami komunikacyjnymi – mogli Niemcy z łatwością spacyfikować.
Tymczasem próby utworzenia polskiej bazy partyzanckiej w Puszczy Lipiczańskiej nie przyniosły powodzenia. Liczne wypady na lewy brzeg Niemna wykazały, że obszar ten nie da schronienia oddziałom AK. Działała
tam mocna partyzantka sowiecka, z którą w tym czasie nie było żadnej
możliwości porozumienia się czy chociażby doprowadzenia do zawieszenia broni. Siły polskie były zbyt liczne, by mogły niepostrzeżenie przyczaić się w nadniemeńskich chutorach przez okres zimowy, a jednocześnie
zbyt małe, by obronić teren przed wielką operacją przeciwpartyzancką
i pacyfikacyjną.
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Zasadniczą zmianę w sytuacji oddziałów Batalionu Zaniemeńskiego
przyniosło dopiero okresowe zawieszenie broni, zawarte z niemieckimi
władzami administracyjnymi, policyjnymi i wojskowymi Gebietskommissariatu Lida, dokonane podczas pertraktacji prowadzonych 30 grudnia
1943 r. i 4 stycznia 1944 r. przez wysłanego przez rtm. „Lecha” ppor. Wojciecha Stypułę „Bartka”, występującego jako inż. Lepeszynowicz będący
przedstawicielem „Ragnera”. Kolejny etap rozmów prowadził rtm. „Lech”
osobiście. Zakończyły się one tymczasowym zawieszeniem broni na terenach nadniemeńskich, obejmującym jednak tylko część sił podległych
„Lechowi”, w tym oddziały dowodzone przez „Ragnera”. Rtm. „Lech” uznał,
że nie da się prowadzić jednocześnie walki z Niemcami i bronić skutecznie społeczeństwa przed terrorem partyzantki sowieckiej oraz band
komunistyczno-rabunkowych. Należy zauważyć, że opisane polsko-niemieckie zawieszenie broni miało charakter zupełnie lokalny, czasowy
i nietrwały. Obejmowało stosunkowo niewielki teren, dotyczyło zaledwie
jednego batalionu polskiej partyzantki i ciągnęło się niewiele ponad dwa
miesiące. Co jednak najistotniejsze, nie zostało zaakceptowane przez
Komendę Okręgu AK Nowogródek. Konflikt pomiędzy Komendą Okręgu a rtm. „Lechem” zakończył się postawieniem tego ostatniego przed
Wojskowym Sądem Specjalnym, który za odmowę wykonania rozkazów
kontynuowania walki z Niemcami, potraktowaną jako bunt (i na podstawie innych zarzutów), wydał na niego wyrok śmierci. Wysłannik KG AK
mjr cc Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz” zawiesił jednak ten wyrok, dając
skazanemu prawo do rehabilitacji na innym terenie. Wobec „Ragnera”,
w listopadzie 1943 r. awansowanego do stopnia podporucznika, nie sformułowano żadnych zarzutów i nadal dowodził on swym oddziałem, ciesząc się zaufaniem Komendy Okręgu.
Oprócz negatywnych konsekwencji działań podjętych przez rtm.
„Lecha” były jednak i pozytywne strony zaistniałej sytuacji. Zawarty przez
niego rozejm umożliwił oddziałom polskim znad Niemna przetrwanie
zimy 1943/44 bez większych strat oraz ich znaczną rozbudowę, zaś ludność cywilną chronił od niemieckich represji. Co więcej, ppor. „Bartek”,
Czesław Zajączkowski „Ragner” 1917–1944
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występując jako pośrednik pomiędzy partyzantką a Niemcami, niejednokrotnie skutecznie interweniował, doprowadzając do zwolnienia aresztowanych żołnierzy podziemia lub represjonowanych osób cywilnych.
Ponadto, co istotne, rozwój sytuacji nad Niemnem przyczynił się do tego,
że Niemcy nie zdecydowali się na ogłoszenie w Gebietskommissariacie
Lida mobilizacji ludności do Białoruskiej Krajowej Obrony (BKO). Uchroniło to tysiące mieszkańców przed służbą w tej kolaboranckiej formacji.
Dla porządku trzeba też dodać, że podejmowano również rozmowy
z drugim wrogiem – partyzantką sowiecką, jednak ze względu na sztywną – antypolską – postawę sowietów nie mogły one przynieść żadnych
efektów.

Ppłk cc Maciej Kalenkiewicz
„Kotwicz”, dowódca Zgrupowania
Nadniemeńskiego AK,
w skład którego wchodził
IV batalion 77 pp ppor. „Ragnera”.
(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)
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Zimą 1944 r. Batalion Zaniemeński został przeformowany w Nadniemeńskie Zgrupowanie Batalionów Partyzanckich AK, nad którym
po odesłaniu rtm. „Lecha” komendę objął mjr cc Maciej Kalenkiewicz
„Kotwicz”. Oddziały dowodzone przez ppor. „Ragnera” zostały wyodrębnione w ramach tej jednostki jako IV batalion 77 pp AK. Jednostka
ta posługiwała się też nazwą nadaną jej jeszcze przez rtm. „Lecha” –
Batalion Strzelców im. majora „Hubala”. „Lech” oddawał w ten sposób
hołd swemu pierwszemu partyzanckiemu dowódcy – majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu „Hubalowi”. Wiosną 1944 r. batalion osiągnął stan
700 ludzi. Dzielił się wówczas na trzy kompanie strzeleckie dowodzone przez ppor. cz.w. Alfreda Tamulewicza „Freda”, ppor. Jerzego Leszczyńskiego „Lotnika” (a po jego śmierci przez ppor. Józefa Jagielskiego
„Piona”), ppor. Aleksandra Kołodzińskiego „Alego”, kompanię ciężkich
karabinów maszynowych i moździerzy ppor. Włodzimierza Citowickiego „Mewy”, kompanię szkolną dowodzoną przez ppor. Niekrasicza
„Zemstę”, kompanię samochodową ppor. cz.w. Jerzego Bakłażca „Pazurkiewicza” oraz wydzielone plutony: specjalny, saperski, łączności i gospodarczy. Ponadto w skład batalionu wchodził zwiad konny i żandarmeria.
Komenda Okręgu przydzieliła też do IV batalionu 77 pp podległą sobie
kompanię lotniczą ppor. Stanisława Dźwinela „Dzwona”. W lipcu 1944 r.
batalion osiągnął liczebność ponad 1 tys. żołnierzy. Tak znaczny napływ
ochotników do oddziałów „Ragnera” wiązał się z ogromną popularnością, jaką ten dowódca cieszył się wśród ludności Ziemi Nowogródzkiej.
Taktyka stosowana przez oddział chroniła mieszkańców wiosek objętych
jego działalnością przed represjami niemieckimi, zaś skuteczna blokada
Czesław Zajączkowski „Ragner” 1917–1944
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Kpr. Kataniewicz „Szczapa”
(poległ w czerwcu 1944 r.
w walce z bolszewikami),
sierż. Jerzy Andruszkiewicz „Ryś”
i Ludwikowski „Jaś”.
(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)

Maszeruje 3 kompania ppor. Władysława Kołodzińskiego „Alego”.
(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)

Komendant „Ragner” w rozmowie
z ppor. „Pazurkiewiczem”
przy zdobycznym niemieckim
samochodzie („Pazurkiewicz”
dowodził wiosną 1944 r.
kompanią samochodową).
(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)
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Kompania lotnicza, w środku
ppor. Stanislaw Dźwinel „Dzwon”
(poległ 21 sierpnia 1944 r.
pod Surkontami).
(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)
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Niemna położyła kres sowieckiemu bezprawiu na tym obszarze. Nie bez
znaczenia było także obywatelskie podejście „Ragnera” do żołnierzy,
który nie czynił różnic ze względu na pochodzenie lub wyznanie swych
podkomendnych. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że „Ragner” cieszył
się wielką popularnością nie tylko w wioskach katolickich, ale także
i w prawosławnych, z których zgłaszali się do niego ochotnicy znacznie
liczniejsi niż do innych akowskich oddziałów. W rezultacie w oddziale
312, a następnie IV batalionie, obok katolików służyli liczni ochotnicy
wyznający wiarę prawosławną (latem 1943 r. – ponad 35 proc.). Liczni
spośród nich pełnili funkcje dowódców plutonów lub drużyn. Zastanawiając się nad powodami tego zjawiska, można znaleźć kilka odpowiedzi. Przede wszystkim „Ragner” był dowódcą, który skutecznie bronił
ich ojcowizny zarówno przed Niemcami, jak i bolszewikami. Po drugie,
ten syn białogwardyjskiego, a potem polskiego oficera, w pojęciu bolszewickim – symboli „reakcji” – zapowiedział swoiście rozumianą reformę
rolną. Głosił, że kto pójdzie walczyć za Polskę, po wojnie dostanie od państwa polskiego ziemię, tak jak było po zakończeniu poprzedniej wojny.
I ochotnicy szli do niego setkami. Na zachowanym arkuszu, na którym
podpisało się blisko stu żołnierzy 4 kompanii „Zemsty” (nauczyciela
z wioski Sielec), odnajdujemy takie podpisy, w których litery alfabetu
łacińskiego mieszają się z cyrylicą.
Okres zamieszkiwania w Lidzie i późniejsze coroczne wakacje spędzane na Kresach sprawiły, że Czesław Zajączkowski wybornie poznał
mentalność oraz zwyczaje i kulturę miejscowego ludu, zarówno polskiego,
jak i białoruskiego, co ogromnie ułatwiało mu później taktowny kontakt
z mieszkańcami terenów, na których operował. Podobnie jak dobra znajomość używanych tu języków z trasianką, czyli mową prostą włącznie.
W pamięci Józefa Świdy „Lecha” zachowało się znamienne zdarzenie.
Batalion wizytowany był przez gości z Lidy, oficerów z Komendy Okręgu
AK Nowogródek. Przez nadniemeńską wioskę, w której odbyła się koncentracja jednostki, przemaszerowała ze śpiewem jakaś grupa wchodząca w skład oddziału nr 312. Partyzanci śpiewali polski hymn narodowy,
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tyle że w mowie prostej i do tego na ludową białoruską melodię Oj ne chody
Hryciu (wg relacji niektórych „ragnerowców” miano śpiewać na wspomnianą melodię pieśń Marsz, marsz Polonia…). Któryś z gości wyraził
niemiłe zdziwienie, pytając „Ragnera” dlaczego na to pozwala. „Ragner”
nie podzielił jego wątpliwości, odparł, że to bardzo dobrze, że w taki sposób śpiewają polskie pieśni, że to przybliża im Polskę.
Wszyscy żołnierze IV batalionu, z którymi miałem okazję rozmawiać – a było ich kilkudziesięciu, w tym dwaj dowódcy kompanii i dziesięciu dowódców plutonów – wspominali swego dowódcę z najwyższym
szacunkiem. Zapamiętali „Ragnera” jako oficera o świetnym instynkcie
partyzanckim, a zarazem jako człowieka bardzo opanowanego, zawsze
zachowującego wysoką kulturę osobistą. Siostra operacyjna Izabela Jasińska „Marianna” ze szpitala polowego batalionu i łączniczka Halina Lange
„Cyganka” wspominały, że sam nie pił alkoholu, a także nie tolerował pijaństwa oraz grubiańskiego zachowania wobec kobiet, o które tak łatwo było
w prymitywnych warunkach partyzanckich. Potrafił bardzo stanowczo
reagować w przypadkach rażącego łamania nie tylko dyscypliny wojskowej, ale i norm obyczajowych.
Bolszewicy, którym „Ragner” zadał szereg dotkliwych porażek, czuli
przed nim respekt i zwali go „czortem w oczkach”, czyli diabłem w okularach. W czasie zimowych walk 1943/44, gdy „ragnerowcy” niepodziewanie
pojawiali się w białych ochronnych maskujących strojach, sowieci mawiali
o nich „biała śmierć”. Dwukrotnie sowieckie dowództwo wystąpiło wobec
„Ragnera” z żądaniem podporządkowania się i wyzwało go na pertraktacje, które jednak strona polska rozpoznała jako zaplanowaną, podstępną
próbę zlikwidowania go.
Na tereny położone na wschód od Dokudowa wysłał „Ragner” w styczniu 1944 r. dwa lotne Oddziały Rozpoznawcze – OR „Iwona” sierż. Wilhelma Skawińskiego „Kuny” i OR „Irena” kpr. Tadeusza Jakubowskiego vel
Orwida „Kuby”. Przepędzały one zapuszczających się tam czerwonych.
Nasilenie walk było tam tak znaczne, że „Ragner” zdecydował się na założenie stałej bazy – warownego obozu w otoczonych błotami Filonowcach,
Czesław Zajączkowski „Ragner” 1917–1944
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Warta honorowa przy trumnie
poległego „ragnerowca”.

w którym kwaterowały oddziały w sile nie mniejszej niż kompania.
Do szczególnie zaciętych walk z bolszewikami doszło w marcu 1944 r.
właśnie w rejonie Filonowców i Dokudowa, kiedy to odparto trzy zmasowane ataki Brygady im. Kirowa i innych sowieckich jednostek.
Poległo kilkunastu polskich partyzantów, sowieci zamordowali też w okolicznych wioskach i osadach kilkadziesiąt osób cywilnych, podejrzewanych o wspieranie AK (wg meldunku sowieckiego –48 osób; w rzezi
aktywnie uczestniczył żydowski Oddział im. Ordżonikidze, wchodzący
w skład partyzantki sowieckiej).

(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)

Echa z walk nad Niemnem
W nocy z 18 na 19 marca 1944 r. pododdział Polskich Sił Zbrojnych [z IV/77 pp
AK] stoczył walkę z bandą bolszewicką w sile 100 ludzi. Strat własnych nie było.
Straty nieprzyjaciela: 7 zabitych, 2 rannych. Zdobyto tabor.
28 marca 1944 r. stoczono walkę pod wsią Czerechy. Pluton w sile 30 ludzi bił
się z dwukrotnie silniejszym nieprzyjacielem. Strat własnych nie było. Straty
nieprzyjaciela: 3 zabitych. Zatopiono 2 łodzie z bolszewikami, zdobyto broń.
W nocy z 28 na 29 marca [1944 r.] oddział Polskich Sił Zbr[ojnych] [z IV/77 pp
AK] stoczył walkę z otriadem „Wiktora” i Oktiabrskim. Straty własne: 1 zabity, 4 rannych. Straty nieprzyjaciela: 11 zabitych. Zdobyto 1 RKM i 6 kb, 13 koni.
W nocy z 4 na 5 kwietnia [1944 r.] pod wsią Krzywicze oddział Polskich Sił
Zbr[ojnych] [pluton „Kuby” z IV/77 pp AK] stoczył walkę z oddziałem sowieckim. Straty nieprzyjaciela: 5 zabitych. Straty własnych nie było.
W nocy z 7 na 8 kwietnia [1944 r.] oddział Polskich S[ił] Z[brojnych] stoczył
walkę z oddz[iałem] sow[ieckim]. Straty wł[asne]: 4 rannych. Straty niep[rzyjaciela]: 8 zabitych.
11 kwietnia patrol w sile 8 ludzi stoczył walkę z oddz[iałem] sow[ieckim] w sile
40 ludzi. Strat własnych nie było. Zdobyto broń i amunicję itd.
Notatka p.o. oficera oświatowego Zgrupowania Nadniemeńskiego AK, pchor. Henryka
Nikicicza „Orwida”, kwiecień 1944 r.

36

Pogrzeb partyzanta z IV batalionu 77 pp AK.
(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)

Czesław Zajączkowski „Ragner” 1917–1944

37

Zwiad konny IV batalionu
na błoniach nad Niemnem
koło Bielicy. Wielu spośród
widocznych na zdjęciu
partyzantów polegnie 18 V 1944 r.
w walce z sowiecka brygadą
‑im. Kirowa w Olchówce.
(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)
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Pododdziały IV batalionu podejmowały częste wypady na lewy brzeg
Niemna – na bazy bolszewickie, m.in. trzykrotnie na Krzywicze, zwane
„małą Moskwą”. Doszło między innymi do większych walk w Giezgałach,
Kamionce, Dziamontach i Nowosiółkach. 17–18 maja 1944 r. IV batalion
pod osobistym dowództwem komendanta Zgrupowania Nadniemeńskich Batalionów Partyzanckich mjr. cc Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”
wykonał kolejną operację na bazę Brygady im. Kirowa w Krzywiczach. Było
to działanie odwetowe za zbrodnie popełniane przez sowietów na lewym
brzegu Niemna (m.in. zabicie kilkunastu Polaków z Brzozówki, zabójstwa
w Rudzie, wymordowanie członków placówki terenowej AK w Delatyczach
i inne). Wyprawa IV batalionu zakończyła się krwawą bitwą z bolszewikami, którzy we wsi Olchówka przygotowali zasadzkę, w którą wpadła
kompania ppor. „Lotnika” i zwiad konny. Strona polska straciła 23 zabitych,
w tym dwóch oficerów – ppor. „Lotnika” i ppor. „Michała”. Jedną z ostatnich większych walk stoczono z czerwonymi partyzantami w czerwcu
1944 r. pod Oćminowem na południowym brzegu Niemna.
Zbrodnie popełniane przez sowietów na ludności, zaciętość walk
z czerwonymi oddziałami i wciskający się wszędzie wywiad bolszewickich jaczejek sprawiały, że kilkakrotnie na terenie „Ragnera” zastosowano uderzenia odwetowe na bazy bolszewickie – tak było w styczniu 1944 r.
w Koniuszanach i w maju 1944 r. w Pudzinie, którego mieszkańcy należący
do lokalnej czerwonej jaczejki urządzili polowanie na rannych polskich
partyzantów wycofujących się spod Olchówki.
Zimą i wczesną wiosną 1944 r., pomimo wspomnianego już zawieszenia broni, wykonywano także wypady na Niemców, maskując je jako
działania czerwonych. Po okresowej utracie dynamiki, związanej nie
tylko ze wspomnianym zawieszeniem broni, ale i epidemią tyfusu, która
w zimie 1944 r. ogarnęła oddziały batalionu, działalność „Ragnera” przeciw Niemcom ponownie zaczęła nabierać rozmachu. 10 kwietnia 1944 r.
oddział wydzielony z jego batalionu rozbroił niemiecką załogę w Szejbakach pod Lidą (zniszczono 3 działka przeciwlotnicze, wzięto wiele broni,
w tym 2 karabiny maszynowe), 30 kwietnia 1944 r. „ragnerowcy” wspólnie
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z kompanią AK krypt. „Bohdanka” rozbroili niemiecką załogę w miasteczku Brzozówka na lewym brzegu Niemna, biorąc znaczną zdobycz.
Oddziały IV batalionu zajęły Bielicę, gdzie 3 maja 1944 r. „Ragner” odebrał
defiladę podległych sobie sił. W maju 1944 r. rozbrojono oddział Organizacji Todta w Winkowcach, dokonano wypadu na jednostkę RONA na trakcie
Niesiołowce–Giezgały, w czerwcu 1944 r. odparto akcję dużych sił RONA
na Bielicę, 22 czerwca 1944 r. rozbrojono załogę lotniska pozorowanego
w Kięciach (wzięto 85 jeńców, kilka rkm i kilkadziesiąt kb), a wkrótce
potem rozbito oddział niemiecki na drodze koło Dajnowa (wzięto 25 jeńców, 2 rkm, 1 mp, 24 kb). Grupa „ragnerowców” osłaniała też akcję wysadzenia pociągu z zaopatrzeniem na linii Lida–Mołodeczno.

Ppor. „Ragner” przyjmuje defiladę
swych oddziałów w Bielicy z której
wyparto Niemców.
(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)
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Ppor. „Ragner” w rozmowie z doktor
Widuchową „Musią” i jej mężem.

Tereny położone na południe od Lidy, od Orli po Dokudowo, znalazły
się pod całkowitą polską kontrolą. Poszczególne kompanie kwaterowały
w wyznaczonych miejscowościach pomiędzy którymi pluton łączności
pozakładał linie telefoniczne. W Niecieczy i Tobole pracowały partyzanckie
szpitale. Na opanowanym przez siebie obszarze „Ragner” zorganizował
też polskie władze cywilne – Komisariat Cywilny z siedzibą w Krzywiczach, na czele którego stał pchor. Piotr Bartosz „Rycze”, wspierany przez
dwie prawniczki – Wandę Bukowską „Białą Wandę” i Marylę Rogalewicz
„Jacka”, „Roztropnego” (przedwojenną adwokat z Nowogrodka). Rozpatrywały one spory i sprawy cywilne pomiędzy mieszkańcami terenu, który
prof. Tomasz Strzembosz określił w jednej ze swych książek jako „Nadniemeńską republikę partyzancką”. Porządku w terenie pilnował pluton
żandarmerii, zaś pluton specjalny lokalizował wrogą agenturę wysyłaną
tu zarówno przez Niemców, jak i sowietów, przekazując ją następnie Wojskowemu Sądowi Specjalnemu.
Wiosną 1944 r. żona „Ragnera” zagrożona aresztowaniem musiała
pośpiesznie zabrać dzieci i udać się na tereny opanowane przez polskich
partyzantów. Ulokowano ją we wsi Cacki pod opieką zaprzyjaźnionych
gospodarzy z siatki terenowej. Znamienne, że „Ragner” polecił, by uciekając z Lidy, zabrała jeszcze granaty ulokowane w jakiejś znanej jej skrytce konspiracyjnej…
W Komendzie Okręgu ceniono „Ragnera” nie tylko jako świetnego
dowódcę polowego, ale też jako dobrego organizatora. Gdy patrzymy
na całość jego dokonań, jawi się przed nami postać wybijająca się ponad
ogół kadry dowódczej partyzantki Nowogródzkiego Okręgu AK. Utrzymanie dyscypliny w oddziale, w którym kadra średniego szczebla składała się z jego znajomych i kolegów z Lidy, a on sam był niewiele starszy
od swych żołnierzy, nie było sprawą łatwą. Żołnierze jednak szanowali
go – major „Kotwicz” napisał: „W tym oddziale dowódca jest wszystkim,
odpowiedni rozkaz, który uskrzydli tego młodzieńca, może uczynić zeń
najwartościowszy i bohaterski oddział…”.

(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)

Otwarcie szpitala polowego w Niecieczy –
ppor. „Ragner” w środku grupy.
(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)
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… podaję dane o „Ragnerze” jako [o] człowieku. Nie wiem, jakie miał wykształcenie. Na pewno średnie albo wyższe? Nie wiem. Bardzo duża i żywa
inteligencja. Ogromny zapas wiedzy encyklopedycznej. Dobry psycholog.
Charakter prostolinijny, kryształowa uczciwość. Bardzo trudno nawiązywał
kontakt z ludźmi i często zrażał ich do siebie, rąbiąc prawdę w oczy. Stąd dużo
niechętnych. Obsesyjnie nienawidził drylu wojskowego i tych, którzy bezmyślnie chcieli ten dryl wprowadzać [w partyzantce – przyp. K.K.]. Jako organizator i dowódca oddziału partyzanckiego chyba najlepszy w zgrupowaniu
nadniemeńskim. Rasowy partyzant – ogromna odwaga i szybkość decyzji.
Nienawidził czerwonej zarazy i najbardziej przyczynił się do oczyszczenia terenu nadniemeńskiego. Za swój pierwszy obowiązek uważał ochronę ludności
miejscowej przed czerwonymi oddziałami. […] „Ragnar” z rozkazu Komendy
Okręgu zameldował mi się jako dowódcy zgrupowania. Widziałem, że bardzo
bacznie mnie obserwuje, czy nie zobaczy we mnie znienawidzonego zupaka
wojskowego. Dłuższa rozmowa była zaczątkiem prawdziwej przyjaźni, zawsze
później był jako podwładny bardzo lojalny.
Charakterystyka Czesława Zajączkowskiego zawarta w liście rtm. Józefa Świdy
do Michała Wołłejki, 9 V 1994 r.

Ze względu na zbyt późne przekazanie rozkazu o udziale w akcji
wileńskiej IV batalion nie zdążył wziąć udziału w operacji „Ostra Brama”.
Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że wyruszył pod Wilno, po drodze atakując napotkane oddziały niemieckie, m.in. ostrzelał wojskową kolumnę
samochodową na szosie Lida–Grodno i rozbroił oddział niemiecki w Żyrmunach, a także zlikwidował kilka wycofujących się grup rosyjskojęzycznych formacji w służbie niemieckiej. Ze względu na okoliczność, iż ppor.
„Ragner” był dowódcą szczególnie znienawidzonym i poszukiwanym przez
sowietów, w lipcu 1944 r. ukryto go w zwiadzie konnym, zaś dowództwo
nad batalionem objął nominalnie por. Mieczysław Szczerski „Szczerbic”.
Przez idący na Wilno batalion „przetoczył się” front i został on ogarnięty
przez oddziały sowieckie. Skierowany został przez sowieckie dowództwo wojskowe na punkt zborny w Lipniszkach, w którym gromadzono
akowców. Jednak po dwóch dniach zdołał wymknąć się i 16 lipca 1944 r.,
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w osłabionym składzie, dołączył na koncentrację oddziałów AK pod Wilnem. Na wieść o zdradzie i wydarzeniach w Boguszach podjął desperacką próbę odskoczenia do Puszczy Rudnickiej. Został jednak otoczony
i rozbrojony przez wojska sowieckie.

Ostatnia walka
Ppor. Czesław Zajączkowski „Ragner” z garstką kadry zdołał uniknąć
rozbrojenia i wymknął się z sowieckiego kotła pod Wilnem. Podobnie jak
inni, stanął przed pytaniem, co dalej. Pomimo rozkazu KG AK zabraniającego podejmowania walki z nowym okupantem, będącym „sojusznikiem
naszych sojuszników”, przystąpienie do działań o charakterze samoobrony wydawało się nieuniknione i wręcz niezbędne. Oczekiwali tego zarówno tropieni przez NKWD akowcy, jak i ludność cywilna. Z Lidy i Grodna,
gdzie ulokowane zostały sztaby przeznaczone do likwidowania polskiego ruchu niepodległościowego, nieomal co dzień wyjeżdżały grupy operacyjne NKWD z zadaniem pacyfikowania terenu. „Plonem” większości
takich wyjazdów byli rozstrzelani, aresztowani, spalone chutory i osady.
Akowców traktowano jak przestępców. Tak jak okupanci niemieccy, złapanych dowódców lub znanych partyzantów sowieci wieszali na postrach
w publicznych egzekucjach. Władze sowieckie ogłosiły zupełnie bezprawny, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, pobór miejscowej ludności do armii czerwonej. Ekspedycje tzw. hapunów polujących na ludzi
wyłapywały po wioskach polską młodzież w celu wcielenia jej jako „mięso
armatnie” do wojsk sowieckich. Terror rozpętany przez władze sowieckie
powodował, że dla wielu Polaków, którzy znaleźli się pod władzą sowiecką,
jedynym schronieniem pozostawał las.
Czesław Zajączkowski „Ragner” 1917–1944
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Podkomendni „Ragnera”, dożywszy czasów, w których mogli bez
obawy złożyć relacje lub nakreślić wspomnienia, odnotowali, że ich
dowódca nie miał wątpliwości. Postanowił pozostać na kresowym „straconym posterunku” i bronić tej części ziem polskich przed zniewoleniem
przez kolejny system totalitarny – tym razem rosyjski, sowiecki. Po powrocie na tereny nadniemeńskie szybko nawiązał kontakt z p.o. komendanta Okręgu „Nów” – ppłk. cc Maciejem Kalenkiewiczem „Kotwiczem”
(poległ 21 sierpnia 1944 r. w walce z NKWD w Surkontach) i jego zastępcą
oraz następcą – kpt. cc Stanisławem Sędziakiem „Wartą”. Komendant
„Kotwicz” powierzył „Ragnerowi” kierowanie pracą AK w południowej
i centralnej części powiatu lidzkiego (wraz z miastem Lidą). Mianował
go dowódcą Zgrupowania „Południe”, obejmującego całość struktur
konspiracyjnych i oddziałów znajdujących się w polu, z bronią w ręku.
„Ragner” szybko sformował ośrodek dowódczy (sztab) i na nowo zorganizował powierzony sobie teren, powstrzymując struktury AK przed
rozpadem. Swoim zastępcą mianował ppor. Alfreda Tamulewicza „Freda”,
a w stosunku do sieci konspiracyjnej – pchor. Piotra Bartosza „Rycze”,
oficerem do zadań specjalnych – ppor. Jerzego Bakłażca „Pazurkiewicza”; wyznaczył też funkcyjnych odpowiedzialnych za wywiad, propagandę, służbę kobiet i służbę zdrowia. Uporządkował funkcjonowanie
organizacji, dzieląc podległą sobie organizację na pięć odcinków terenowych. Zorganizował pion wywiadu, łączności, propagandy i Wojskowy
Sąd Specjalny. Stale przebywał przy jednym z oddziałów operujących
w polu. Część podległych sobie sił partyzanckich pod dowództwem
ppor. Jozefa Jagielskiego „Piona” skierował za Niemen (oddziały „Piona”,
„Gila” i patrol „Karasia”). W rejon Dokudowa wysłał grupę sierż. „Kuny”.
Sam z kilkudziesięcioosobowym oddziałem pozostał na prawym brzegu
Niemna, koło Niecieczy i Bielicy w południowej części powiatu lidzkiego. Wywarł ogromny wpływ na podtrzymanie polskiego oporu na tym
terenie. Zachowała się garstka jego rozkazów i odezw, w których podtrzymywał na duchu żołnierzy AK i ludność. Choć sam do końca pozostał
na „straconym posterunku”, jesienią 1944 r. wydał rozkazy umożliwiające
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swym podkomendnym – całkowicie „spalonym” i zagrożonym aresztowaniem przez NKWD – przedostanie się w sposób zorganizowany
„na zachód”, w głąb Polski. Jednocześnie podjął akcję z zakresu samoobrony wymierzoną w aparat NKWD i jego agenturę. Od kul żołnierzy
„Ragnera” zaczęli ginąć funkcjonariusze NKWD i ich konfidenci, a także
szczególnie szkodliwi przedstawiciele administracji sowieckiej. Z zachowanych notatek „Ragnera” wynika jasno, że karano ludzi działających
na szkodę miejscowej społeczności i polskiego ruchu niepodległościowego, obciążonych poważnymi przewinieniami.
1. Za bestialskie prześladowanie obywateli Rzeczypospolitej został skazany
na karę śmierci przez rozstrzelanie w dn[iu] 20 XI 1944 r. Mikłucha Konstanty s. Łukasza, ur. w 1927 r. w Rosji, obywatel sowiecki, zamieszkały
w Ogrodnikach gmina Żołudek. Wyrok wykonano 25 XI 1944 r.
2. Za wydanie żołnierza należącego do Armii Krajowej został skazany
na karę śmierci Stolarczyk Józef s. Antoniego, Białorus, wyznanie prawosławne, zamieszkały w Ogrodnikach gmina Żołudek. Wyrok wykonano 25 XI 1944 r.
3. Za wydawanie młodzieży w ręce NKWD został skazany na karę śmierci
Mickiewicz Witold s. Piotra, Białorusin, wyznanie prawosławne, zamieszkały we wsi Ogrodniki gmina Żołudek. Wyrok wykonano 25 XI 1944 r.
4. W dniu 2 XI 1944 r. został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie
mieszkaniec wsi Toboła Łukaszewicz Aleksy s. Borysa, priedsiedatiel sielsowietu w Tobole za prześladowanie mieszkańców – obywateli polskich
i wydawanie młodzieży. Wyrok wykonano 6 XI 1944 r.
Notatka ppor. „Ragnera” dotycząca wyroków śmierci wykonanych przez podległy
mu oddział w listopadzie 1944 r. Wyrok WSS AK na priedsiedatielu z Toboły Łukaszewiczu
wykonała, działając brawurowo, jego łączniczka o pseud. „Sława”.
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W terenie dochodziło do starć pomiędzy żołnierzami AK a grupami operacyjnymi NKWD przeprowadzającymi aresztowania lub ekipami organizującymi bezprawny pobór obywateli polskich do armii sowieckiej.
„Ragner” zniecierpliwiony zbrodniami popełnianymi przez władze sowieckie w początku września 1944 r. wystosował ultimatum do władz rosyjskich w Lidzie, grożąc w nim odwetem w stosunku do funkcjonariuszy
służb specjalnych, aktywistów partyjnych i pracowników okupacyjnej
administracji. Jednocześnie w dniach od 4 do 7 września 1944 r. nakazał
przeprowadzenie odwetowego uderzenia w sowieckie linie komunikacyjne. 17 września 1944 r. podległe mu oddziały wykonały akcję „Rocznica”,
polegającą na zmasowanej dywersji wobec sowieckiego aparatu administracyjnego i transportu, na znak protestu przeciw aneksji ziem polskich
przez ZSRS (doszło wówczas do kilkunastu poważnych aktów dywersji
na szlakach kolejowych). Działania te miały wstrząsnąć sowietami i uświadomić im, że kontynuowanie polityki represyjnej wobec Polaków może
ich drogo kosztować.

Nadniemeńskie Zgrupowanie
Batalionów Armii Krajowej
m.p. 3 IX [19]44, godz. 14[.00]
Komendant Garnizonu
Okupacyjnych Wojsk w m. Lida
Naczelnik NKWD m. Lida
Przewodniczący Miejskiego
Komitetu Wykonawczego miasta Lida
W odpowiedzi na nieprzerwane aresztowania bezbronnej ludności cywilnej
i zwierzęce zabijanie żołnierzy AK zawiadamiam Was, że oddziały AK będą
odpowiadały siłą.
Od 4 IX [19]44 do 7 IX [19]44 [r.] zatrzymamy ruch na kolei. Jeżeli okupacyjne władze sowieckie nadal będą stosować terror wobec bezbronnej ludności,
oddziały AK przystąpią do działań odwetowych i każdy sowiecki aktywista
[pracownik] i żołnierz uważany będzie za bandytę.
Komendant Zgrupowania
Batalionów Nadniemeńskich
„Ragner”
Ultimatum wystosowane 3 września 1944 r. przez ppor. Czesława Zajączkowskiego
„Ragnera” do sowieckich okupacyjnych władz wojskowo-administracyjnych w Lidzie.

10 września 1944 r. oddział placówki nr 311 przebił się przez obławę
NKWD pod Worniszkami, zadając przeciwnikowi spore straty (za ten
wyczyn ppor. „Ragner” przedstawił dowódcę grupy sierż. „Zawieję”
do odznaczenia Krzyżem Walecznych). Jeden z patroli „Ragnera” zlikwidował grupę istriebitieli buszującą w rejonie Hołdowa i rozbił posterunek
w Krasnowcach, uwalniając 25 mieszkańców okolicznych wsi, ujętych
przez hapunów podczas łapanki. Inna grupa zdobyła pod Ryłowcami
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24 sierpnia 1944 r. transport broni (6 ckm, 9 rkm, 160 PPSz i amunicję).
W Dokudowie wrzucono granaty do budynku, w którym odbywały się
zebrania aktywistów komunistycznych – byłych czerwonych partyzantów,
uczestniczących obecnie jako istriebitiele i hapuny w działaniach represyjnych wobec Polaków. Pod Bielicą w udanej zasadzce rozbito samochód
z funkcjonariuszami NKWD, a koło Toboły stoczono potyczkę z obławą.
Sowieckie raporty oceniały, że oddziały Zgrupowania „Południe” podległego „Ragnerowi” przeprowadziły 86 „aktów terrorystycznych”, 6 dywersji i 24 „inne napady zbrojne”. Większość owych „aktów” terrorystycznych
to potyczki i starcia z grupami operacyjnymi NKWD oraz likwidacja
agentury sowieckich służb specjalnych.
„Ragner” polecił też, w rozkazie z 11 listopada 1944 r., zwalczanie
pojawiającego się znów bandytyzmu. Pisał m.in.: „W terenie pojawiły się
bandy rabunkowe podające się za oddziały wojsk polskich [AK]. Należy
prowadzić walkę z tymi bandami, ujawniając ich bandycki charakter.
Jednocześnie przypominam. Winni rabunków poniosą zasłużoną karę”.

U nas sytuacja ciężka. Właśnie na czas załatwiania tej poczty przepędził nas
istriebitielnyj batalion z naszego m[iejsca] p[ostoju] na wsi i kryjemy się w mieście. Nie ma dla nas miejsca nigdzie, gdyż od kwietnia br. byliśmy w polu. Zna
nas każdy żołnierz i każdy chłop. Poruszamy się nocami. Legalizacja niemożliwa. Kadra topnieje błyskawicznie. Mimo to musimy wytrwać. Jesteśmy dobrej myśli.
Z listu kpt. „Warty” do komendanta Białostockiego Okręgu AK ppłk „Mścisława”,
27 października 1944 r.
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Działalność podległych „Ragnerowi” sił prowadzona była w skrajnie
trudnych warunkach. Od sierpnia do listopada 1944 r. lokalne struktury
AK poniosły większe straty niż przez kilka lat okupacji niemieckiej. Polska
kadra dowódcza została poprzez udział w akcji „Burza” i w wyniku działalności agentury NKWD całkowicie rozkonspirowana. „Ragner” był niezwykle zaciekle tropiony
przez sowieckie służby specjalne. Poszukiwała go agentura i konfidenci, zaś przez tereny,
na których operował, przetaczały się olbrzymie
obławy. W miejscowościach najbardziej związanych z „ragnerowcami” i stanowiących ich
naturalne zaplecze ulokowano garnizony NKWD.
Jego oddział przez kilka miesięcy wymykał się
szczęśliwie z „kotłów”. W końcu – nie chcąc
narażać ludności na represje – na polecenie
„Ragnera” przestał zachodzić do wiosek. Pomimo chłodów jesiennych obozował w lasach, pod
gołym niebem. Pod koniec października 1944 r.
w wyniku donosów agentury i operacji NKWD
zostały rozbite oddziały podległe ppor. „Pionowi”
Ppor. Józef Jagielski „Pion”, od maja 1944
operujące za Niemnem, a sam „Pion” osaczony
dowodził 2 kompanią IV batalionu
przez czekistów na drodze do Brzozówki ostat- 77 pp AK. Poległ w listopadzie 1944 –
osaczony przez NKWD – ostatnia kulę
nią kulę przeznaczył dla siebie. Pierścień wokół
przeznaczył dla siebie.
(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)
„Ragnera” coraz bardziej się zaciskał. W nocy
z 27 na 28 listopada 1944 r. sowiecka grupa operacyjna podczas najścia
na wioskę Klukowicze zaskoczyła i ujęła ppor. Jerzego Bakłażca „Pazurkiewicza” i towarzyszącego mu partyzanta Jana Szumskiego. Uzyskane
wówczas przez NKWD materiały pozwoliły na przeprowadzenie operacji
przeciwko oddziałowi „Ragnera” obozującemu pod przysiółkiem Osinówka. Czesław Zajączkowski jednak błyskawicznie zorientował się w sytuacji
i po krótkim starciu przebił się przez pierścień okrążenia, odrywając się
od przeciwnika ze stratą zaledwie dwóch ludzi.
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Kolejna operacja, do której użyto ponad 1,4 tys. funkcjonariuszy i żołnierzy NKWD, została przeprowadzona przeciw „Ragnerowi” na początku grudnia 1944 r. Miał on przy sobie wówczas niespełna 30 żołnierzy.
3 grudnia 1944 r. sowieccy szperacze natknęli się na obozowisko polskich
partyzantów w lesie pod Jamontami. Po krótkiej wymianie ognia „Ragner”
natychmiast podzielił oddział na kilka grupek, które doskonale znając
teren, przebijały się osobno. Większość „ragnerowców” zdołała wyjść
z okrążenia, jednak dziewięcioosobowa grupa, w której był sam „Ragner”,
natknęła się na bolszewików w rejonie chutoru Jeremicze koło Niecieczy.
Podczas przeskakiwania przez bezleśną polanę w ogniu sowieckiej broni
maszynowej padł wówczas ppor. Czesław Zajączkowski „Ragner”, jego brat
Leon – kpr. „Drzewica” oraz partyzanci „Szabla” i „Buda” (Węgier służący
w AK), śmiertelnie ranny został kwatermistrz oddziału Stanisław Tobota
„Ojciec”, zaś ranny Antoni Brylewski „Mucha” wpadł w ręce NKWD.

ZARZĄD WOJSK WEWNĘTRZNYCH NKWD BIAŁORUSKIEGO OKRĘGU
grudzień 1944 r., m. Mińsk
[…]

Ściśle tajne

M. Bielica i leżące blisko niej wioski rejonu lidzkiego okazały się centrum, w którym rozpoczynając swoje formowanie, ukrywał się sztab białopolskiego zgrupowania bandyckiego [sic – partyzanckiego] pod dowództwem „RAGNERA”.
Według danych agentury „RAGNER” okresowo wraz ze swoim sztabem odwiedzał zamieszkałe punkty, przylegające do m. Bielica. […] 1 XII [19]44 r. przybył
osobiście na miejsce Zastępca Państwowego Komisarza Bezpieczeństwa Państwowego BSRS pułkownik GUSIEW, ja podjąłem decyzję i opracowałem plan
operacji wojskowej mającej na celu pojmanie i likwidację sztabu białopolskiej
formacji „RAGNERA”. Plan przedkładam. Dla przeprowadzenia operacji poleciłem wyznaczyć:
34 zmot[oryzowany] p[ułk] strzel[ecki] o liczebności .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  940 ludzi
2/105 p[ułku] pogranicz[nego] o liczebności .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230 ludzi
1/267 p[ułku] strzel[eckiego] o liczebności .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .220 ludzi
Czołgowy pluton z wydzielonego batalionu
czołgowego o liczebności  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20 ludzi
RAZEM: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 410 ludzi
Uzbrojenie: 3 czołgi, 8 ciężkich karabinów maszynowych, 58 ręcznych karabinów maszynowych, 100 automatów, 140 rewolwerów i 1 110 karabinów. Łączność: radio, samochód i konni posłańcy. Transport: 25 samochodów. […]
Operacja została rozpoczęta 2 XI [19]44 r. […]
O świcie 3 XII [19]44 r. 1 strzelecki batalion 34 zmot[oryzowany] p[ułk] strzel[ecki]
i specpododdziały pułku, pod dowództwem komendanta 1/34 zmot[oryzowanego] p[ułku] strzel[eckiego] kapitana CHUTORSKOWO i 1/267 p[ułku] strzel[eckiego] pod dowództwem st. lejtn. SOŁOMATINA, przystąpiły do przeczesywania
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miejscowości i aktywnych poszukiwań bandy „RAGNER”. 3 XII [19]44 r. o godz.
14.00 dowódca pododdziału 1 plutonu 5 s[trzeleckiej] r[oty] 34 zmot[oryzowanego] p[ułku] strzel[eckiego] starszyna SOBOLEW z grupą 3 ludzi […] w lesie
w odległości 1 km od m. JAMONTY (5080) zetknęli się z bandgrupą, która znajdowała się przy ognisku. Zauważywszy zbliżanie się wojskowej grupy, banda
podjęła walkę. Znajdujący się w odległości 200 m na południe od miejsca
spotkania dowódca kompanii karabinów maszynowych 1/34 zmot[oryzowanego] p[ułku] strzel[eckiego] st. lejtnant KUCZMIN z grupą żołnierzy ruszył
w kierunku wystrzałów. Banda, widząc nadciągające posiłki grupy KUCZMINA,
zaczęła odchodzić w kierunku północnym, chcąc skryć się w lesie. Po przybyciu na miejsce spotkania dowódca 1/34 zmot[oryzowanego] p[ułku] strze[eckiego] kapitan CHUTORSKOI rozkazał grupie st. lejtnanta KUCZMINA szybko
wyjść w rejon Cacki, Zaborce […] i nie dopuścić do wycofania się bandy w las
na północ od Cacek. Grupie dowódcy 3 s[trzeleckiej] r[oty] pod dowództwem
lejtnanta SYSOJEWA liczącej 46 ludzi udało się szybko wyjść w rejon Dąbrowy, z zadaniem niedopuszczenia przerwania się bandy w las na południe
od Falkowicz, pozostałymi siłami pod dowództwem kapitana CHUTORSKOWO ścigać bandę do pełnego jej zniszczenia. W rezultacie okrążenia i ostrzału banda została zmuszona do wyjścia na odkrytą polanę, gdzie została
zniszczona. W rezultacie bojowego spotkania zabito – 5, ujęto 2 bandytów.
Wśród zabitych znajdowali się:
Dowódca Zgrupowania Nadniemeńskiego porucznik „RAGNER”, szef –
kwatermistrz zgrupowania „TABOTA” [sic – Tobota] (był ciężko ranny i zmarł).
Aktywni członkowie bandy: „MON” [sic – Leon] – brat „RAGNERA”, „BOGDAN”,
„GITLER”. Trzem bandytom udało się ukryć. Na miejscu walki zabrano: ręczny
karabin maszynowy – 1. Karabinów –5, automatów – 1, pistoletów – 2, naboi –
480, szereg sztabowych dokumentów przedstawiających wartość operacyjną
i 2 pieczęcie. […].
W rezultacie przeprowadzonych operacyjno-wojskowych działań, przeprowadzenia rzędu skutecznych operacji i bojowych spotkań, rozbity został
jeden z głównych sztabów i zadana wielka porażka białopolskim formacjom bandyckim nazywanym Nadniemeńskim Zgrupowaniem „Południe”.
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Zabity dowódca i organizator białopolskiej bandycko-powstańczej formacji,
jeden z głównych przywódców terrorystyczno-dywersyjnej działalności, organizator przeciwdziałania i oporu wobec zamierzeń partii i władz w szeregu
rejonów grodzieńskiego obwodu, „RAGNER”. […]
NACZELNIK WEWĘTRZNYCH WOJSK NKWD
BIAŁORUSKIEGO OKRĘGU
GENERAŁ – MAJOR (KISIELEW)
Fragment raportu Dowództwa Wojsk Wewnętrznych NKWD Okręgu Białoruskiego
na temat likwidacji oddziału por. Czesława Zajączkowskiego „Ragnera”, grudzień 1944 r.

Śmierć „Ragnera” nie oznaczała końca walki jego podkomendnych
na Ziemiach Utraconych. Komendę nad oddziałem przejął jego adiutant,
pochodzący z prawosławnej rodziny sierż. Anatol Urbanowicz „Laluś”,
sprawujący jednocześnie komendę nad całością sił konspiracyjnych
w Obwodzie Lida. Poległ w maju 1945 r. w walce z grupą operacyjną
NKWD pod Lidą. Resztki oddziału „Ragnera” dołączyły do sił partyzanckich połączonego poakowskiego Obwodu Szczuczyn-Lida, dowodzonych
przez ppor. Anatola Radziwonika „Olecha”. Prowadziły one samoobronę kresowej społeczności aż do wiosny 1949 r., kiedy to poległ „Olech”,
a kierowana przez niego organizacja została rozbita przez sowieckie
służby specjalne.
Trzeba jeszcze wspomnieć o losach innych najbliższych współpracowników komendanta „Ragnera”. Ppor. Wojciech Stypuła „Bartek”,
rzeczywisty reżyser chwilowej zmiany w relacji polsko-niemieckiej nad
Niemnem, zginął 22 lipca 1944 r. w Puszczy Rudnickiej, zastrzelony przez
żołnierzy sowieckich. Komisarz ds. cywilnych pchor. Bartosz „Rycze”
poległ w walce z NKWD w listopadzie 1944 r. Jego „prawa ręka” Maryla Rogowicz została skazana na wieloletnie uwięzienie w łagrach, które
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Ppor. Jerzy Bakłażec „Pazurkiewicz” (powieszony w publicznej egzekucji w Lidzie
2 II 1945 r.) i ppor. Wojciech Stypuła „Bartek” (oficer BiP i do zadań specjalnych,
autor słów „hymnu Ragnerowców” – pieśni „Myśmy rebelianci …” – polegl 22 VII 1944 r.
z rąk sowietów w Puszczy Rudnickiej).

Ppor. Alfred Tumilewicz „Fred”, dowódca 1 kompanii IV batalionu 77 pp AK.
Przyjaciel „Ragnera” jeszcze sprzed wojny. Jesienią 1944 aresztowany przez
NKWD i skazany na wieloletnie uwięzienie w łagrach.
(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)

(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)
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przeżyła i zdołała wraz z dziećmi wydostać się do Szwecji. Wysłany pod
Dokudowo sierż. Witold Skawiński „Kuna” poległ w zasadzce NKWD
w lutym 1945 r. Podobnie jak w czasach okupacji niemieckiej, złapanych dowódców lub znanych partyzantów sowieci wieszali na postrach
w publicznych egzekucjach. Tak właśnie w lutym 1945 r. zginął na szubienicy w Lidzie – z okrzykiem: „Niech żyje Polska!” – ppor. Jerzy Bakłażec „Pazurkiewicz”, dowódca jednej z kompanii IV batalionu 77 pp AK,
w Trokielach powieszono por. Władysława Mickiewicza „Wnima”, w Bielicy – partyzanta z oddziału „Ragnera” Antoniego Kuczyńskiego. Podobne
egzekucje odbywały się także w innych miejscowościach Nowogródczyzny.
Ppor. W
 łodzimierza Citowickiego „Mewę”, którego grupa rozpoznająca
możliwość przejścia za linię Curzona została jesienią 1944 r. rozbita przez
NKWD, skazano na karę śmierci zamienioną na 25 lat sowieckiego obozu
koncentracyjnego (łagru). Wieloletnie wyroki w łagrach odsiedzieli też
Alfred Tamulewicz „Fred”, Jerzy Andruszkiewicz „Ryś” i wielu innych. Ci,
którzy przedostali się za jałtańską granicę, byli skazywani przez sądy PRL
(jak np. ppor. W
 ładysław Kołodziński „Ali”, sierż. W
 ładysław G
 rabowski
„Żyd” i inni).
Gdy po latach historyk rozmawiający z sierż. „Rysiem” spytał go,
czy gdyby wiedział, jaką cenę przyjdzie mu zapłacić za walkę o wolność
i całość Polski (a mógłby cofnąć się do tamtych czasów i miałby możliwość
wyboru innej drogi życiowej), postąpiłby inaczej, by zmienić swój los. Nie
wahał się ani chwili. Odpowiedział, że niczego nie żałuje, że wszystko
zrobiłby tak samo…

Ppor. „Ragner” z żoną Bronisławą i córką Izą.
(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)
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Gdy umilkły str zały…
Wielu podkomendnych ppor. „Ragnera” długo nie chciało uwierzyć w śmierć
swego dowódcy. Jednak relacje mieszkańców Bielicy, do której przywieziono ciała poległych, a także przekaz pozostawiony przez jedną z łączniczek
uczestniczących w walce 3 grudnia 1944 r., wydawały się nie pozostawiać
wątpliwości. Niemniej jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w. pojawiały się pogłoski, że widziano „Ragnera” w różnych miastach PRL. „Ragnerowcom” nie mieściło się w głowach, że ten wybitny partyzant, któremu
zawsze dopisywało szczęście, tym razem naprawdę zginął.
Żona komendanta „Ragnera” ukrywała się wraz z dziećmi na kwaterach konspiracyjnych w wioskach stanowiących zaplecze dla akowców,
m.in. w Cackach. Córka zapamiętała dzień, w którym do wsi przyszła jej
babcia, tj. matka Czesława Zajączkowskiego i przyniosła jakąś złą wiadomość, po której jej mama płakała. A jakaś starsza od niej, miejscowa
dziewczynka, podczas zabawy na podwórku, życzliwie podała jej sucharek (ususzony kawałek chleba) i powiedziała w tzw. języku prostym (triasiance) – biednieńka ty, twojego tatu ubili. Choć wszyscy wiedzieli kim
jest ukrywająca się w ich wiosce kobieta z dwójką dzieci, nikt nie wydał
jej w ręce NKWD. Cała rodzina, zgodnie z poleceniem nieżyjącego już
ojca, funkcjonowała wówczas na fałszywych papierach. I z tymi sfałszowanymi dokumentami wyjechała w transporcie PUR za jałtańską granicę,
do rządzonej przez komunistów Polski. Tutaj także nie można było przyznawać się do związków z dowódcą IV batalionu 77 pp AK. Dzieci wiedziały tylko, że „zginął na wojnie”. Na wiele lat stał się dla nich tematem
„tabu”. O tym, kim był i jak walczył o wolność i całość Polski, dowiedziały
się znacznie później.
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Tymczasem pamięć o „Ragnerze” i jego żołnierzach miała po obu
stronach jałtańskiej granicy zaginąć. Mieli zapaść się w niepamięć, zostali wykreśleni z historii. Jeśli już pisano o nich, to wyłącznie źle. W historycznym piśmiennictwie sowieckim, a później białoruskim, wypisywano
o jego batalionie propagandowe niedorzeczności, przypisując mu śmierć
mirnych sowieckich grażdan (pokojowo nastawionych obywateli radzieckich), których ilość liczono w setkach! Nie inaczej było w PRL. Czerwony
literat Eugeniusz Werstin, kryjący się pod pseudonimem Mateusz Jantar,
poświęcił mu wyjątkowo obrzydliwy paszkwil zatytułowany Samotne
kruki, w którym przedstawił jego działalność w sposób zupełnie niezgodny
z rzeczywistością. Jeszcze u schyłku epoki komunistycznej jeden z polskich historyków w swej rozprawie o operacji „Ostra Brama” pisał o nim
jako o dowódcy rzekomo współpracującym z Niemcami i uchylającym się
od udziału w akcji wileńskiej.
Środowisko podkomendnych „Ragnera” było do lat osiemdziesiątych
minionego wieku obiektem zainteresowania komunistycznego aparatu
represji.
Zaraz po 1989 r. „ragnerowcy” nawiązali pomiędzy sobą kontakty.
Od 1990 r. organizowali zjazdy IV batalionu 77 pp AK. Zaczęły pojawiać
się publikacje, w których postać Czesława Zajączkowskiego przypomniana
została w sposób godny i odpowiadający rzeczywistości.
Podczas służby w szeregach Nowogródzkiego Okręgu AK Czesław
Zajączkowski „Ragner” został awansowany do stopnia sierżanta podchorążego (sierpień 1943 r.), a następnie podporucznika (11 listopad 1943 r.).
Odznaczono go Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari (tym
ostatnim – pośmiertnie).
Miejsce ostatniego spoczynku „Ragnera”, jego brata Leona i towarzyszy broni poległych wraz z nim 3 grudnia 1944 r., do dziś pozostaje
nieznane.
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Mogiła żołnierzy IV batalionu
77 pp AK w Olchówce.
(Ze zbiorów Kazimierza Krajewskiego)
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