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Był świt 22 lipca 1944 r. Przedzierali się przez puszczańskie bez
droża we dwoje. „Marianna”, czyli Izabella Jasińska, była niegdyś
łączniczką Ekspozytury Start III Komendy Głównej Armii Krajowej,
wspierającej kwatermistrzostwo Nowogródzkiego Okręgu AK „Nów”,
a obecnie sanitariuszką Nadniemeńskiego Zgrupowania Partyzanc
kiego, czyli 77. Pułku Piechoty AK. Ppor. Wojciech Stypuła „Bartek”
był oficerem Biura Informacji i Propagandy, wykonującym specjalne
zadania zlecone przez dowódcę IV batalionu 77 pp, ppor. Czesła
wa Zajączkowskiego „Ragnera”, oraz kolejnych dowódców pułku –
rtm. Józefa Świdę „Lecha” i cichociemnego mjr. dypl. Wojciecha
Kalenkiewicza „Kotwicza”. Zaledwie dwa dni wcześniej „Kotwicz”
nakazał im odłączyć się od oddziału kluczącego w pierścieniu so
wieckiej obławy i podjąć próbę wycofywania się na zachód, w stro
nę Warszawy. Byli jednymi z ostatnich odchodzących z oddziału
„warszawiaków”, jak potocznie nazywano żołnierzy Zgrupowania
przybyłych z centralnej Polski.
Po dwudniowej ciężkiej wędrówce doszli rankiem na leśną
polanę, przez miejscowych zwaną Długą Wyspą. Nad Puszczą Rud
nicką pojawił się poranny brzask. Chcieli kilka godzin odpocząć,
a jeżeli byłoby to możliwe – przespać się. Chociaż wiedzieli, że ich
śladem idzie patrol Sowietów, to jednak nie mieli sił, aby skutecznie
oderwać się od tropiących. Wcześniej, podobnie jak mjr „Kotwicz”,
liczyli na to, że Sowieci pójdą śladem oddziału, a im uda się ode
rwać od pogoni. „Mariannie”, mającej kontuzjowaną nogę, ciężko
było nie tylko iść, ale nawet dosiąść konia. Idący cały czas pieszo
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„Bartek” także był zmęczony. Wcześniej prowadził konia dosiadanego
przez „Mariannę”. Gdy zostali sami, pomagał jej iść i przedzierać
się przez zarośla. Zatrzymali się w starej leśniczówce i „Marianna”,
pozostawiwszy w niej plecak i sprzęt sanitarny, zeszła nad płynącą
opodal Wisińczę, aby umyć się i przeprać ubranie. Chwilę później
przyszedł do niej „Bartek”, informując, że do leśniczówki przybył
sowiecki patrol. Jak mówił, Sowieci zachowywali się spokojnie i nie
okazywali wrogości. Po chwili ktoś z nich zawołał „Bartka”, a gdy ten
stanął wyprostowany, padł strzał. Porucznik, trafiony prosto w serce,
osunął się na ziemię u stóp „Marianny”. Sowiecki snajper prawdo
podobnie był pewien swej skuteczności, bowiem kiedy zszokowana
dziewczyna ocknęła się kilkanaście minut później, wokół nie było
żadnych śladów bytności ludzi. O tym, co się stało, przypominało
leżące na brzegu rzeczki ciało zamordowanego oficera. Usłyszała
szumy i trzaski, a gdy spoza zarośli wyjrzała na polanę, ujrzała pło
mienie trawiące leśniczówkę. Sowieci odeszli.
Był 22 lipca 1944 r. Moskiewskie radio tryumfalnie podawało
komunikat o utworzeniu „Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo
wego”. Komunistyczna propaganda kłamliwie twierdziła, że powstał
w Chełmie Lubelskim, ale w rzeczywistości zorganizowano go w Mo
skwie, a do Polski przybył w kilka dni później, gdy NKWD mogło
mu zapewnić bezpieczne funkcjonowanie pod osłoną sowieckich
czołgów i bagnetów. Ta marionetkowa, lecz zbrodnicza agentura
miała odtąd w imieniu Kremla sprawować władzę nad Polakami,
a z czasem może nawet doprowadzić do włączenia Polski w skład
ZSRS. Wybuchłe kilka dni później Powstanie Warszawskie dostarczy
ło jednak Stalinowi kolejnych argumentów za tym, że bezwzględne
wcielenie Polski do ZSRS może przynieść sowieckiemu państwu
więcej problemów niż korzyści. Dla żołnierzy AK nie przewidziano
miejsca w nowej polskiej historii, a jeżeli mieli gdziekolwiek się
pojawić, to jako wrogowie wiecznej więzi ze Związkiem Sowieckim.
Dopiero po latach możliwe stało się pełne przywracanie pamięci
o nich i prawdy o uwarunkowaniach, w jakich przyszło im wal
czyć o niepodległość Polski.
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Ppor. „Bartek” oddał życie jako żołnierz niepodległej Rzeczy
pospolitej w dniu, w którym oficjalnie ogłoszono światu włącze
nie jej do strefy wpływów Związku Sowieckiego, co w wymiarze
realnym oznaczało utratę niepodległości przez Polskę. „Marianna”
spotkała w lesie dwóch chłopców z pobliskiej wioski. Na jej prośbę
przynieśli koc i pomogli jej pochować „Bartka”. Ponieważ nie było
trumny, „Marianna” przesłoniła poległemu twarz i oczy sanitarną
opaską uciskową. Później dzięki pomocy chłopców dotarła do od
działu mjr. „Kotwicza”, który skierował ją z rozkazami do batalionu
ppor. „Ragnera”. Kiedy temu ostatniemu zameldowała o okolicz
nościach wydarzeń na Długiej Wyspie, powiedział krótko: „Nie
zostawimy tam »Bartka«, zabierzmy go”. Ale ppor. „Ragner” poległ
w walce z Sowietami 3 grudnia 1944 r. Jeszcze wcześniej, bo 21 sierp
nia 1944 r., a więc zaledwie miesiąc po „Bartku”, poległ w sowieckim
okrążeniu ppłk „Kotwicz”. Aby Polska mogła upomnieć się o swojego
bohatera, musiało upłynąć ponad pół wieku.
W historii ppor. Stypuły nadal jest wiele niewiadomych. Był har
cerzem, żeglarzem, poetą, dziennikarzem, a wreszcie partyzantem
i oficerem do zadań specjalnych. Jego aktywność, przejawiająca się
w miejscach i sytuacjach, które wymagały szczególnych predys
pozycji, rozległe kontakty, zarówno w środowiskach działających
w polskiej polityce oficjalnie, jak i z ludźmi ze środowisk z róż
nych przyczyn nielegalnych czy półlegalnych, pozwalają niektórym
badaczom zakładać, że być może miał związki z kontrwywiadem
wojskowym. Ze względu na to, że prowadził pertraktacje z dowód
cami partyzantki sowieckiej, a także z administracją niemiecką na
dość rozległym obszarze Nowogródczyzny, o takie związki mogli
posądzać go również Sowieci. Decyzja o jego bezwzględnej likwi
dacji, bez jakiejkolwiek próby aresztowania, mogła wynikać z faktu,
że znał zbyt wiele szczegółów polsko-sowieckich partyzanckich re
lacji na Nowogródczyźnie. Śmierć „Bartka”, który nie zostawił po
sobie żadnych pisanych świadectw ze swej działalności, pozostawiła
także wiele niewiadomych dotyczących innych wydarzeń w polskiej
historii, w których brał udział.
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Zdjęcie wykonane przed szpitalem polowym Zgrupowania Nadniemeńskiego –
77 pp AK w Bielicy koło Niecieczy. W środku stoi ppor. Wojciech Stypuła „Bartek”,
druga od lewej stoi na pierwszym stopniu schodów Izabella Jasińska „Marianna”,
narzeczona „Bartka”, ówcześnie siostra operacyjna szpitala polowego w Bielicy,
a wcześniej łączniczka „Bartka”. Pomiędzy nimi głowa pchor. „Klemensa”
obejmującego ich i opartego na ich ramionach. Bielica, wiosna 1944 r.
(z archiwum Wojciecha Banasia)

Między Wadowicami i Żywcem – tarnawskie
dzieciństwo i młodość
Wojciech Stanisław Stypuła urodził się 28 listopada 1904 r. w Tarna
wie Dolnej w powiecie wadowickim, na tzw. Pustkach. Miał sześ
cioro rodzeństwa – dwóch braci i cztery siostry. Jego ojciec, Józef,
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był wiejskim nauczycielem, ale działał także jako przedsiębiorca
i angażował się w politykę. Matka, Julia ze Świerczewskich, była
córką powstańca styczniowego, który ścigany przez carskie władze,
wyemigrował do Francji, a później pod zmienionym nazwiskiem
wrócił do Warszawy. Dziadkiem Julii był Bartłomiej Świerczewski,
uczestnik Powstania Listopadowego. Wojciech uczył się najpierw
w dwuklasowej szkole powszechnej w Tarnawie Dolnej, a później
ukończył czteroklasową szkołę powszechną w Zembrzycach. Przez
następne pięć lat uczęszczał do Gimnazjum Państwowego w Wa
dowicach, a w kolejnych latach do Gimnazjum Realnego w Żyw
cu, gdzie w 1924 r. złożył egzamin dojrzałości. W okresie nauki
gimnazjalnej uzyskał stypendium znanej andrychowskiej rodziny
przemysłowców Kosvitzkych, szeroko skoligaconej z najbardziej
znanymi rodami przemysłowców warszawskich.
Okres młodości, który przypadł na lata I wojny światowej i walk
Polaków o utrzymanie niepodległości odrodzonego państwa, nie
wątpliwie ukształtował charakter Stypuły i rozbudził w nim cie
kawość świata. O jego pomysłowości i niektórych przygodach z lat
młodzieńczych wspomina w autobiograficznej książce Curriculum
vitae jeden z towarzyszy przygód i przyjaciel Wojtusia, jak go z nie
wątpliwym sentymentem określa, Jan Marcin Szancer, wybitny
grafik, projektant i ilustrator. Dzięki barwnej fantazji Wojciecha
Stypuły do rangi przygód równych podbojowi Dzikiego Zachodu
urastało pławienie koni w Skawie, strzelanie ze starego rewolweru
i wysadzenie wierzby czy wreszcie tropienie nad stawem krokodyla,
który okazał się… wydrą.
Ich losy splotą się jeszcze wielokrotnie w artystyczno-kultu
ralnym świecie Krakowa i Warszawy, a później w latach wojny
i zaangażowania w konspiracji. Choć zbeletryzowane, napisane
w luźnej formie, gawędziarskie wspomnienia Szancera trudno na
zwać dokumentem, to jednak każdy, kto zna realia okresu między
wojennego oraz wojny i okupacji w Polsce, zauważy barwność
postaci i rozmach aktywności wielokrotnie wspominanego w nich
Stypuły.
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Wojciech Stypuła (drugi od prawej) z towarzyszami polowania, początek lat trzydziestych
(z archiwum Wojciecha Banasia)

Warszawa, Toruń i marzenia o polskim morzu
Zafascynowanego morzem i wielką przygodą Wojciecha ciągnęło
w świat. Z ciekawością patrzył na pojawiających się czasem w pod
górskich okolicach żołnierzy w marynarskich mundurach. Bo jakoś
tak układano harmonogram wcieleń poborowych, że przynajmniej
kilku czy kilkunastu chłopaków z powiatów wadowickiego i ży
wieckiego trafiało każdego roku do Marynarki Wojennej. Kiedy
przyjeżdżali na przepustki w rodzinne strony, wyraźnie odróżniali
się granatowymi mundurami od umundurowanych w kolorze khaki
żołnierzy służących na lądzie.
Tymczasem warunki materialne rodziny znacznie się pogorszyły.
Emerytowany nauczyciel Józef Stypuła startował do parlamentu,
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ale nie uzyskał wystarczającego poparcia. Równocześnie podjął
próbę zapewnienia rodzinie życia na dobrym poziomie, zakładając
fabryczkę mebli, lecz został oszukany przez żydowskiego wspólnika
w latach galopującej inflacji i splajtował. Podjęcie kosztownych stu
diów uniwersyteckich było zatem dla młodego Stypuły niemożliwe.
Pewne perspektywy dawała szkoła wojskowa, gdyż dla jej uczniów
zaliczających przedmioty w terminie i przestrzegających obowiązu
jących zasad regulaminu utrzymanie w niej było bezpłatne, dlatego
30 sierpnia 1924 r. Wojciech rozpoczął naukę w warszawskiej Szkole
Podchorążych, która ówcześnie otwierała dostęp do kariery wojsko
wej we wszystkich rodzajach broni. Szkoła mieściła się w gmachu
przy Alejach Ujazdowskich, w którym dziś znajduje się Urząd Rady
Ministrów, czyli siedziba rządu RP. 28 listopada 1924 r., w przed
dzień święta szkoły i Dnia Podchorążego, ustanowionego na pa
miątkę listopadowego zrywu uczniów Szkoły Podchorążych w 1831 r.,
otrzymał pierwszy żołnierski awans na stopień starszego strzelca.
Gościem tych uroczystości był Prezydent RP Stanisław Wojcie
chowski. Po ukończeniu szkolenia unitarnego Stypuła uzyskał
30 czerwca 1925 r. stopień kaprala i tytuł podchorążego, kończąc
55 klasę SP z oceną dobrą. Wraz z nim tę samą klasę ukończyli
także związani z ziemią wadowicką: Jacek Bętkowski, później
szy cichociemny, w Powstaniu Warszawskim jako ppłk „Topór 2”
dowódca 72 pp AK; Roman Rolnik, później mjr dypl. AK, i Anto
ni Szacki-Dąbrowski, który jako płk „Bohun” dowodził Brygadą
Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych, a oprócz nich późniejsi
oficerowie 12 pp – kpt. Roman Antoni Dąbrowski, ppłk Kazimierz
Michał Gryziecki oraz ppor. WP i podkomisarz Policji Państwo
wej Adam Antoni Józef Karasiński, zamordowany w 1940 r. przez
Sowietów w Charkowie.
Ponieważ pchor. Stypuła wybrał dalszą naukę w Oficerskiej
Szkole Marynarki Wojennej, już 1 lipca 1925 r. zameldował się
w niewielkim gmachu przy ul. Dybowskiej 6 w Toruniu-Podgórzu,
gdzie jego stopień kaprala przemianowano na stopień mata. Tam
rozpoczął swoją pierwszą, trwającą trzy miesiące praktykę jako
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podchorąży Marynarki Wojennej. Ciasnota i skromne warunki
ówczesnej lokalizacji OSMW dodatkowo wyrabiały w kandyda
tach hart ducha i ciała. Na każde miejsce przypadało 10 kandydatów.
Stypuła dostał się do szkoły bez problemów, choć wymagania były
spore. Oprócz świadectwa maturalnego, obywatelstwa polskie
go, idealnego stanu zdrowia, stanu wolnego i świadectwa mo
ralności wymagano też poświadczenia lojalności obywatelskiej
przez co najmniej dwie osoby zajmujące stanowiska państwowe.
Rocznikowymi kolegami bsmt. pchor. Stypuły byli m.in.: pocho
dzący z podwadowickich Spytkowic Józef Mostowik, w 1939 r.
jako kapitan marynarki dowódca oddziału ratunkowego ORP
„Gryf ”; kmdr Roman Wojciech Francki, dowódca ORP „Burza”
i ORP „Błyskawica”; kmdr ppor. Aleksander Grochowski, dowo
dzący w 1939 r. okrętem podwodnym ORP „Ryś”; kmdr por. Ra
dosław Nowakowski, w 1939 r. zastępca dowódcy ORP „Wicher”;
kmdr por. Kazimierz Szalewicz, ostatni w 1939 r. dowódca Mor
skiego Dywizjonu Lotniczego; kmdr por. Zbigniew Ignacy Wo
jewódzki, zastępca dowódcy ORP „Burza”, a później dowódca
krążownika ORP „Garland”; kmdr por. Michał Żebrowski, dowo
dzący w 1939 r. ORP „Żbik”. Siedmiu spośród 17 oficerów tej pro
mocji zginęło z rąk komunistów. Kapitanowie marynarki: Edmund
Jodkowski, Jan Stanisław Kierkus, Bronisław Józef Lubinkowski,
Narcyz Małuszyński i Bolesław Mikołaj Porydzaj, rozstrzelani
zostali w Katyniu w 1940 r., a komandorów Stanisława Artura
Mieszkowskiego i Jerzego Zbigniewa Staniewicza zamordowano
w więzieniu mokotowskim w Warszawie w 1952 r.

Portret Wojciecha Stypuły jako bosmanmata podchorążego –
rysunek Jana Marcina Szancera z dedykacją dla sportretowanego:
„Wojtusiowi – Janek, 21.01.1927 r.” (z archiwum Wojciecha Banasia)
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Warszawa, Toruń i marzenia o polskim morzu
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Po zakończeniu pierwszego roku nauki (kurs szkoły oficer
skiej trwał dwa lata) awansowany został 1 października 1926 r. do
stopnia bosmanmata (potocznie używa się także skróconej na
zwy – bosmat) podchorążego. Podczas rejsu szkolnego na pokła
dach dywizjonu kontrtorpedowców doszło w dniu 15 maja 1927 r.
do zatargu między podchorążym wachtowym Stypułą a jednym
z jego przełożonych, kpt. mar. Anatolem Lewickim. Mogło się
wydawać, że wydarzenie to na zawsze przekreśli marzenia Woj
ciecha o karierze oficera i marynarza. W czasie pełnienia wachty
Stypuła nie wykonał mogącego skutkować katastrofą rozkazu
o zmianie pozycji okrętu, a gdy dowódca ordynarnie go zelżył,
zareagował czynnie, policzkując przełożonego. Mimo tego incy
dentu Stypuła został 1 czerwca 1927 r. sklasyfikowany jako absol
went OSMW i skierowany na ostatnią praktykę podchorążacką
na ORP „Wilia”, mającą trwać do połowy sierpnia. Jednak już
dwa dni później, 3 czerwca, na nieco ponad dwa miesiące przed
oficerską promocją, która miała się odbyć 15 sierpnia 1927 r., ode
słano bsmt. Stypułę do Kadry Marynarki Wojennej w Świeciu
nad Wisłą bez prawa do tytułu podchorążego. Podczas końcowej
klasyfikacji uznano – mimo prowadzonego przeciwko niemu dys
cyplinarnego postępowania wyjaśniającego – że Stypuła ukończył
szkołę z wynikiem pozytywnym (wskutek incydentu obniżono
mu ocenę do dostatecznej, ale to także była ocena pozytywna)
i na miesiąc przed planowaną promocją przywrócono mu tytuł
podchorążego. Ostatecznie jednak do promocji Stypuły nie do
puszczono, a 29 października oficjalnie orzeczono utratę tytułu
i uprawnień podchorążego, uznając, że swoim postępowaniem
naruszył prestiż przełożonego.

14



Polesie i Wadowice – podoficer i podchorąży piechoty

Kursanci kierowanego przez Wojciecha Stypułę obozu żeglarskiego WP na jeziorze
Necko w Augustowie, 1934 r. (z archiwum Wojciecha Banasia)

Polesie i Wadowice – podoficer i podchorąży piechoty
Pozbawiony chwilowo perspektyw życiowych Stypuła szukał rozwią
zania swojej sytuacji. Proponowano mu przejście do służby we flocie
handlowej, obiecując zaliczyć cały kurs OSMW jako równorzędny
z ukończeniem Państwowej Szkoły Morskiej, dzięki czemu po kil
kunastu miesiącach pływania otrzymałby szlify III oficera Polskiej
Marynarki Handlowej. Rozważał także przejście do lotnictwa, na co
wyraziło zgodę Ministerstwo Spraw Wojskowych. Ale wciąż liczył na
to, że po odejściu jego prześladowcy z OSMW na inne stanowisko po
wróci na ostatni kurs szkoły i zostanie oficerem polskiej floty wojennej.
W międzyczasie, przekwalifikowany na plutonowego piechoty,
Stypuła rozpoczął 25 listopada 1927 r. służbę w szeregach 43 pp Le
gionu Bajończyków w Dubnie. Służył w komisjach poborowych na
terenie Wołynia, m.in. w Kowlu i Rokitnie Wołyńskim. Wcielenie
do piechoty wynikało z przepisów dotyczących służby wojskowej
15
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żołnierzy mających cenzus wykształcenia średniego, uprawniający
do służby oficerskiej lub skróconej. Ponieważ Stypuła nie został
oficerem i utracił cenzus uprawniający do skróconej służby, musiał
dosłużyć czas brakujący mu do pełnego wymiaru służby zasadniczej.
Do rezerwy zwolniony został 21 czerwca 1928 r. Choć po zakoń
czeniu służby wojskowej formalnie powrócił do Tarnawy, to jednak
większość czasu nadal przebywał nad morzem lub w Warszawie.
Niedługo potem zmieniono mu przydział wojskowy, przenosząc go
w rezerwie z 43 pp do 12 pp Ziemi Wadowickiej, a 4 sierpnia 1930 r.
powołano na ćwiczenia wojskowe, które trwały do 12 września. Po
ich zakończeniu dowódca pułku, płk dypl. Józef Jaklicz, wystąpił
z wnioskiem o przywrócenie Stypule tytułu podchorążego, który
przyznano mu 15 grudnia 1930 r.

Polowanie w Baczynie 6 listopada 1928 r. Trzeci od lewej ówczesny porucznik,
później kapitan Otton Battek, trzeci od prawej Wojciech Stypuła. Drugi od prawej,
nieco za Stypułą, Antoni Bojeś, mimo podeszłego wieku jeden z organizatorów
wędrówek myśliwskich i wypraw terenowych kpt. Batteka i pchor. Stypuły
po południowej części powiatu wadowickiego (z archiwum Wojciecha Banasia)
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Na kolejne ćwiczenia, już jako podchorąży, Stypuła miał zostać
powołany w roku budżetowym 1933/1934 (rezerwistów powoływa
no na ćwiczenia w cyklu budżetowym, a rok budżetowy trwał od
1 kwietnia roku poprzedniego do 31 marca roku kolejnego), ale na
jego prośbę, prawdopodobnie wynikającą z realizowanych wtedy
licznych projektów żeglarskich, termin stawiennictwa przesunięto
na kolejny rok. Ćwiczenia odbył w okresie od 15 stycznia do 25 lutego
1935 r., ponownie w 12 pp jako podchorąży, szkolony na dowódcę
plutonu. Uzyskał za nie ogólną ocenę „dobry”, zaś dowódca pułku,
ppłk dypl. Antoni Wiktor Staich, scharakteryzował go następująco:
„Wybitna indywidualność, energiczny, pewny siebie, stanowczy, silny
charakter. Fizycznie wybitnie dobrze zbudowany, wytrzymały. Wy
szkolenie taktyczne bardzo dobre, fachowe dobre. Jest urodzonym
kierownikiem innych. Nadaje się na dowódcę plutonu strzeleckiego”.
Podczas służby w 12 pp najmocniejsze więzi łączyły pchor. Stypułę
z kpt. Ottonem Battekiem, wówczas komendantem powiatowym
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Makowie,
a równocześnie oficerem kontrwywiadu. Ich kontakty nie ograni
czały się do środowiska pułkowego i murów koszar, co potwierdzał
po wojnie mjr Tadeusz Kazimierz Rajewski, szef sekcji wywiadu
obronnego (kontrwywiadu) Samodzielnego Referatu Informacyjnego
Dowództwa Okręgu Korpusu nr V w Krakowie. Podczas myśliwskich
i służbowych wypraw na terenie powiatów wadowickiego, myślenic
kiego i makowskiego Battek i Stypuła odwiedzali organizacje para
militarne, poznawali weteranów, a także młodzież, której podchorąży
niewątpliwie imponował opowieściami o morskich przygodach. Bo
morze pozostawało nadal jego największą fascynacją.

A jednak morze – marynarz i dziennikarz
Skoro uniemożliwiono mu zostanie oficerem Marynarki Wojennej,
Stypuła zgłosił chęć pływania w marynarce handlowej. W 1930 r. od
był płatną praktykę na s/s „Niemen”, należącym do przedsiębiorstwa
17
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Żegluga Polska, pełniąc służbę asystenta nawigacyjnego. Później
kilkakrotnie jeszcze wyruszał w rejsy na tym statku jako oficer
nawigacyjny. Pływał do Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i śród
ziemnomorskich portów Afryki. Planował, że po uzyskaniu stopnia
oficerskiego przejdzie na inną, większą jednostkę przedsiębiorstwa
Gdynia–Ameryka Linie Żeglugowe, aby odbywać rejsy transatlan
tyckie. W okresach pomiędzy pełnomorskimi rejsami pracował
w Gdyńskiej Stoczni Jachtowej, budując jachty na zamówienie pań
stwowych i prywatnych inwestorów.
Już niedługo później Stypuła znalazł się wśród budowniczych
polskiej floty harcerskiej. Na jednym ze zdjęć z pokładu „Zawiszy
Czarnego” widać, jak stoi obok gen. Mariusza Zaruskiego i innych
oficerów załogi, wybitnych polskich żeglarzy – hm. Witolda Bu
blewskiego i pierwszego kapitana „Zawiszy”, porucznika mary
narki handlowej Jana Kuczyńskiego. Ta czwórka to niewątpliwie
prekursorzy i pierwsi organizatorzy harcerskiego żeglarstwa, którzy
w praktyce realizowali apel wadm. Kazimierza Porębskiego do pol
skich harcerzy o budowanie „Polski morskiej”. A zaczęło się to od
podjętej w 1932 r. uchwały V Konferencji Harcerskiej, wskazującej
na konieczność nabycia przez Związek Harcerstwa Polskiego jachtu
do dalekich podróży morskich. Była to jednak inwestycja bardzo
droga, a ZHP nie miał pieniędzy. Zorganizowano zatem zbiórki
publiczne i składki na flotę harcerską, a Komitet Floty Narodowej
przekazał ZHP kwoty uzyskane ze składek młodzieży szkolnej.
W 1934 r. dzięki spadkowi cen wynikającemu ze światowego kryzysu
żeglugowego kupiono w Danii za 39 tys. zł trzymasztowy szkuner
„Petrea” i przemianowano go na „Harcerza”. Zaplanowana prze
budowa na jacht szkolny mogący pomieścić 50 uczniów wymagała
jednak olbrzymich środków finansowych. Stocznia Gdańska za
taką przebudowę zażądała 270 tys. zł. Harcerze podjęli decyzję,
że sami przebudują swój statek. Pracami kierowali Jan Kuczyński
i Stypuła, a za wszelkie sprawy ekonomiczne i kwatermistrzowskie
odpowiadał Witold Bublewski. Ponieważ wyszkoleni pracownicy
stoczni brali za dniówkę 8 zł, czyli bardzo drogo, Stypuła wpadł na
18
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Chwila przerwy w pracy na pokładzie s/s „Niemen” –
czas na zapalenie fajki. Wojciech Stypuła z gitarą, 1930 r.
(z archiwum Wojciecha Banasia)

Wojciech Stypuła „Bartek”

pomysł ściągnięcia do prac cieśli z Podhala, którzy chwilowo bez
robotni zgodzili się pracować w Gdyni za dniówkę wynoszącą 4 zł.
Było to dla nich korzystne także dlatego, że nawet gdy mieli pracę
u siebie, nie zarabiali więcej niż 2 zł dziennie. Za zgodą władz ZHP
zapisano grupę góralskich cieśli do harcerstwa, a władze wojskowe
przyznały im w ramach Przysposobienia Wojskowego zniżkę na po
dróż koleją z Zakopanego do Gdyni. Niedługo potem przebudowany
statek, zarejestrowany jako s/y „Zawisza Czarny”, wypłynął w swój
pierwszy rejs. Był wtedy największym żaglowcem skautowym na
świecie, wzbudzającym podziw nawet w Wielkiej Brytanii, kolebce
jachtingu skautowego. Później Stypuła wielokrotnie odbywał na
nim rejsy jako członek kadry dowodzonej przez gen. Zaruskiego.
A gdy schodził na ląd, podejmował jako przedstawiciel ZHP w Gdy
ni skautowych żeglarzy z całego świata.

Na pokładzie „Zawiszy Czarnego” stoją od prawej kapitan jachtu gen. Mariusz Zaruski
oraz oficerowie instruktorzy: harcmistrz Witold Bublewski, por. marynarki handlowej
Jan Kuczyński i Wojciech Stypuła, 1934 r. (z archiwum Wojciecha Banasia)
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Oprócz działalności w żeglarstwie harcerskim Stypuła był in
struktorem w ośrodku Oficerskiego Yacht Klubu w Augustowie
i w Gdyni, a od 1933 r. stałym instruktorem żeglarskim Akademic
kiego Związku Morskiego RP. Organizacja ta powstała z inicjatywy
Akademickiego Związku Młodzieży Demokratycznej, ale dość szyb
ko główną rolę w jej strukturach zaczęli odgrywać akademicy sym
patyzujący z ruchem narodowym i narodowo-radykalnym. Obozy
żeglarskie organizowano w Jastarni, na terenie przydzielonym przez
Ministerstwo Spraw Wojskowych. Za realizację programu rozwoju
morskiego II RP odpowiadał m.in. Państwowy Urząd Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, który w ramach Przy
sposobienia Żeglarskiego wspierał rozwój sportów wodnych wśród
młodzieży harcerskiej i akademickiej. Sprzyjało to kształceniu po
tencjalnych rezerwistów dla kadr morskich Rzeczypospolitej, a tak
że ludzi przygotowanych do wykonywania zadań wymagających
szczególnego hartu i sprawności. Właśnie w barwach AZM RP Sty
puła z załogą kursantów na s/y „Szkwał” zdobył w sierpniu 1934 r.
pierwsze miejsce w regatach w Ystad w Szwecji, pokonując w tej
klasie jachtów wszystkie załogi z Danii, Niemiec i Szwecji. Ponieważ
jednak program rejsu szkolnego nie przewidywał startu w regatach,
zamiast aplauzu uczestnicy wyprawy otrzymali kary organizacyjne.
Stypuła wziął na siebie pełną odpowiedzialność za cały incydent
i karę przyjął bez mrugnięcia okiem. Przełożeni w AZM mieli nie
wątpliwy problem, nakładając kary za niesubordynację na uczest
ników rejsu, który okazał się sukcesem i przyniósł niespodziewaną
chwałę związkowym barwom „bez zezwolenia Zarządu Głównego
AZM”. A „Szkwał” – pierwszy jacht AZM, kupiony jako „Marabut”
w 1932 r., legł na dnie basenu jachtowego w Gdyni po niemieckim
bombardowaniu w dniu 2 września 1939 r.
Podczas prowadzonych corocznie kursów żeglarskich, na które
przybywali do Gdańska, Gdyni, a później Jastarni studenci z wielu
uczelni, Stypuła poznał przedstawicieli różnych środowisk politycz
nych, m.in. związanych ze Stronnictwem Narodowym i Obozem
Narodowo-Radykalnym. Jego przyjaciółmi stali się m.in.: Stanisław
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Leon Jeute (był on jednym z członków załogi „Szkwała” w trakcie „nie
legalnej” wyprawy na regaty do Szwecji), Mieczysław Dukalski i Jerzy
Padlewski. Kontakty z nimi Stypuła nadal utrzymywał lub odnowił
podczas konspiracyjnej działalności w latach II wojny światowej.

Wojciech Stypuła (pierwszy od lewej) z kursantami obozu żeglarskiego
Wojska Polskiego w Augustowie nad jeziorem Necko, 1934 r.
(z archiwum Wojciecha Banasia)

W listach Stypuły do matki z lat trzydziestych XX w. zachowały
się także informacje, że odbywał rejsy na okrętach wojennych, m.in.
na kanonierce „Marszałek Piłsudski”. Nie wiadomo jednak, w jakim
charakterze, skoro nie był oficerem Marynarki Wojennej. Jak twierdzili
jego przyjaciele i koledzy z Marynarki Wojennej – kadm. Romuald Na
łęcz-Tymiński, kmdr por. Julian Czerwiński oraz kmdr ppor. Zbigniew
Węglarz – mogło to być związane z wypełnianiem zadań o charakterze
wojskowym, wywiadowczym lub raczej kontrwywiadowczym.
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Realizując swoje marzenia, Stypuła podjął w 1933 r. próbę zorga
nizowania oceanicznego rejsu do Afryki i Stanów Zjednoczonych.
Przygotowania do tej wyprawy, rozpoczęte własnoręcznym przygo
towywaniem jachtu przez przyszłą załogę, znalazły literacki opis we
wspomnieniach Juliusza Żuławskiego Czas odzyskany. Wspominając
swą wizytę w Gdyni, przedstawia on nader barwnie Stypułę, nie tylko
jako znanego żeglarza i gawędziarza, ale także jednego z dwóch naj
lepszych w Polsce specjalistów od szycia żagli. Chociaż sam Żuławski
nie wziął udziału we wspomnianej wyprawie, to jednak opisał również
jej finał, znany mu z opowiadań i relacji ówczesnej prasy. Kecz „Eos”
pod dowództwem Stypuły wypłynął w rejs w grudniu 1933 r. W skła
dzie załogi oprócz Wojciecha znaleźli się główny fundator przedsię
wzięcia Wiesław Ostoja-Wilczyński oraz młodszy brat Stypuły, Janek,
po II wojnie światowej najlepszy w Polsce fachowiec od budowy
masztów okrętowych. Niestety nie dopłynęli daleko. Gwałtowny
sztorm, jaki zerwał się już w pierwszych dniach ich rejsu na Bałtyku,
zdemolował takielunek, omasztowanie i ożaglowanie, zmuszając ich
do poszukiwania chwilowej przystani w pobliżu Bornholmu. Próba
przetrwania na mieliźnie u wybrzeża wyspy zakończyła się tragicznie,
gdy sztorm, który w tym czasie osiągnął swe apogeum, zerwał kotwicę
jachtu i zepchnął kecz, roztrzaskując go na przybrzeżnych skałach.
Załoga zdołała się uratować i po walce z falami dopłynęła wpław do
brzegu. A na Bornholmie oprócz wielu przejawów ludzkiej życzli
wości nieocenione okazały się także skautowskie kontakty Stypuły,
dzięki którym serdecznie zaopiekowano się rozbitkami.
Dopiero w kilka lat później, już w okresie niemieckiej okupa
cji, Stypuła przyznał się w tajemnicy rodzinie, że podczas pobytu
w Gdyni pochłaniała go nie tylko praca na morzu. Miał powiedzieć,
że z polecenia polskich władz wojskowych uczestniczył zarówno
w działalności organizacyjnej stowarzyszeń wodniackich, jak i wyko
nywał zadania specjalne. Jednym z nich miało być porwanie z terenu
Wolnego Miasta Gdańska (dokładnie z Sopotu) niemieckiego oficera,
ponoć agenta Abwehry. Potwierdzał tę informację mjr Wincenty
Spyrłak, przed wojną rezydent polskiego kontrwywiadu w Gdyni,
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który Stypułę znał osobiście. Ze względu na zbyt małą ilość szczegó
łów oraz brak dokumentacji tego typu działań specjalnych z okresu
II RP nie da się już najprawdopodobniej zweryfikować tych infor
macji. Przypomniał rodzinie o tej historii już po wojnie młodszy
brat Wojciecha, Jan, który w tamtych latach mieszkał razem z nim
w Gdyni i działał w sporcie żeglarskim, ale z przyczyn oczywistych
także on nie znał szczegółów tych wydarzeń.

Przydział załóg na łodzie na obozie żeglarskim Wojska Polskiego w Augustowie,
przystań nad jeziorem Necko, 1934 r. (z archiwum Wojciecha Banasia)

W połowie lat trzydziestych XX w. Stypuła wchodził także krótko
w skład załóg pociągów standardu „Narty-Dancing-Brydż”, któ
rymi przedstawiciele elit społecznych II RP, polityki i gospodarki
oraz świata artystycznego, jak również liczni goście spoza granic
Rzeczypospolitej przemierzali szlaki do polskich kurortów i ośrod
ków sportów zimowych. Miał nawet zostać kierownikiem pogotowia
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technicznego zabezpieczającego bezproblemowy bieg pociągów tej
klasy, ale warunki w zimie 1935/1936 r. pokrzyżowały te plany i osta
tecznie Stypuła postanowił zająć się dziennikarstwem w Warszawie.
Już w 1932 r. ukończył w Gdyni kurs dziennikarski, co niedługo
potem zaowocowało współpracą z wieloma czasopismami, głównie,
jednak nie tylko, dla dzieci i młodzieży. Owo przygotowanie dzien
nikarskie pozwoliło później Stypule uczestniczyć w wydarzeniach,
które odcisnęły silne piętno na życiu publicznym II Rzeczypospolitej.
Gdy w połowie lat trzydziestych znalazł się w Warszawie, podjął
współpracę publicystyczno-redaktorską m.in. z redakcjami pism dla
dzieci i młodzieży – „Płomyka” i „Płomyczka”. Czasopisma te wy
dawano pod auspicjami Związku Nauczycielstwa Polskiego, w któ
rym silne były nie tylko sympatie lewicowe, w tym okresie wręcz
prokomunistyczne, ale również oddziaływanie sowieckiej agentury
wpływu, choć ogół członków ZNP utożsamiał się raczej z lewicą
sanacyjną lub ze środowiskami ludowo-narodowymi. Stypuła zna
lazł się w kręgu twórców i współpracowników tych periodyków
dokładnie w momencie, w którym był przygotowywany i został
wydany z inicjatywy agentki Kominternu Wandy Wasilewskiej nu
mer „Płomyka” (nr 25 z 2 marca 1936 r.) idealizujący system komuni
styczny i gloryfikujący ZSRS. Właśnie on – do czego w latach oku
pacji przyznał się siostrze – napisał jeden z tekstów zamieszczonych
w tym numerze, a mianowicie list rzekomego pioniera sowieckiego
do skauta angielskiego. List ten, gloryfikujący osiągnięcia ZSRS,
jednocześnie obnażał tragedię niewolonych przez komunizm ludzi.
Ponoć Stypuła uważał, że był to świetny „kawał”. Zdaniem rodziny
istnieje prawdopodobieństwo, że tekst ten powstał jako pretekst
do podjęcia działań przez władze szkolne oraz narzucenia zmian
w redakcji pisma i w Zarządzie ZNP. Reakcja władz oświatowych
i sankcje nałożone na redaktorów gazety spowodowały, że ZNP
zorganizował strajk nauczycieli, który jednak nie przyniósł skutków
oczekiwanych przez sowiecką agenturę. Ostatecznie strajk osłabł
i wygasł, a we władzach ZNP dokonano zmian, które uznane zostały
za korzystne dla władz państwa i szkolnictwa. Warto dodać, że nie
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było to ostatnie spotkanie Stypuły z komunizującymi redaktorkami
„Płomyczka” – Wasilewską i Janiną Broniewską.
Współpraca z „Płomykiem” i „Płomyczkiem” zaowocowała wielo
ma utworami o różnorakim charakterze, zamieszczonymi na łamach
obu gazet. Później Stypuła pisał jeszcze do organu Związku Strzelec
kiego „Strzelec”, zaś w 1938 r. podjął współpracę z powstałym w tym
roku czasopismem dla młodzieży szkolnej „Młody Nurt”, afiliowa
nym przy Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej, a redago
wanym przez Bolesława Tadeusza Łaszewskiego, oraz z kierowanym
przez Aleksandrę Bończa-Waśniewską komiksowym tygodnikiem
„Miki”, będącym adaptacją i tłumaczeniem komiksów Walta Disneya,
wzbogaconą twórczością autorów polskich. Stałym ilustratorem
tego tygodnika był przyjaciel Stypuły – Szancer. W poszukiwaniu
śladów twórczości Stypuły warto zatem także przejrzeć zachowane
w zbiorach bibliotecznych egzemplarze tych czasopism.

Wojciech Stypuła (stoi w środku, w kapeluszu) z delegacją skautów z Danii –
Gdynia, Skwer Kościuszki, 1935 r. (z archiwum Wojciecha Banasia)
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W ostatnim przed wybuchem wojny liście do rodziny, napisanym
14 lipca 1939 r., Stypuła wspominał o rozległych planach wydawni
czych. Jednak realizację umowy podpisanej w 1939 r. z wydawnic
twem prowadzonym przez Marka Przeworskiego zniweczył wybuch
wojny. Wiadomo, że umowa ta dotyczyła co najmniej czterech książek
o charakterze przygodowym, ale także wychowawczym. Co ciekawe,
miały one być owocem literackiej współpracy Stypuły z Broniewską
i Wasilewską. Jak napisał Stypuła w liście do matki, obrana tematy
ka i ustalenia z wydawcą oraz wstępne starania w Ministerstwie Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego gwarantowały, że książki
te zostaną wpisane na listę lektur obowiązkowych dla młodzieży
szkół średnich i starszych klas szkół powszechnych. Z zebranych
przez rodzinę informacji wynika, że żadne rękopisy czy maszynopisy
powieści autorstwa Stypuły nie przetrwały zawieruchy wojennej.

Wojna i konspiracja
Zgodnie z przeznaczeniem mobilizacyjnym pchor. Stypuła powinien
po zarządzeniu mobilizacji (w 12 pp miało to miejsce 23 sierpnia 1939 r.)
stawić się w Wadowicach i otrzymać przydział do tzw. nadwyżek, prze
znaczonych do formowania kolejnych oddziałów w Ośrodku Zapaso
wym 6 Dywizji Piechoty. Prawdopodobnie jednak adnotacje zawarte
na karcie ewidencyjnej Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Woj
skowych nie są dowodem ostatecznego przydziału Stypuły. Nie tylko
nie został on zmobilizowany w Wadowicach, ale w ogóle nie wcielono
go do 12 pp ani do żadnej formacji przez ten pułk mobilizowanej.
Według informacji uzyskanych od członków rodziny, którym skró
towo zrelacjonował swoje przeżycia z lat 1939–1942 podczas odwie
dzin w Budzowie, Wieliczce i Zembrzycach w 1943 r., zmobilizowany
został w Warszawie, prawdopodobnie do jakiejś instytucji sztabowej.
Po zakończeniu walk w jesieni 1939 r. nie poszedł do niewoli, lecz po
został w Warszawie lub w jej okolicy i od pierwszych dni okupacji
miał rozpocząć działalność konspiracyjną. Gdy w 1943 r. odwiedził
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mieszkającą w Zembrzycach siostrę, bardzo lakonicznie wspominał
jedynie o tym, że był ranny w walce z Niemcami i że przez jakiś czas
ukrywano go w jednym z klasztorów na Kielecczyźnie. Nie wiadomo
jednak, kiedy dokładnie miało to miejsce. Być może przejściowo zwią
zany był z tworzeniem struktur konspiracji w Górach Świętokrzyskich
lub z działalnością oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
Szancer wspominał, że gdy w grudniu 1939 r. powrócił do Warszawy,
Stypuła zaangażowany był już mocno w konspirację.

Wojciech Stypuła, zdjęcie wykonane w drugiej połowie lat trzydziestych
(z archiwum Wojciecha Banasia)
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W czasie okupacji Stypuła mieszkał w Warszawie, m.in. na parterze
kamienicy przy ul. Mazowieckiej 10. W jesieni 1942 r. uciekł z tego
mieszkania przez okno, gdy do drzwi załomotało Gestapo. Wiadomo,
że związany był z pionem legalizacji żołnierzy dywersji Związku Walki
Zbrojnej – Armii Krajowej, w których struktury wszedł prawdopodob
nie z jedną z grup zrzeszonych w Tajnej Armii Polskiej – Konfederacji
Narodu – Konfederacji Zbrojnej. Tę przynależność pośrednio potwier
dza także fakt, że dzięki Stypule wspomniany już Szancer nawiązał kon
takt i podjął konspiracyjną współpracę z dr. Zygmuntem Zakrzewskim,
który związany był z tą organizacją w Warszawie. Później, w obozie
koncentracyjnym Auschwitz, Zakrzewski jako znany por. Witoldowi
Pileckiemu konspirator natychmiast trafił do jego organizacji.
Szancer barwnie, aczkolwiek czasem we właściwy sobie, karyka
turalnie przerysowany sposób, opisuje ukrywanie się Stypuły w War
szawie, budowanie skrytek konspiracyjnych na broń, materiały poli
graficzne i archiwa konspiracji oraz założenie zakładu fotograficznego,
który był parawanem i pracownią dla działań legalizacyjnych oraz
mikrofilmowania dokumentów konspiracji. Zofia Sykulska, znana
polska aktorka, była przed wojną narzeczoną Stypuły. Po rozstaniu
z nim wyszła za mąż za jego przyjaciela Szancera. Wspomniany za
kład fotograficzny należący do Sykulskiej-Szancerowej pomógł zor
ganizować właśnie Stypuła, a w celu zapewnienia fachowej obsługi
skierował do pracy w nim zaprzysiężonego w organizacji Stefana
Platera-Zyberka, przed wojną znanego fotografika dokumentującego
m.in. rozwój Gdyni, sygnującego swoje liczne prace nazwą słynnej
agencji fotograficznej Photo-Plat. Po wspomnianej wsypie w 1942 r.
Plater został ujęty przez Gestapo i po śledztwie osadzony 14 listopada
1942 r. w KL Auschwitz, gdzie rozstrzelano go 9 lutego 1943 r.
Stypuła załatwił także małżeństwu Szancerów mieszkanie u Włodzi
mierza Padlewskiego, wybitnego architekta, artysty i projektanta, który
związany był ze Stypułą kontaktami organizacyjnymi. Padlewski projek
tował dla organizacji skrytki w lokalach konspiracyjnych zajmowanych
m.in. przez Stypułę, oraz meble, w których też często umieszczane były
skrytki. Takie meble zaprojektował również do mieszkania Szancerów.
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Aktywność w TAP i ZWZ nie była jedynym konspiracyjnym
powiązaniem Stypuły. Prawdopodobnie cały czas utrzymywał rów
nolegle kontakty ze wspomnianymi wcześniej: Jeutem, Dukalskim
i Padlewskim, współpracującymi w czasie wojny z Siecią Wywiadu
„Zachód” Związku Jaszczurczego. Archiwum Sieci „Zachód” mieściło
się w mieszkaniu rodziny Głombiowskich, w kamienicy przy ul. Ma
zowieckiej 10, tej samej, w której do wsypy w 1942 r. mieszkał Stypuła.
Nie wiadomo jednak, czy zamieszkiwanie Stypuły i funkcjonowanie
wspomnianego archiwum w tym samym budynku były przypadkowe,
czy też istniała między tymi faktami jakakolwiek korelacja organi
zacyjna. Archiwum Sieci „Zachód” zostało wykryte i zlikwidowane
przez Gestapo dopiero w grudniu 1943 r., gdy Stypuła walczył już na
Nowogródczyźnie. Natomiast Jeute i Padlewski, wytropieni przez
specjalną grupę śledczą Gestapo – Komando ZJ, zostali aresztowani
jeszcze w lutym 1942 r. w Warszawie i osadzeni w berlińskim więzie
niu Moabit. Po wyjątkowo brutalnym śledztwie, podczas którego nie
zdradzili nikogo, skazano ich na karę śmierci i ścięto gilotyną w 1943 r.
Pod koniec zimy lub wczesną wiosną 1943 r. Stypuła odwiedził
rodzinę – brata mieszkającego wtedy w Wieliczce i Budzowie oraz
siostrę w Zembrzycach. Ta podróż Stypuły także związana była
z zadaniami konspiracyjnymi, choć rodzina nie miała o tym pojęcia.
Mieszkająca w Zembrzycach siostra Wojciecha, Zofia Dzierżyńska,
zaskoczona była jego nagłym pojawieniem się. Po kilkudniowym
pobycie, odprowadzony aż na stację w Stryszowie (stacja w Zem
brzycach leżała w pasie granicznym, już na terenie III Rzeszy),
wyjechał do Warszawy. Zaskakujące dla rodziny były wędrówki
Stypuły po okolicznych miejscowościach oraz kontakty z różnymi
osobami z terenu Budzowa i Zembrzyc. Niewątpliwie znał tam wielu
ludzi z czasów dzieciństwa oraz późniejszych wypraw myśliwskich,
ale dopiero wiele lat po zakończeniu wojny okazało się, że były to
często osoby pełniące kierownicze funkcje w miejscowej konspiracji
i organizujące siatkę przerzutową przez wytyczoną przez Niemców
granicę na Skawie pomiędzy terenami włączonymi do III Rzeszy
a obszarem Generalnego Gubernatorstwa.
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Wszystkie wspomniane okoliczności wskazują, że w okolice Wa
dowic Stypuła skierowany został z zadaniem rozpoznania okupa
cyjnych realiów na tym terenie. Wiadomo bowiem, że co najmniej
od 1943 r. był podwładnym rtm. Tomasza Zana „Borka”, oficera
sieci głębokiego wywiadu, przydzielonego po zakończeniu misji na
okupowanych przez Niemców terenach ZSRS do sztabu Kierow
nictwa Dywersji, czyli Kedywu KG AK, twórcy i dowódcy oddziału
„Motor-Sęk”. Właśnie podczas takich wypraw rtm. „Borek” i jego
współpracownicy rozpoznawali niemieckie obiekty paramilitarne,
wrażliwe na dywersję elementy linii kolejowych oraz funkcjonowanie
garnizonów i instytucji niemieckich. A zimą i wiosną 1943 r. zespół
„Borka” opracowywał zadania dla oddziałów dywersji AK wzdłuż
pasa okupacyjnej granicy między III Rzeszą a GG dla planowanej
akcji „Taśma”. Miała ona na celu uderzenie w okresie letnim w 1943 r.
na niemieckie strażnice graniczne oddzielające obszar Generalnego
Gubernatorstwa od ziem włączonych do III Rzeszy. I faktycznie,
niedługo potem w ramach tej akcji rozbita została m.in. niemiecka
strażnica graniczna w Zagórzu koło Mucharza.
Jednak za realizację akcji „Taśma” odpowiadał już nie rtm. „Bo
rek”, lecz mjr dypl. Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz” z Oddziału III
Operacyjnego KG AK. Przeprowadzono ją w ciągu kilku miesię
cy wiosną i latem 1943 r., gdy Stypuła, który przybrał pseudonim
„Bartek”, pełnił już inne obowiązki, a później walczył na Nowo
gródczyźnie.
Już w połowie 1943 r. rtm. „Borek” otrzymał nowy przydział
i wraz z częścią współpracowników, wśród których był m.in. „Bar
tek”, znalazł się w Ekspozyturze „Start III” Komendy Głównej AK,
mającej za zadanie zaopatrzenie kwatermistrzowskie i przerzucenie
kadr dla Nowogródzkiego Okręgu AK „Nów” oraz organizowanej
na Nowogródczyźnie 19 Dywizji Piechoty AK. Przełożonym podzie
lonego na trzy ekspozytury „Startu” był cichociemny, ppłk Henryk
Krajewski „Trzaska”. „Starty” miały dostarczać zaopatrzenie oraz
wesprzeć formowanie odtwarzanych na Kresach Wschodnich ba
talionów i pułków Sił Zbrojnych RP, które jako pierwsze wobec
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zbliżającego się frontu miały przystąpić do akcji „Burza” i powstania
przeciwko Niemcom. Za wsparcie Okręgu Wołyńskiego AK odpo
wiadała Ekspozytura „Start I”, a za zaopatrzenie Okręgu Poleskiego –
Ekspozytura „Start II”.

Por. Wojciech Stypuła „Bartek” w partyzantce na Nowogródczyźnie, zima 1943/44 r.
(z archiwum Wojciecha Banasia)
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Niedługo potem wspomniany już mjr „Kotwicz” wyjednał „Bart
kowi” oraz dwóm innym oficerom, wcześniej związanym z pionem
dywersji w warszawskiej AK, nowy przydział. Usłyszawszy podczas
odprawy sztabów okręgów w KG AK, że Nowogródczyzna ma mało
oficerów przygotowanych do walk partyzanckich, zaproponował sze
fowi sztabu Okręgu, cichociemnemu kpt. dypl. Stanisławowi Sędzia
kowi „Warcie”, trzech doświadczonych i rwących się do walki oficerów:
dawnego hubalczyka por. Józefa Świdę „Lecha” oraz podporuczników
Tadeusza Brykczyńskiego „Kubusia” i Stypułę „Bartka”, który nadawał
się zarówno do zadań specjalnych, jak i propagandowych.
Na początku lipca 1943 r. wszyscy trzej przerzuceni zostali na No
wogródczyznę, gdzie „Lech” objął dowództwo nad – utworzonym
z oddziałów 301, 312, a przejściowo także 314 – Zgrupowaniem Nadnie
meńskim (czasem zwanym też Zaniemeńskim) AK, rozwiniętym na
stępnie w 77 pp AK. „Kubuś” mianowany został dowódcą oddziału 301
(1 kompania, a później I batalion 77 pp AK), wkrótce jednak, bo już
12 września, poległ podczas odpierania sowieckiego ataku w Posolczy.
„Bartek”, występujący oficjalnie jako oficer Biura Informacji i Propa
gandy KG AK, został adiutantem i oficerem do zadań specjalnych
dowódcy Zgrupowania Nadniemeńskiego, a później 77 pp AK. Na
Nowogródczyznę została przerzucona także „Marianna”, podwładna
i narzeczona „Bartka” ze „Startu III”, przeszkolona jako łączniczka i sa
nitariuszka. Otrzymała ona pierwszy przydział jako sanitariuszka ope
racyjna w polowym szpitalu AK w Niecieczy koło Bielicy. Po wielu
latach Świda w liście do Jasińskiej-Stankowskiej „Marianny” z 1 lutego
1993 r. napisał, że „Bartek” był w jego sztabie przez trzy miesiące, do
jego odejścia z Nowogródczyzny, które nastąpiło w lutym 1944 r. Ponie
waż historycy są zgodni co do tego, że przerzut wszystkich na Nowo
gródczyznę nastąpił w lipcu 1943 r., trzeba przyjąć, że Stypuła przed
objęciem funkcji w Zgrupowaniu Nadniemeńskim mógł wykonywać
jakieś inne zadania w Okręgu. Możliwe jednak, że „Lech” pomylił się,
informując, że okres jego bezpośredniej współpracy z „Bartkiem” trwał
trzy miesiące, bowiem od wydarzeń na Nowogródczyźnie do napisania
przez niego listu do „Marianny” upłynęło prawie pół wieku.
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Relacja Jasińskiej-Stankowskiej pozwala dość precyzyjnie ustalić,
że przerzut grupy na Nowogródczyznę nastąpił w lipcu 1943 r., za
pewne pod koniec pierwszej dekady lub około połowy tego miesiąca,
gdyż „Marianna” zapamiętała, że „Bartek” był jeszcze w Warszawie
5 lipca, gdy ogłoszono wiadomość o śmierci gen. Sikorskiego 4 lipca
1943 r. w Gibraltarze.

Między Niemcami i Sowietami –
tragiczne doświadczenie Nowogródczyzny
Aby zrozumieć złożoność problemów i relacji polsko-sowiecko-nie
mieckich na Nowogródczyźnie oraz znaczenie polityczne i wojskowe
skomplikowanych zadań realizowanych przez ppor. „Bartka”, ko
nieczne jest przynajmniej ogólne poznanie rozwoju wydarzeń na
tym terenie w latach II wojny światowej.
Województwo nowogródzkie w okresie II RP, mające powierzch
nię 22 966 km kw., zajmowało 6 proc. terytorium kraju. Mieszkało
w nim 1057,2 tys. ludzi – oprócz Polaków, Białorusinów i Żydów
także Litwini, Rosjanie i Tatarzy. Często trudno było odróżnić,
kto jest Polakiem, a kto Białorusinem. Dane uzyskane na podsta
wie spisów ludności przeprowadzonych w 1921 i 1931 r. również
nie dostarczyły jednoznacznej odpowiedzi, a pytania o język oj
czysty i wyznanie wskazywały na pomieszanie narodowościowo-
‑wyznaniowych kryteriów. W 1931 r. jako ojczysty wskazywało język
polski 553 859 mieszkańców, język białoruski – 413 466, a jidysz
i hebrajski – 76 025. Jeśli zaś chodzi o wyznania, to w województwie
mieszkało 424 549 rzymskich katolików, 542 333 prawosławnych
i 82 872 wyznawców religii mojżeszowej. Większość Polaków wy
znawała katolicyzm, a większość Białorusinów – prawosławie, ale
byli także prawosławni posługujący się językiem polskim i katolicy
używający języka białoruskiego. Miasta – niezbyt liczne i w więk
szości niewielkie – zamieszkiwali przede wszystkim Polacy i Żydzi,
zaś w osadach wiejskich przeważali Białorusini. Ale podział ten miał
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też różne proporcje w poszczególnych powiatach. Ludność polska
dominowała w powiatach: lidzkim, szczuczyńskim i wołożyńskim,
duży jej odsetek był również w stołpeckim. W pozostałych domi
nowali Białorusini.
W latach 1921–1925 na Nowogródczyźnie oraz w sąsiednich
województwach: poleskim, wileńskim, a także leżącym dalej na
południe wołyńskim, przybywające spoza kordonu granicznego so
wieckie oddziały dywersyjne, często zasilane też przez miejscowych
zwolenników komunizmu, dokonały ponad 200 napadów. Organi
zatorem tych działań dywersyjnych był Zarząd Wywiadowczy Armii
Czerwonej (Razwiedupr), który później przekształcono w Główny
Zarząd Wywiadowczy (GRU). Dopiero utworzenie w 1924 r. Korpusu
Ochrony Pogranicza, a także kompromitacja sowieckich dywer
santów, którzy w styczniu 1925 r. wracając z napadów na Wołyniu,
zaatakowali strażnicę własnych wojsk pogranicznych w Jampolu,
spowodowały likwidację dywersyjnego zagrożenia ze strony ZSRS.
Stosunek Białorusinów do Polski i Polaków był bardzo zróżni
cowany. Część z nich była lojalnymi obywatelami Rzeczypospolitej,
niektórzy jednak z przyczyn narodowościowych lub podżegani przez
przybywających nielegalnie zza kordonu granicznego sowieckich
agentów włączali się w działalność antypaństwową. Nie działo się
to jednak na skalę masową.
Wybuch II wojny światowej i wkroczenie na wschodnie tereny
Rzeczypospolitej armii sowieckiej zmieniły ten stan. Sowiecki system
zarządzania państwem podzielony był na trzy podstawowe piony. Ad
ministracja wykonawcza, szczególnie na najniższych szczeblach wła
dzy, miała bardzo ograniczone uprawnienia. Znacznie ważniejszą rolę
odgrywał sowiecki aparat partyjny, a najważniejszymi organami były
milicja i NKWD. Realną władzę decyzyjną na całym zajętym obszarze
dawnego województwa nowogródzkiego, włączonego do ZSRS jako
obwód baranowicki, sprawował Komitet Centralny Komunistycznej
Partii (bolszewików) Białorusi i jego agendy obwodowe oraz rejonowe.
Propaganda komunistyczna i działalność NKWD skutecznie zachę
ciły część Białorusinów do występowania przeciwko Polakom, tym
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bardziej że władze sowieckie natychmiast rozpoczęły represje wobec
tych ostatnich. Szybko jednak Białorusini przekonali się, że tylko
nieliczni spośród nich mogli liczyć na jakąkolwiek karierę w nowym
ustroju, a większość stanowisk kierowniczych na terenach włączonych
do Związku Sowieckiego obejmowali Rosjanie przybyli z głębi ZSRS.

Por. Wojciech Stypuła „Bartek” (z lewej) i ppor. Piotr Szymkowicz „Pietia”,
adiutant IV baonu 77 pp AK. Nowogródczyzna, zima 1943/44 r.
(z archiwum Wojciecha Banasia)
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Ze szczególną zaciętością władze sowieckie tępiły wszelkie prze
jawy tworzonej od 1939 r. polskiej konspiracji. Wielu zaangażowa
nych w nią ludzi padło ofiarą masowych deportacji na wschodnie
tereny ZSRS, ale jeszcze więcej zapełniło areszty i kazamaty więzień
NKWD. Mimo to konspiracja Polskiego Państwa Podziemnego trwała
i rozwijała się, starając się pomóc przetrwać sowiecką okupację jak
największej liczbie Polaków.
Agresja III Rzeszy na niedawnego sojusznika i wielka klęska
Armii Czerwonej w pierwszych miesiącach wojny sowiecko-niemiec
kiej spowodowały, że wielu Białorusinów bardzo szybko otrząsnęło
się z prokomunistycznych sympatii. Większość funkcjonariuszy
aparatu komunistycznego zbiegła w głąb ZSRS, jedynie nielicz
ni ukrywali się w wielkich kompleksach leśnych Białostocczyzny,
Nowogródczyzny i Wileńszczyzny. Niemcy posuwający się szybkimi
pancernymi klinami w głąb ZSRS pozostawili na zapleczu frontu
wiele grup i grupek żołnierzy sowieckich z wycofującej się z Białorusi
armii gen. Popowa, nie biorąc ich do niewoli. Zresztą żołnierze ci naj
częściej nie wykazywali woli walki, a chcieli jedynie przetrwać i żyć.
W większości wsi zaroiło się od dodatkowych wiejskich parobków,
a w lasach krążyły ich całe gromady. Mimo ogólnej biedy większość
mieszkańców, zarówno Białorusinów, jak i Polaków, kierując się
ludzkimi, chrześcijańskimi uczuciami, starała się pomóc im przeżyć.
W późniejszych latach część spośród tych uratowanych czer
wonoarmistów wcielona została dobrowolnie lub przymusowo do
sowieckich oddziałów partyzanckich, stając się prawdziwym utrapie
niem mieszkańców Nowogródczyzny. Grupy przerzuconych przez
front czy zrzuconych na spadochronach dowódców i komisarzy zasi
lili członkowie aparatu komunistycznego, którzy przetrwali w ukry
ciu na miejscu. Objęli oni dowództwo nad ukrywającymi się i po
utworzeniu brygad i zgrupowań partyzantki sowieckiej rozpoczęli
zwalczanie polskiej konspiracji oraz jej oddziałów. W miarę zbliżania
się frontu sowiecko-niemieckiego silne zgrupowania partyzantki so
wieckiej przechodziły w tzw. rajdach ze wschodnich obszarów Biało
rusi na Nowogródczyznę, a nawet dalej, w Białostockie. Oddziały te,
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nastawione przede wszystkim na prowadzenie rozpoznania terenu
i mieszkańców, a zatem na wykonywanie zadań NKWD, bardzo
rzadko podejmowały działania przeciwko Niemcom, natomiast
bezwzględnie grabiły wsie, zwłaszcza zamieszkane przez Polaków,
dokonując licznych mordów i gwałtów.
Przedstawiciele polskiej konspiracji i dowódcy oddziałów par
tyzanckich starali się pertraktować z Sowietami, aby ograniczyć ich
ekspansję i zapobiec brutalności. Do połowy 1943 r. takie metody
były nierzadko skuteczne. Dzięki temu – jeśli polska konspiracja
miała możliwość zapewnienia żywności potrzebnej do utrzymania
licznych oddziałów sowieckich – prowadziły one mniej agresywnych
działań przeciwko polskim wsiom. Natomiast podejmowane przez
Polaków próby organizowania wspólnych akcji przeciwko Niemcom
kończyły się najczęściej tym, że w chwili zagrożenia przez przeważa
jące siły niemieckie Sowieci pozostawiali Polaków samych lub nawet
stwarzali Niemcom możliwości okrążenia sił polskich.
Ponieważ Sowietom nie udało się podporządkować sobie po
wstających oddziałów polskiej partyzantki, gdzie tylko mogli, zaczęli
bezwzględnie zwalczać AK, starając się wszelkimi metodami dopro
wadzić do likwidacji polskiego podziemia. Podszywając się pod Po
laków, podejmowali akcje mające sprowokować represje niemieckie,
szczególnie nakierowane na wsie i obszary zamieszkane przez Pola
ków i ludność udzielającą pomocy polskiemu podziemiu. Podrzucali
władzom niemieckim donosy i całe listy Polaków współpracujących
z AK lub w niej działających. Świadkowie wydarzeń oraz historycy
przytaczają liczne przykłady sowieckich zbrodni na Polakach oraz
stosowania zasady odpowiedzialności zbiorowej, gdy mordowano
całe rodziny żołnierzy AK.
Do połowy 1943 r. Sowieci rzadko kwestionowali fakt, że Nowo
gródczyzna jest częścią Rzeczypospolitej i Polacy są na niej go
spodarzami. Jednak od wiosny 1943 r. podjęli otwarte działania
ofensywne przeciwko Polakom, usankcjonowane przez władze
sowieckie 22 czerwca 1943 r., po zerwaniu przez ZSRS stosunków
dyplomatycznych z Rządem RP w Londynie. Centralny Sztab Ruchu
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Partyzanckiego w Moskwie i Białoruski Sztab Ruchu Partyzanc
kiego oficjalnie nakazały wtedy wszystkim sowieckim oddziałom
bezwzględną likwidację polskiej konspiracji i partyzantki. Ten roz
kaz został znaleziony przy jednym z komisarzy poległych w walce
z Polakami i niedługo potem znalazł się w Komendzie Głównej AK
w Warszawie, gdzie niestety nie dano wiary jego złowieszczemu
znaczeniu. Tymczasem na Nowogródczyźnie rozgorzała mająca
trwać ponad rok – od maja 1943 r. do lipca 1944 r. – polsko-sowiec
ka wojna partyzancka, z której brutalności, zasięgu i skutków nie
zdawała sobie, a raczej nie chciała sobie zdawać sprawy KG AK,
pragnąca za wszelką cenę uniknąć posądzenia o jakąkolwiek dzia
łalność przeciwko sojusznikom naszych sojuszników, jak określano
Sowietów w dokumentach polskich władz wojskowych.
Tzw. teoria dwóch wrogów miała na Nowogródczyźnie wymiar
realny, tragicznie rzeczywisty. Nie dlatego, że tak uważali Polacy, ale
dlatego, że takie warunki walki narzucili Sowieci. Konspiracja AK
na Nowogródczyźnie, nakierowana na ocalenie żywiołu polskiego
i skupiająca się na walce z Niemcami, zmuszona została do włożenia
wielkiego wysiłku w samoobronę przed Sowietami, niejednokrotnie
znajdując się w kleszczach równie bezwzględnie zwalczających ją
oddziałów III Rzeszy i ZSRS. W takim wymiarze będący formalnie
w stanie wojny z Niemcami Sowieci nadal realizowali postanowie
nia zawartego w 1939 r. paktu Ribbentrop–Mołotow. Nieraz Polacy,
chcąc uratować ludność poszczególnych wsi czy żołnierzy oddziału,
zmuszeni byli do podejmowania pertraktacji albo z jednym, albo
z drugim przeciwnikiem.
Na szczęście Sowietom nie powiodły się próby zniszczenia
polskiej partyzantki przed rozpoczęciem akcji „Burza”, czyli akcji
dywersyjnej na zapleczu zbliżającego się do granic Polski frontu
wschodniego, zaś Niemcom nie udało się przekonać dowódców i żoł
nierzy AK do podjęcia wspólnej walki przeciw Sowietom. Największy
ciężar samoobrony przed agresją sowiecką spadł na oddziały, które
operowały najbliżej dużych skupisk i zgrupowań bolszewików. Walkę
tę podjęły dwa zgrupowania AK – Zgrupowanie Stołpeckie (później
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w literaturze historycznej określane często mianem Stołpecko-
‑Nalibockiego), dowodzone przez cichociemnego por. Adolfa Pilcha
„Górę”, „Dolinę”, złożone z I batalionu 78 pp Strzelców Słuckich AK,
I dywizjonu 27 Pułku Ułanów AK im. Króla Stefana Batorego i szwa
dronu ckm 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich AK, oraz Zgrupowanie
Południe, zwane Nadniemeńskim, składające się wtedy z I i IV ba
talionów 77 pp AK, a także kilku mniejszych pododdziałów, przy
którym najczęściej przebywał dowódca 77 pp – por. „Lech”. Walki
i potyczki z napadającymi na polskie oddziały i wsie Sowietami
musiały staczać również inne oddziały AK na tym terenie.
Wiosną 1944 r. do Okręgu Nowogródzkiego AK przybyli do
świadczeni już w partyzanckich czy konspiracyjnych działaniach
cichociemni – mjr dypl. Kalenkiewicz „Kotwicz” i por. Jan Piwnik
„Ponury”. Jednym z pierwszych zadań, które mieli wykonać, było
przeprowadzenie rozprawy sądu wojennego przeciwko rtm. Świ
dzie „Lechowi”, oskarżonemu przez komendanta Okręgu Nowo
gródzkiego m.in. o prowadzenie nielegalnych rozmów z Niemcami
i odmowę nawiązania współpracy z Sowietami. Rozprawa odbyła
się 12 lutego 1944 r. we wsi Szlachtowszczyzna. Sądowi przewod
niczył ppor. Bolesław Piasecki „Sablewski”, dowódca III batalionu
77 pp AK, asesorami byli por. Piwnik „Ponury” i ppor. Bojomir Two
rzyański „Ostoja”, dowódca VII batalionu 77 pp AK. Oskarżał szef
sztabu Okręgu, kpt. dypl. Sędziak „Warta”. Obrońcą miał być właśnie
ppor. „Bartek”, ale rtm. „Lech” zdecydował, że będzie bronił się sam.
Zgodnie z prawem wojennym rtm. „Lech” skazany został na karę
śmierci za pertraktacje z wrogiem i odmowę wykonania rozkazu,
ale mjr „Kotwicz” jako delegat KG AK zgodnie ze swoimi upraw
nieniami zawiesił wykonanie wyroku do końca wojny, pozostawiając
„Lechowi” prawo do rehabilitacji na innym wyznaczonym przez
KG AK stanowisku. Nieprzejednani krytycy rtm. Świdy usiłowali
później zarzucać „Kotwiczowi”, że uchronił skazanego, gdyż był jego
kuzynem. Jednak prawo „Kotwicza” do takiej decyzji potwierdził szef
sztabu KG AK, gen. Tadeusz Pełczyński „Grzegorz”, który delegując
Kalenkiewicza na Nowogródczyznę, nie tylko wiedział, że ten jest
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kuzynem Świdy, ale także zdawał sobie sprawę, iż postawienie „Lecha”
w stan oskarżenia jest wynikiem personalnych rozgrywek i próbą
ukrycia wcześniejszego zaakceptowania rozmów z Niemcami przez
dowódcę Okręgu Nowogródzkiego.
Rtm. Świda po odejściu do KG AK zmienił pseudonim na „Kmi
cic”, a później „Dzik”, i przeniesiony do Okręgu Krakowskiego AK,
został jako dowódca oddziału partyzanckiego w Obwodzie Bochnia
odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i zrehabi
litowany.
Zeznania oskarżonego oraz przebieg rozprawy unaoczniły nowo
przybyłym całą złożoność i dramatyzm sytuacji na Nowogródczyźnie.
Niedługo potem okazało się, że świetnie zrozumieli oni tragizm poło
żenia polskich oddziałów. Ówczesny oficer AK, a późniejszy profesor
literaturoznawstwa Czesław Zgorzelski opisał przebieg odprawy,
która odbyła się w połowie maja 1944 r. w Komendzie Okręgu Nowo
gródzkiego. Gdy szef sztabu Komendy Okręgu kpt. dypl. Sędziak
„Warta” odczytał rozkaz KG AK nakazujący nawiązywanie kontaktów
z Sowietami w celu podejmowania wspólnej walki z wojskami nie
mieckimi oraz zabraniający jakichkolwiek konfliktów z oddziałami
sowieckimi i pertraktacji z Niemcami, dowódca VII batalionu 77 pp
AK por. „Ponury” po chwili konsternacji wszystkich zgromadzonych
zapytał: „To – jakże? Mamy dawać się zarzynać jak barany?”. Kiedy
kpt. „Warta” zwrócił mu uwagę, że taki jest rozkaz KG AK, Piwnik
odpowiedział krótko: „Tak jest, panie kapitanie!”.
Po upływie wielu lat od zakończenia wojny Komendant Głów
ny AK, gen. dyw. Tadeusz Bór-Komorowski, usiłował tłumaczyć
postawę KG AK, mówiąc, że w Komendzie nie wiedziano, czy
ataki na oddziały AK na Kresach Wschodnich nie są inicjatywami
lokalnych dowódców sowieckich. Twierdził, że dopiero stosunek
Sowietów do Powstania Warszawskiego uświadomił dowództwu
AK, jakie są prawdziwe nastawienie kierownictwa ZSRS do Pań
stwa Polskiego i sowiecka polityka wobec AK. Większość oficerów
AK z Nowogródczyzny boleśnie poznała tę prawdę już ponad rok
wcześniej.
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Na szlaku Narbutta – oficer do zadań specjalnych
Formalnie przydzielony do Zgrupowania Nadniemeńskiego jako
oficer oświatowy, „Bartek” wykonywał wiele innych zadań. Dość
lakonicznie ujął to rtm. Świda „Lech”, pisząc o Stypule: „Przysłany
z Warszawy jako oficer oświatowy, był w moim małym sztabie Zgru
powania Nadniemeńskiego. Był przez te trzy miesiące do mojego
odejścia razem ze mną. Spełniał różne doraźne funkcje. Wszystko
co robił, robił z wielkim zapałem. Odznaczał się dużym rozumem
i inteligencją, odwagą”. Nie wspomniał jednak o kluczowych zada
niach, do których wykonywania kierowano „Bartka”, pisząc jedynie,
że Stypuła: „lojalnie był przy mnie w najcięższych chwilach. W czasie
sądu wojennego miał ogromny żal, że nie powołałem go na obrońcę.
Całe trzy miesiące to okres ogromnej przyjaźni. […] To wszystko co
mogę powiedzieć o tym bardzo mi drogim człowieku”.
Jest pewne, że Świda nie chciał ani zatajać jakichkolwiek spraw,
ani przypisywać sobie zasług Stypuły. Jednak w obliczu zarzutów,
jakie mu postawiono, „Lech” konsekwentnie brał na siebie pełną
odpowiedzialność za rozmowy z Niemcami.
Funkcja oficera oświatowego skierowanego przez władze Biura
Informacji i Propagandy, czyli Wydział VI KG AK, jaką oficjalnie miał
pełnić „Bartek”, mogła być formą kamuflażu. Świadczy o tym fakt, że
gdy w grudniu 1943 r. do Zgrupowania przybyli ppor. Edward Ozięb
ło „Ludwik” i pchor. Władysław Bandrowski „Boruta”, wchodzący
w skład dwuosobowego patrolu BIP wysłanego z Warszawy, nie na
wiązali oni kontaktu z ppor. Stypułą, prawdopodobnie nie wiedząc
nawet, że oficjalnie jest on oficerem BIP, a i „Bartek” nie szukał z nimi
kontaktu. Nie ma także dowodów na wykonywanie przez „Bartka”
działań właściwych dla BIP czy dla oficera oświatowego, choć niewątp
liwie swoją postawą oddziaływał na kolegów i podwładnych. Rów
nież formalną funkcję adiutanta dowódcy Zgrupowania piastował
Stypuła krótko, gdyż wkrótce przejął ją ppor. Kazimierz Bobkowski
„Michał” z Baranowicz. Natomiast zadania faktycznie wykonywane
przez „Bartka” zdecydowanie można nazwać działaniami specjalnymi.
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Żołnierze pocztu dowódcy 77 pp AK majora Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”
(na koniach) oraz I batalionu 77 pp AK. Por. Wojciech Stypuła „Bartek”
w kożuszku oficerskim, na koniu w środku. Nowogródczyzna, zima 1943/44 r.
(z archiwum Wojciecha Banasia)

Stypuła uczestniczył nie tylko w akcjach bojowych, ale także, co
ważniejsze, w pertraktacjach zarówno z Sowietami, jak i z Niemca
mi, które pozwalały choć na chwilę powstrzymać agresywny napór
jednych czy drugich na polskich partyzantów. I czynił to zawsze
z wielkim zaangażowaniem, głęboko wierząc w słuszność swej walki,
a dodatkowo z olbrzymim poczuciem humoru.
Kazimierz Krajewski w książce o Uderzeniowych Batalionach
Kadrowych (formacji partyzanckiej utworzonej przez żołnierzy sca
lonej z AK Konfederacji Narodu, których oddział stanowił III baon
77 pp AK) opisał na podstawie zebranych relacji, jak barwnie „Bartek”
potrafił przedstawić nawet codzienną partyzancką rzeczywistość
w zwykłym – czy może właśnie dlatego niezwykłym – meldunku.
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W przeddzień Wigilii 1943 r. ppor. Zbigniew Łakiński „Grodniak”
zaatakował z kilkoma zaledwie partyzantami, wśród których był
ppor. Stypuła, konwojowaną przez Niemców kolumnę furmanek.
Kiedy okrężną drogą dotarli do miejsca postoju kompanii, gdzie
właśnie Komenda Okręgu świętowała razem z partyzantami Wi
gilię, „Bartek”, jako „specjalista od propagandy”, złożył meldunek
komendantowi Okręgu, ppłk. Januszowi Prawdzic-Szlaskiemu
„Borsukowi”, czym – jak pisze Krajewski – „zrobił sporą reklamę
uczestnikom nie zaplanowanej akcji – tym, którzy na nią [rekla
mę – przyp. M. S.-C.] zasłużyli, i tym nie zasłużonym”.
Stypuła przebywał najczęściej przy IV batalionie ppor. „Ragne
ra”, tym bardziej że często był też przy nim cały, niewielki zresztą
sztab „Lecha”. Ale jako oficer sztabu Zgrupowania, a później pułku
ppor. „Bartek” współpracował ze wszystkimi oddziałami i bata
lionami wszędzie, gdzie była potrzebna jego obecność. Niekiedy
sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji, jak np. wtedy, gdy
ks. kpt. Mieczysław Suwała „Oro”, kapelan III batalionu 77 pp AK,
aresztowany został wraz z ochraniającymi go ułanami podczas wy
jazdu po komunikanty do swego kolegi, księdza z okolic Juraciszek,
i osadzony w areszcie niemieckiej żandarmerii. Stypuła pomógł
ppor. „Kowalskiemu”, mającemu za zadanie uwolnienie aresztowa
nych, nawiązać kontakt z konspiratorami z Lidy, a następnie obaj
w asyście Polaków – żołnierzy AK pracujących w policji białoru
skiej – pojechali dwoma samochodami do Juraciszek i posługując
się sfałszowanymi dokumentami, zabrali aresztowanych, rzekomo
w celu przeprowadzenia dalszych dochodzeń w Lidzie.
Kiedy pochodzący ze Zdzięcioła kpr. Ksawery Czuczejko „Za
wierucha”, służący w VIII batalionie „Bohdanka” 77 pp AK, stracił
oko w trakcie toczonych w nocy z 6 na 7 czerwca 1944 r. walk o mia
steczko Wsielub, przewieziono go furmanką do zakonspirowanego
szpitalika partyzanckiego w Bielicy. Niezbędna była jednak pomoc
kliniczna. Wtedy ppor. „Bartek” wyrobił mu fałszywą historię cho
roby, w której odnotowano, że jako pracownik niemieckich kolei
wschodnich został ranny, gdy pociąg najechał na minę podłożoną
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przez partyzantów. Dzięki temu „Zawieruchę” przewieziono do Szpi
tala Okulistycznego im. św. Jakuba w Wilnie, gdzie jawnie i w praw
dziwie szpitalnych warunkach udzielono mu koniecznej pomocy.
Najważniejsze zadania, jakie przypadły do wykonania ppor. „Bart
kowi”, miały jednak znacznie bardziej niebezpieczny i polityczny
charakter. W związku z bezwzględną wojną wypowiedzianą przez
Sowietów polskim partyzantom oddziały AK musiały tak lawirować,
aby przy jak najmniejszych stratach utrzymać się w terenie i zapew
nić opiekę polskiej ludności.
Ppor. Stypuła kilkakrotnie nawiązywał kontakty z oddziałami
sowieckimi jako parlamentariusz proponujący w imieniu oddziałów
AK wspólną walkę z Niemcami, a przynajmniej zawieszenie broni
i zaprzestanie wyniszczania przez Sowietów polskiej partyzantki.
Dlatego był znany sowieckim dowódcom oraz zwiadowcom, czyli
enkawudzistom, i rozpoznawalny na tyle, że większość z nich pod
czas rozmów czy nawet przypadkowych spotkań zwracała się do
niego, używając pseudonimu „Bartek”.
W trakcie wspomnianej już Wigilii w 1943 r. awansowany właśnie
do stopnia rotmistrza Świda „Lech” przedstawił komendantowi Okrę
gu, ppłk. Prawdzic-Szlaskiemu „Borsukowi”, list otrzymany z komen
dantury niemieckiej w Lidzie. Niemcy proponowali chwilowe zawie
szenie broni na obszarze działania batalionu ppor. Zajączkowskiego
„Ragnera”. Ponieważ regularne ataki Sowietów i mordowanie polskich
żołnierzy oraz niszczenie polskich wsi zaopatrujących AK groziły
zniszczeniem batalionu „Ragnera”, a później całego Zgrupowania,
„Lech” sugerował, aby propozycję rozmów przyjąć, wykorzystując ją
jako fortel wojenny, dzięki któremu oddziały polskie zyskają chwilę
wytchnienia i będą mogły odeprzeć ofensywę Sowietów. Chociaż
ppłk „Borsuk” wciąż jeszcze łudził się, że prowadzone z jego inicja
tywy pertraktacje z Sowietami mają szansę powodzenia, to jednak
wyraził zgodę na podjęcie rozmów z Niemcami, pod warunkiem, że
„Lech” weźmie na siebie odpowiedzialność za tę decyzję.
W dniach 30 grudnia 1943 r. i 4 stycznia 1944 r. w gmachu Gebiets
komissariat (Zarządu Obszaru) odbyły się dwie rundy pertraktacji
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Polaków z przedstawicielami niemieckiej „grupy operacyjnej Mińsk”
oraz Feldkommandantur (Komendantury Polowej) w Lidzie. Zachowa
ły się niemieckie raporty z tych rozmów, zdobyte przez Amerykanów
w 1945 r. i przechowywane obecnie w Archiwum Narodowym USA.
Stronę niemiecką reprezentowali: Gebietskomissar Lida (Komi
sarz Obszaru Lidy – niemiecki zarząd cywilno-polityczny) Hahnweg,
określony jako dowódca placówki SS Standartenführer (pułkownik)
dr Erlinger, przedstawiany czasem także jako Enlinger, dowódca
obszaru policji Hauptmann der Polizei (kapitan policji) Hertel, Ober
sturmführer (porucznik) Hoen z Sicherheitsdienst (Służby Bezpieczeń
stwa) oraz Oberleutnant (porucznik) von Rimscha z Komendantury
Polowej 550-Ic. Dopisek Ic przy przydziale tego ostatniego może su
gerować, że był to oficer pionu rozpoznania i wywiadu zagranicznego
niemieckiej służby wywiadu i kontrwywiadu Abwehry. Natomiast
Standartenführer SS zapisywany w opracowaniach jako dr Erlinger,
względnie Enlinger, w rzeczywistości nazywał się Erich Ehrlinger i był
ówcześnie szefem Einsatzgruppe B, dowódcą SS i policji na środkową
Rosję i Białoruś oraz oficerem łącznikowym szefa niemieckiej służby
bezpieczeństwa (SD) Ernsta Kaltenbrunnera z dowódcami oddzia
łów bezpieczeństwa Grupy Armii „Centrum”. Prawdopodobnie w tym
czasie rezydując w Mińsku, operował także w Baranowiczach i właśnie
w Lidzie. Jak widać, reprezentacja Niemców była bardzo mocna i po
siadała rozległe kompetencje, zatem zapewne mieli oni spore nadzieje
na podpisanie chwilowego zawieszenia broni. Ze względu na pozycję
Ehrlingera w niemieckiej hierarchii służbowej rtm. „Lech” mógł w swej
relacji podać, że rozmowy prowadzone były z przedstawicielami sztabu
„Grupy Operacyjnej »Mińsk« w asyście oficerów miejscowych”.
Naprzeciwko nich stanął jeden Polak, opisany w niemieckim
raporcie jako „przedstawiciel dowódcy bandy, inżynier Teofil Le
pieszinowicz” (czasem zapisywany jako Lepeszynowicz lub Lepie
szynowicz, a w niektórych opracowaniach odnotowany także jako
Lepszinowicz). Był nim ppor. Stypuła „Bartek”, który na potrzeby
kontaktów z Niemcami przybrał tożsamość „inż. Teofila Lepeszy
nowicza”. Głównym rozmówcą ze strony Niemców był dr Ehrlinger.
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Jak zanotowano w raporcie: „W toku rozmowy Lepeszynowicz przed
stawił barwną wypowiedź o wydźwięku antybolszewickim. Przedsta
wił on swoją organizację jako samoobronę przeciwko bezprawiu band
bolszewickich”.
Ze wspomnianej notatki wynika, że „Bartek” występował nie
jako reprezentant „Lecha”, lecz „Ragnera”, a zatem niższego szczebla
dowodzenia, i że określił polski oddział jako formację samoobrony
przeciwko bolszewikom, a nie regularny oddział partyzancki AK,
choć Niemcy zapewne zdawali sobie sprawę, że to kamuflaż. Uzgod
niono zawarcie lokalnego rozejmu, gwarantowano Polakom prawo
przesyłania rannych i chorych do leczenia w oficjalnych szpitalach,
a także dostawę amunicji. Niemcy zdawali sobie sprawę, że Polacy
nie będą z nimi współpracować, zatem oczekiwali jedynie, że od
dział ppor. Zajączkowskiego „Ragnera” nie będzie ich zaczepiał, lecz
będzie bronił przed Sowietami swojego terytorium operacyjnego.
Ponieważ „Ragner” musiał zaaprobować warunki rozejmu, ustalono,
że kolejne rozmowy zostaną przeprowadzone w ciągu ośmiu dni.
Z notatki wynika, że Niemcy dostrzegli talent oratorski Stypuły, jak
widać przejawiany również w języku niemieckim.
Ppor. Zajączkowski nie odpowiedział na niemieckie propozycje
wprost, lecz przesłał Niemcom list, w którym upoważnił „Bartka” do
dalszych rozmów. Druga tura pertraktacji odbyła się 4 stycznia 1944 r.
Tym razem w rozmowach z „inż. Lepeszynowiczem” nie uczestniczył
ani dr Ehrlinger, ani komisarz Hahnweg, obecny był za to jeszcze
jeden kapitan niemieckiej policji – Ueck, zaś von Rimscha odno
towany został w stopniu kapitana, prawdopodobnie więc otrzymał
awans. Niemcy wskazali obszar, na którym nie będą ścigać polskiego
oddziału, by mógł się bronić przed Sowietami, obiecali Polakom
swobodę przewożenia rannych do szpitali oraz dostarczenie broni,
amunicji i lekarstw, zgodzili się także, aby Polacy mogli prowadzić
pobór ochotników w celu uzupełnienia oddziału. Ehrlinger, które
mu przekazano ustalenia, wyraził zgodę na żądania strony polskiej.
Jak wynika z obu notatek, nie doszło do uzgodnienia współpracy
z Niemcami. Natomiast oczekiwane przez Niemców niezaczepianie
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ich i skierowanie polskiego wysiłku przeciwko Sowietom od począt
ku było traktowane przez Polaków jako niezobowiązujące. W okresie
obowiązywania „rozejmu”, czyli w styczniu i lutym 1944 r., pod
oddziały 77 pp AK przeprowadziły kilkanaście akcji przeciwko
Niemcom, w tym tak brawurową, jak rozbicie 18 stycznia więzienia
w Lidzie. Zniszczono kilka mostów drogowych i zorganizowano parę
akcji dywersyjnych na torach kolejowych. Wiele akcji przeprowa
dzono także, podszywając się pod oddziały sowieckie, aby nie dać
Niemcom pretekstu do represji przeciwko polskim partyzantom
i wobec ludności polskiej. Okres względnego spokoju od Niemców
wykorzystano również do rozbudowy oddziałów Zgrupowania. Do
datkową, społeczną korzyścią z czasowego rozejmu i rozwoju sytuacji
w Lidzkiem było to, że Niemcy na terenie Gebietskommissariat Lida
nie zdecydowali się na ogłoszenie przymusowego poboru do Biało
ruskiej Krajowej Obrony, co jak pisze Krajewski, „uchroniło tysiące
ludzi przed służbą w kolaboranckiej formacji”.
Zawarty rozejm lokalny umożliwił polskim oddziałom przetrwa
nie ciężkiej zimy 1943/1944 r. oraz otrzymanie co najmniej pięciu
transportów broni i amunicji. Równocześnie – w przypadkach aresz
towania żołnierzy AK wskutek sowieckich donosów – ppor. „Bartek”
wyjeżdżał do Niemców i powołując się na „rozejm”, doprowadzał
do ich uwolnienia, a także do wstrzymywania planowanych przez
Niemców pacyfikacji polskich wsi.
Agentura NKWD w niemieckim Gebietskommissariat zdobyła
pod koniec stycznia 1944 r. informacje o rozmowach prowadzo
nych przez „Bartka”, o czym natychmiast zameldowano dowództwu
zgrupowania lidzkiego partyzantki sowieckiej, stwierdzając, że zakoń
czyły się one „bez rezultatów”. Równocześnie poinformowano wspo
mniane dowództwo, że zostały podjęte „trzecie rozmowy”, o których
na razie nic nie wiadomo.
Rzeczywiście, prawdopodobnie 8 lutego 1944 r. doszło do jeszcze
jednego spotkania z Niemcami w Lidzie. Tym razem uczestniczył
w nim rtm. „Lech”, a ppor. Stypuła asystował mu w roli tłumacza. We
dług zachowanego w białoruskich archiwach niemieckiego dokumentu
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„Lech” podpisał z Niemcami jakiś protokół, który jednak nie zachował
się, co uniemożliwia ustalenie jego treści. Ponieważ „Lech” nadal był
zwolennikiem walki z Niemcami, nie ma podstaw do przypuszczeń, że
przekroczył obowiązujące go zasady oficera polskiego. Jednak sam fakt
podpisania jakiegokolwiek dokumentu uzgodnionego z Niemcami stał
się podstawą najcięższego zarzutu przeciwko „Lechowi”.

Przed sztabem IV batalionu 77 pp AK. W środku (drugi od prawej) na tle otwartych
drzwi stoi por. Wojciech Stypuła „Bartek”, pierwszy od lewej ppor. Józef Kuligowski
vel Klukiewicz „Gruby Bartek”, pierwszy od prawej ppor. Piotr Szymkowicz „Pietia”.
Wiosna 1944 r. (z archiwum Wojciecha Banasia)

Według dostępnych relacji odejście „Lecha” z Nowogródczyzny
nie przerwało lokalnych pertraktacji z Niemcami. Kazimierz Szy
dłowski, jeden z żołnierzy 1 kompanii dowodzonego przez kpt. Wła
dysława Żogłę „Zycha” I batalionu 77 pp AK, podaje w swojej relacji,
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że gdy po potyczce z Niemcami pod Sucharami, stoczonej 16 maja
1944 r., a zatem w czasie, gdy Zgrupowaniem Nadniemeńskim
dowodził już mjr „Kotwicz”, transportowano rannych do szpitala
w Niecieczy, kolumnę mijał niemiecki samochód, w którym jechali
oficer niemiecki i ppor. Stypuła „Bartek”. A przecież był to już okres
regularnych walk z Niemcami i przynajmniej częściowego zmniej
szenia natężenia starć z Sowietami.
Lokalny rozejm podpisany w Lidzie nie był jedynym zawartym
przez AK i Niemców na Nowogródczyźnie. Już wcześniej, na począt
ku grudnia 1943 r., do podobnego działania zmuszony został po roz
biciu przez Sowietów batalionu stołpeckiego cichociemny por. Pilch
„Góra”, „Dolina”. Pragnąc ratować nielicznych ocalałych żołnierzy
oraz ludność polską udzielającą pomocy AK, zawarł on w Iwieńcu
umowę z Niemcami, co umożliwiło odbudowę oddziałów i powsta
nie Zgrupowania Stołpeckiego.
Sami Niemcy po dokonaniu analizy rozejmów zawartych z „Górą”
i „Ragnerem” ocenili je jako nieskuteczne i niepożyteczne. W rapor
cie sporządzonym prawdopodobnie przez analityków SD lub, co
bardziej prawdopodobne, Abwehry – ponieważ ocena dokonana
została z punktu widzenia interesów Wehrmachtu – napisano o obu
polskich batalionach wprost:
Te zdyscyplinowane i dobrze wyszkolone bandy o stosunkowo
dużym duchu moralnym stanowią poważne zagrożenie, ponie
waż korzystają z pomocy miejscowej ludności, a także posia
dają fanatyczną wolę i temperament połączone z fachowością.
Rozpoczną [prawdopodobnie w zamyśle Niemców – po ustaniu
rozejmu – przyp. M. S.-C.] walkę z nami z zupełnie innym roz
machem niż to mogły zrobić bandy sowieckie na tym terenie.
[…] Po dokładnej analizie tej sytuacji nasuwa się wniosek, że
zawarcie porozumienia z polskimi bandami przyniesie Wehr
machtowi więcej szkody niż tymczasowego pożytku”.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem –
na szczęście pojawiający się sporadycznie: identyfikacji bohaterów
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wydarzeń na Nowogródczyźnie lub mylenia ich pseudonimów. Nie
kiedy „Bartek” przedstawiany jest jako „Gruby Bartek” lub „Duży
Bartek”, kiedy indziej zaś postacie „Bartka” i „Grubego Bartka” bywają
w relacjach czy wspomnieniach ewidentnie mylone. Prawdopodob
nie oficerem Zgrupowania Nadniemeńskiego noszącym pseudonim
„Gruby Bartek” był ppor. Józef Kuligowski, a według innych źródeł –
ppor. Stanisław Baranowicz vel Józef Klukiewicz, dowódca plutonu
w 1 kompanii dowodzonego przez ppor. Jana Borysewicza „Krysię”
II batalionu 77 pp AK, a później 2 komp. I baonu 77 pp AK. Możliwe
jest, że Stypułę w celu odróżnienia od „Grubego Bartka” określano
jako „Dużego Bartka”, jednak jego pseudonim brzmiał „Bartek”.

Do „Ostrej Bramy” i Puszczy Rudnickiej
Po odejściu „Lecha” do Warszawy ppor. „Bartek” nadal pozostawał
oficerem do zadań specjalnych dowódcy Zgrupowania Nadniemeń
skiego. Owym dowódcą został mjr „Kotwicz”, który poprosił KG AK
i komendanta Okręgu o pozostawienie go na tym terenie. Być może
rolę odgrywał tu sentyment, bowiem mjr Kalenkiewicz urodził się
w Pacewiczach, w sąsiednim powiecie wołkowyskim.
Niedługo potem wobec zbliżania się frontu niemiecko-sowiec
kiego „Kotwicz” zaproponował komendantom Okręgu Wileńskiego
i Okręgu Nowogródzkiego, podpułkownikom Aleksandrowi Krzy
żanowskiemu „Wilkowi” i Prawdzic-Szlaskiemu „Borsukowi”, prze
prowadzenie operacji „Ostra Brama”, której celem miało być wyzwo
lenie Wilna w momencie podchodzenia do miasta armii sowieckiej.
Akcja ta miała zademonstrować polskość miasta oraz fakt, że Polacy
są gospodarzami ziem w granicach II Rzeczypospolitej. Niewątp
liwie pomysł był przemyślany i zgodny z koncepcjami KG AK, któ
ra 12 czerwca 1944 r. zatwierdziła plan operacji. Do akcji bardzo
pozytywnie ustosunkował się płk „Wilk”, natomiast ppłk „Borsuk”
uznał ją za trudną do wykonania. Tym bardziej wtedy, gdy okazało
się, że Niemcy postanowili bronić Wilna jako twierdzy i nie tylko
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rozbudowali umocnienia, ale i skierowali do miasta dodatkowe
oddziały wojska. Podczas odprawy w KG AK ppłk „Borsuk” i jego
szef sztabu kpt. „Warta”, chcący przeforsować koncepcję odwrotu AK
na zachód bez walki, zostali zdymisjonowani, a Okręg Nowogródzki
włączono jako podokręg do Okręgu Wileńskiego i podporządkowa
no płk. „Wilkowi”, któremu powierzono zadanie przeprowadzenia
operacji „Ostra Brama”.
Ppor. „Bartek” z polecenia „Kotwicza” regularnie kontaktował się
z batalionami i zgrupowaniami mającymi tworzyć pułk, przekazując
rozkazy dowódcy 77 pp AK. Wykorzystywano sytuację, że oczekują
ce na nadejście frontu oddziały sowieckie nieco zmniejszyły napór
na Polaków, co pozwoliło na większe zaangażowanie AK w walkę
z Niemcami. Prawdopodobnie Sowieci uważali, że skoro Polacy
niepokoją Niemców na bezpośrednim zapleczu frontu, to niech się
jeszcze wykrwawią w tych walkach.
Mjr Kalenkiewicz pod koniec czerwca podjął na czele części
Zgrupowania Nadniemeńskiego próbę przebicia się do Zgrupowania
Stołpeckiego, aby po połączeniu umożliwić mu włączenie się do
przewidywanych walk o Wilno. Akcja ta nie powiodła się, a sam
„Kotwicz” w starciu pod Iwiem został ranny w prawą rękę. Ponie
waż w ranę wdała się gangrena, rękę musiano mu amputować, co
nastąpiło w polowym szpitalu w Antoniszkach. W trakcie operacji
„Ostra Brama” przebywał w polowej kwaterze Wileńskiego Okręgu
AK, ale nie mógł wziąć udziału w zaplanowanej przez siebie akcji.
Tymczasem ze względu na szybkość zbliżania się frontu termin
ataku na Wilno dwukrotnie przyspieszano, z 10 na 7 lipca, a później
jeszcze na noc z 6 na 7 lipca. Ostatecznie w operacji „Ostra Brama”
wzięły udział wszystkie oddziały Okręgu Wileńskiego (krypto
nim „Wiano”) oraz większość oddziałów Okręgu Nowogródzkiego
(kryptonim „Nów”). Pod Wilno dotarły bataliony I, III, V i VI, zaś
bataliony II i VII, przy których byli ppłk „Borsuk” i kpt. „Warta”,
podjęły próbę marszu na zachód. Dopiero po zakończeniu walk
o Wilno bataliony te otrzymały od „Wilka” rozkaz zawrócenia w kie
runku wsi Turgiele.
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Gdy po ustaniu walk Sowieci kazali oddziałom AK opuścić Wilno,
płk „Wilk” zarządził ich koncentrację w Puszczy Rudnickiej. Znalazły
się tam także wspomniane cztery bataliony 77 pp AK. Podczas per
traktacji podjętych przez płk. „Wilka”, występującego wobec Sowietów
jako generał, przedstawiciele armii sowieckiej obiecali dostarczyć
Polakom wyposażenie potrzebne do sformowania dywizji, która
jako formacja Wojska Polskiego podległa rządowi RP w Londynie
miała brać udział u boku Sowietów w dalszych walkach z Niemcami.
W rzeczywistości Sowietom chodziło o to, aby żołnierzy AK zgro
madzić w jednym miejscu, gdzie łatwiej było ich rozbroić. 16 lipca
1944 r. w Wilnie funkcjonariusze NKGB aresztowali zaproszonego
na rozmowy „gen. »Wilka«” i jego szefa sztabu, mjr. dypl. cicho
ciemnego Teodora Cetysa „Sława”, a następnie w Boguszach pod
Wilnem aresztowano większość oficerów oddziałów skoncentrowa
nych w Puszczy Rudnickiej, ściągniętych na odprawę przez „Wilka”.
Ppor. Stypuła zdołał zbiec z miejsca odprawy i dotarł z meldunkiem
o tych wydarzeniach do mjr. Kalenkiewicza.
Zanim jednak to nastąpiło, „Bartek”, wykonując rozkazy mjr. „Ko
twicza”, starał się utrzymać łączność dowódcy pułku z batalionami
biorącymi udział w operacji „Ostra Brama” oraz z odciętym przez
sowieckie wojska IV batalionem „Ragnera”, który 5 lipca podjął marsz
na Wilno, ale już dwa dni później, otoczony ze wszystkich stron przez
sowieckie jednostki frontowe, został wyeliminowany z walki. Gdy
niedługo potem Sowieci zażądali, aby skontaktowano ich z wyższym
dowództwem Polaków, „Ragner” wykorzystał fakt, że ppor. „Bartek”
był akurat przy batalionie, i wysłał go do mjr. „Kotwicza” z eskortą
kilku kawalerzystów. Sowieci usiłowali ująć ekipę „Bartka”, lecz udało
się jej zbiec. Mjr „Kotwicz” podjął próbę porozumienia się z Sowie
tami i wysłał do nich Stypułę, prosząc ich o zaopatrzenie w broń
i amunicję. Dotarłszy do wsi Bogusze – prawdopodobnie skiero
wany tam przez Sowietów – ppor. „Bartek” w ostatniej chwili przed
zamknięciem sowieckiego kordonu zdołał uciec i przywiózł dowód
cy pułku informację o aresztowaniach. Wtedy mjr Kalenkiewicz
wysłał do oddziału „Ragnera” patrol z rozkazem wycofania się do
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Puszczy Rudnickiej. Już wcześniej rozkazał, aby żołnierze zgrupo
wań pochodzący z terenów centralnej czy zachodniej Polski starali
się przedzierać w stronę Warszawy. Jednym z nielicznych pozostałych
w Zgrupowaniu Nadniemeńskim był ppor. „Bartek”, który czekał na
dotarcie batalionu „Ragnera” do miejsca postoju dowództwa pułku,
aby zabrać ze sobą „Mariannę”. Ale gdy już się spotkali, okazało się,
że oddziały AK w Puszczy Rudnickiej są okrążone i Sowieci podjęli
próbę wyłapania akowców.
Wycofywali się więc z resztkami Zgrupowania pod dowództwem
mjr. „Kotwicza”. Ponieważ „Marianna” była kontuzjowana, wsadzono
ją na konia, którego prowadził „Bartek”. Gdy sowiecki pościg zbliżał
się coraz bardziej, major polecił „Bartkowi”, aby wraz z „Marianną”
ukryli się przed pogonią, a następnie poszli inną trasą, by później
dołączyć do Zgrupowania. Zarówno „Kotwicz”, jak i „Bartek” liczyli
na to, że sowiecki pościg pójdzie za głównym oddziałem i ucieki
nierom uda się maszerować dalej niepostrzeżenie.
Po przejściu pogoni i przespaniu nocy ppor. Stypuła oraz sa
nitariuszka-łączniczka „Marianna” wyruszyli w ślad za oddziałem
„Kotwicza”, unikając spotkań z ludźmi, i 22 lipca dotarli na Długą
Wyspę. Prawdopodobnie jednak szlak, którym wędrowali, lub sama
Długa Wyspa były obserwowane przez patrole sowieckie. Kilkuoso
bowa grupa NKWD pojawiła się bowiem prawie natychmiast po
tym, jak postanowili odpocząć chwilę w leśniczówce nad Wisińczą.

Miała baba koguta i Hymn Ragnerowców –
poeta nie tylko dla najmłodszych
Siano i Miała baba koguta to wierszyki-piosenki kojarzone przez
wiele osób. Ale tylko nieliczni wiedzą, że ich autorem jest Stypuła.
Od najmłodszych lat miał talent gawędziarza, o czym w swych wspo
mnieniach pisał jego przyjaciel Szancer. Jako zdolny pisarz i poeta
„Bartek” sypał anegdotami i opowieściami nie tylko prozą, lecz także
ujętymi w rymy, a jego krasomówczy talent zauważyli nawet Niemcy,
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co skrzętnie odnotowali w raporcie sporządzonym po pertraktacjach
w Lidzie. Ten talent niewątpliwie pozwalał Stypule łatwiej zjednywać
sobie rozmówców, zarówno niemieckich, jak i sowieckich, a wojen
nym kolegom umilał partyzanckie wieczory. Rtm. „Lech” w liście do
„Marianny” wspominał: „Przemiłe były wieczory na kwaterach gdy
»Bartek« opowiadał, lub mówił swoje śliczne wiersze. Wiele bym dał,
żeby mieć te jego wiersze, bo w pamięci zostały tylko urywki”.
Niestety oprócz wojennych wierszy Stypuły wskutek wydarzeń
wojennych również większość jego zapisanych utworów uległa roz
proszeniu, zapomnieniu czy wręcz zniszczeniu. Nieliczne dzieła czy
anegdoty przetrwały w pamięci rodziny i w rodzinnym archiwum.
Dwa wiersze dla najmłodszych – Siano oraz Miała baba koguta –
udokumentowane zostały poprzez ich wydanie w 1938 r. w niewiel
kich książeczkach z tzw. groszowej serii twórczości dla najmłodszych
przez warszawską oficynę Michała Arcta. Tomik Siano ilustrowała
Wanda Zawidzka, a Miała baba koguta – Z. Jakimowicz. Choć ich
teksty są nieco inne od znanych z popularnych piosenek, to jednak
zdaniem specjalistów od prawa autorskiego zbieżność motywów
i formy utworów jest oczywista. Należy też uznać za bardzo prawdo
podobne, że wierszyki te mogły powstać znacznie wcześniej, na po
czątku lat dwudziestych XX w., a wydanie, które ukazało się prawie
dwie dekady później, służyło jedynie utrwaleniu ich literackiej formy
i zabezpieczeniu praw autorskich, przy czym publikacje książeczkowe
mogły być zapisem pierwowzoru tekstów przetworzonych później
na piosenki, ale mogło być również odwrotnie: znane z muzycznych
form teksty mogły być pierwotnymi wersjami późniejszych wierszy.
W każdym razie byłyby to literackie pierwociny Stypuły.
Na łamach „Płomyka” i „Płomyczka”, a prawdopodobnie także
„Miki” z lat trzydziestych XX w. znajduje się sporo utworów Stypu
ły, z reguły sygnowanych inicjałami W. S. Najczęściej pisywał on
krótkie teksty historyczne i przygodowe. Zapewne nazwisko lub
inicjały Stypuły odnaleźć można też w „Strzelcu” – organie Związku
Strzeleckiego – oraz w redagowanym w Krakowie przez Bolesława
Łaszewskiego „Młodym Nurcie”, a także w czasopismach żeglarskich
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czy harcerskich. Najmniej wiadomo o pierwszym okresie jego dzien
nikarskiej twórczości, kiedy to pisywał do gazet ukazujących się
w Gdyni i w innych miastach na Pomorzu. Jedynie w korespondencji
z rodziną zachowały się wzmianki, że redaktorzy lokalnych gazet
odsprzedawali teksty Stypuły – bez wiedzy autora – innym, nierzad
ko znamienitym tytułom, najczęściej starannie unikając płacenia
należnych Wojciechowi tantiem.
Hasło w Słowniku pisarzy polskich na pewno nie przedstawia peł
nej dokumentacji literackich dokonań Stypuły. Poza twórczością pro
zatorską – dziennikarską, ale także opowiadaniami i miniaturami
powieściowymi – oraz wspomnianymi dwoma wierszami dla dzieci
kilkanaście innych jego utworów poetyckich zachowało się w archi
wum rodzinnym. Znany jest również jeden z ostatnich wojennych
wierszy Stypuły i prawdopodobnie drugi, utrwalony jako słowa
partyzanckiej piosenki. Te dwa utwory powstały w latach II wojny
światowej. Wspomniana wcześniej siostra Wojciecha, Zofia, za
notowała, a raczej odtworzyła z pamięci wiersz napisany, według
informacji uzyskanej od samego Stypuły, w czasie, gdy ukrywał się
on w świętokrzyskim klasztorze. Ten odwołujący się do Modlitwy
Pańskiej utwór, powstały w 1943 r., jest świadectwem sprzeciwu
i dojmującej niezgody na łamanie Bożych i ludzkich praw:
Ojcze nasz, Który jesteś w niebie,
gdzie dymy nie dotarły palonych polskich wsi i miast.
Tam niech się wola Twoja święci ze świętymi
wśród daleko świecących, nieskalanych gwiazd.
I cóż z tego, że w odwiecznej pokorze
oczekujemy, że nam chleb powszedni dasz?
Spójrz na świat, a sam zwątpisz w swe istnienie, Boże
gdzieśkolwiek jest i jaką masz od wieków twarz.
O odpuszczenie grzechów już Cię nie prosimy.
Nie chcemy w zamian, gdy nasz przyjdzie dzień,
abyśmy naszym wrogom odpuszczali winy,
wyzuli się jedynych krwawej zemsty śnień.
Jedno, o co do Ciebie, Boże modły swoje
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ślą rzesze Twych pokornych sług:
daj nam, Boże, takie spamiętanie,
by każdy krzywdy swe zrachować mógł.
By każdemu, czy go obudzą wśród nocy,
i o każdej godzinie dnia
Mauthausen i Oświęcim krwią świeciły w oczy,
a o resztę już troskę zostaw raczej nam.
Bo długo nas w Swej dłoni giąłeś i łamałeś
aż napiąłeś jak łuk – czy czujesz jak drga?
Nie utrzymasz cięciwy, wyrwiemy Ci strzałę
i przygwoździmy hydrę odwiecznego zła.
(1943)

Jeżeli datacja jest prawidłowa, a najpewniej jest, to niedługo po
napisaniu tego wiersza ppor. „Bartek” wyruszył na Nowogródczyznę.
Tam powstał ostatni utwór, którego autorstwo przypisuje się Stypule.
Według najnowszych ustaleń istnieje bowiem prawdopodobieństwo,
że właśnie „Bartek” jest autorem piosenki, która stała się hymnem
Ragnerowców – żołnierzy dowodzonego przez por. Zajączkowskie
go „Ragnera” IV batalionu 77 pp AK. Utwór ten, napisany zapewne
do melodii Pierwszej Brygady, został rozsławiony na początku XXI w.
przez zespół De Press, który nadał mu tytuł Myśmy rebelianci. Wia
domo, że tytuł ten, zaczerpnięty z pierwszej strofy refrenu, wymyślili
członkowie tej grupy.
Tekst został ocalony dzięki dr. Krajewskiemu, warszawskiemu
historykowi i pracownikowi IPN, od lat zajmującemu się doku
mentowaniem i upamiętnianiem działań żołnierzy Nowogródczy
zny. W korespondencji z Wojciechem Banasiem uznał on za bardzo
prawdopodobne, że autorem hymnu ragnerowców jest właśnie Sty
puła. Potwierdził to także inny historyk zajmujący się m.in. dziejami
IV batalionu 77 pp AK i przygotowujący biografię „Ragnera” – Michał
Wołłejko – zwracając uwagę na fakt, że w Zgrupowaniu Zaniemeńskim
poetów (poza ppor. „Bartkiem”) raczej nie było. W korespondencji
z Banasiem Wołłejko podkreślił, że „»Bartek« był wybitną postacią
w Zgrupowaniu Nadniemeńskim i w ogóle w lidzkiej konspiracji”.
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Por. Wojciech Stypuła „Bartek” (z lewej) i ppor. Jerzy Bokłażec „Pazurkiewicz”,
d-ca 2 komp. IV baonu 77 pp AK, powieszony przez Sowietów 2 lutego 1945 r. w Lidzie.
Nowogródczyzna, zima 1943/44 r. (z archiwum Wojciecha Banasia)

Gdy zespół De Press nagrywał płytę pod patronatem Fundacji
Pamiętamy i Muzeum Powstania Warszawskiego, wykonał piosenkę
z nową melodią dlatego, że oryginalnej nikt nie pamiętał. Wiadomo
jednak, że w czasach II wojny światowej rock jeszcze się nie narodził,
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zaś melodię pieśni legionowej znali wszyscy. Można jednak zauważyć
w tekście piosenki Myśmy rebelianci metrum charakterystyczne dla
zapisu Pierwszej Brygady, a w zachowanym i odtwarzanym dziś zapisie
tekstu, w drugim wersie refrenu zabrakło prawdopodobnie jednego
słowa, które pozwoliłoby zachować prawidłową dla tej pieśni rytmikę.
Być może wers ten powinien brzmieć „Poszliśmy w ciemny las”:
Rzuciliśmy swe własne domy,
rzuciliśmy najbliższych nam,
nie po to, by pisano tomy
lub aby zdobyć serca dam.
Ref. Myśmy rebelianci, polscy partyzanci.
Poszliśmy w [ciemny] 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.
Ref. Myśmy rebelianci, polscy partyzanci…
Idziemy dziś na polskie szosy,
idziemy na zasadzek moc,
bo chcemy zmienić wojny losy,
więc idziem w dzień i idziem w noc.
Ref. Myśmy rebelianci, polscy partyzanci…

Wracamy po „Bartka”
Po zakończeniu II wojny światowej rodzina starała się dowiedzieć,
jak potoczyły się losy Stypuły. Nie było to jednak łatwe. Wprawdzie
z czasem pojawiła się informacja, że walczył na Kresach i prawdo
podobnie zginął, ale szczegóły długo pozostawały nieznane. „Marian
na”, która ujęta została przez Sowietów jako łączniczka i sanitariuszka
oddziałów „Kotwicza”, „Ragnera” i „Krysi”, spędziła na Syberii 10 lat.
Wróciła do kraju w 1955 r. Nie chciała poszukiwać rodziny poległego
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narzeczonego, gdyż obawiała się, że ściągnie na nią represje komu
nistów. Wyszła za mąż i usiłowała normalnie żyć. Tylko nieliczni
wiedzieli, że za swój patriotyzm zapłaciła olbrzymią, tragiczną cenę.
Na początku lat dziewięćdziesiątych siostrzenica Stypuły poszła
na zorganizowaną przez Ośrodek Karta wystawę poświęconą kreso
wym zmaganiom o niepodległość. Na wszelki wypadek ze zdjęciem
wujka w ręku. Okazało się, że był to dobry pomysł. Rodzina Stypuły
nawiązała kontakt z Jasińską-Stankowską „Marianną”, dzięki czemu
poznała heroiczne i tragiczne losy „Bartka”. Po dotarciu do histo
ryków zajmujących się konspiracją nowogródzką udało się uzyskać
dalsze informacje. Odnalezienie miejsca spoczynku wuja stało się
jednym z najważniejszych zadań życiowych siostrzeńca Stypuły
i jego imiennika – Wojciecha Banasia. Nie od razu było to możliwe,
tym bardziej że należało poszukiwać go na Litwie, a stosunki z tym
państwem jeszcze nie układały się najlepiej. Nawet Rada Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa nie była w stanie pomóc. Szansa pojawiła
się dopiero po powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej i podjęciu
poszukiwań miejsc spoczynku Żołnierzy Niepodległości zamordo
wanych przez reżim komunistyczny.

Wojciech Banaś nad Wisińczą w miejscu śmierci Wojciecha Stypuły
(ze zbiorów Michała Siwca-Cielebona)
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Po żmudnych przygotowaniach, dzięki misji realizowanej na
Litwie w 2017 r. przez pracowników Wydziału Kresowego Biura
Poszukiwań i Identyfikacji IPN, udało się zlokalizować położenie
dawnego cmentarzyka partyzanckiego na Długiej Wyspie. Banaś
był tam już rok wcześniej, jednak dotarcie w pojedynkę do tego
miejsca okazało się dla niego zadaniem zbyt trudnym. 22 lipca
2017 r., w 73. rocznicę zamordowania ppor. „Bartka”, odnaleziono
jego grób na Długiej Wyspie. Niestety, nie wszystkie szczegóły po
chówku znane z relacji „Marianny” się zgadzały. Badanie DNA także
wypadło negatywnie. Wyprawę trzeba było podjąć ponownie. Tym
razem zakończyła się szczęśliwie. We wrześniu 2018 r. nieopodal
poprzedniego grobu odnaleziono drugi, a w nim zwłoki pochowane
w taki sposób, jak opisała to „Marianna”. Badania DNA potwierdziły
identyfikację bohaterskiego oficera.

Dr Dominika Siemińska i dr Magdalena Krajewska w trakcie dokonywania
odkrycia pochówku na Długiej Wyspie
w Puszczy Rudnickiej (ze zbiorów
Michała Siwca-Cielebona)
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17 czerwca 2019 r., podczas uroczystej konferencji w Pałacu
Prezydenckim w Warszawie prezes IPN dr Jarosław Szarek i jego
zastępca prof. dr hab. Krzysztof Szwagrzyk w oprawie ceremoniału
wojskowego przekazali notę identyfikacyjną i symboliczny portret
bohatera, które w imieniu rodziny odebrali siostrzeniec „Bartka” –
Banaś – i bratanek – Andrzej Stypuła. W uroczystości uczestniczyli
także siostrzeniec „Bartka” – Andrzej Dzierżyński – oraz siostrze
nica – Hanna Ważyńska z domu Dzierżyńska.
Ppor. Stypuła „Bartek” oddał życie, gdy Rzeczypospolitej odbie
rano niepodległość. Był jednym z pierwszych Żołnierzy Wyklętych,
niezłomnie walczących z kolejnymi okupantami. Po latach Nie
podległa Polska nie pozostawiła go w bezimiennym grobie, umoż
liwiając pochowanie szczątków bohatera zgodnie z ceremoniałem
wojskowym.

Notę identyfikacyjną z rąk Prezesa IPN dra Jarosława Szarka i Zastępcy Prezesa IPN
prof. Krzysztofa Szwagrzyka odebrali w Pałacu Prezydenckim krewni por. Wojciecha
Stypuły – Andrzej Stypuła (bratanek) i Wojciech Banaś (siostrzeniec)
(ze zbiorów Michała Siwca-Cielebona)

62

Niezłomni walczyli i oddali życie za Polskę wolną
i niepodległą. Pamięć o nich jest naszym obowiązkiem.

Mortui viventes obligant.
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