
Po dwóch dniach od rozprawy, to jest 22 XII 1950 r. rano w konwoju poprowadzono 

mnie na dworzec PKP w Sierpcu. Podróż do Warszawy nie trwała dłużej niż 4 

godziny. W Warszawie przewieziono mnie do gmachu więzienia na Mokotowie. Z 

magazynu przez dziedziniec wróciliśmy do budynku, w którym rejestrowano mnie i 

zaprowadzono na pierwsze piętro. Wszędzie po drodze otwierano i zamykano kraty 

przede mną i za mną, aż wreszcie na piętrze weszliśmy do dosyć długiego korytarza. 

Po lewej jego stronie widniało pięć czy sześć metalowych drzwi, zatrzymano mnie 

przy drugich od wejścia. Wszedłem do środka i stanąłem oszołomiony ilością 

znajdujących się w tym pomieszczeniu ludzi, a było ich ponad osiemdziesięciu. Cela 

ta, a raczej sala miała wymiary 10 x 6 m i około 3 m wysokości, o dwóch dużych 

zakratowanych oknach wychodzących na dziedziniec więzienny. Z prawej strony od 

drzwi, stały wzdłuż dłuższej ściany cztery stoły drewniane i przy każdym po dwie 

duże ławy. Po lewej stronie od wejścia widniała ułożona w rogu sterta sienników, 

przykryta kocami, w drugim kącie przy oknie ubikacja. Zamiast podłogi położono 

beton, po którym więźniowie chodzący w drewniakach wydawali charakterystyczny 

stukot. Zaraz po wejściu otoczyło mnie kilku więźniów wypytując, za co zostałem 

skazany i jaki otrzymałem wyrok. Gdy udzieliłem odpowiedzi, jeden z nich 

„pocieszył” mnie, abym się nie przejmował swoim wyrokiem, bo tu przebywają i 

tacy z przeszło dwudziestoma wyrokami śmierci.  

Jaki był skład narodowościowy tej swoistej społeczności? Polaków było około 

osiemdziesięciu, kilku Niemców, dwóch Ukraińców i jeden Belg. Wśród Polaków 

przeważali żołnierze AK, ROAK, WiN, osoby oskarżone o szpiegostwo, było też 

kilku kryminalistów. Niemcy, wiadomo... Ukraińców i Belga skazano za 

szpiegostwo na rzecz USA, bądź krajów Europy Zachodniej. Spośród 

osiemdziesięciu kilku więźniów aż około czterdziestu otrzymało wyroki śmierci. Do 

grup trzymających się razem można było zaliczyć grupę oficerów Wileńskiego 

Okręgu AK i IV Komendę Zrzeszenia WiN. W tym czasie przebywali ze mną z 

grupy wileńskiej: komendant pierwszego zgrupowania AK na Wileńszczyźnie, ppłk 

dypl. Antoni Olechnowicz „Pohorecki”, dowódca V Brygady zwanej Brygadą 

Śmierci, mjr Szendzielarz Zygmunt „Łupaszka”, kpt. Henryk Borowski, Minkiewicz 

„Wiktor”, wszyscy wymienieni z wyrokami śmierci. Grupa WiN była liczniejsza. 

Stanowili ją ppłk Łukasz Ciepliński „Pług” – prezes IV Zarządu WiN, mjr Adam 

Lazarowicz „Klamra”, zastępca „Pługa”, kpt. Mieczysław Kawalec, kpt. Józef 

Batory „Argus”, por. Józef Rzepka, Franciszek Błażej i Karol Chmiel „Grom” – 

porucznik, wszyscy z wyrokami śmierci. Podobne wyroki otrzymali, m. in. kpt. 

Gracjan Klaudiusz Fróg, „Szczerbiec” – dowódca Trzeciej Brygady Wileńskiej, 

grupa Akowców z powiatu Grodzisk Mazowiecki: por. (kpt.) Benedykt Karlicki i 

jego dwaj podkomendni Maciej Jeleń i Roman Woźniacki. Stan osobowy tej ponurej 

celi zmieniał się co niewiele dni.  

18 stycznia 1951 r. w czasie apelu wieczornego zwrócił naszą uwagę przeciągający 

się czas jego trwania. Któryś z nas, korzystając z ustępu, znajdującego się przy 

oknie, zauważył uzbrojonych strażników rozstawionych wokół dziedzińca i udającą 

się za łaźnię grupę osób, a wśród nich rozpoznał naczelnika więzienia mjr. 



Grabickiego. Dla kolegów , którzy dłużej niż ja przebywali w mokotowskiej 

katowni, było oczywiste, że za kilka minut odbędzie się egzekucja skazanych na 

śmierć, ale kto w ten zimowy wieczór rozstanie się z życiem, nie wiedzieliśmy. 

Skazani na karę śmierci przebywali nie tylko w celi ogólnej, ale także w pojedynkach 

dziesiątego pawilonu i w innych więzieniach Warszawy. Jak wynika z tego, co 

widziałem wieczorem 18 stycznia dokonano mordu na skazanych spoza znanego mi 

w celi kręgu osób. Po chwili obserwator przy oknie zasygnalizował, że strażnicy 

więzienni poprowadzili skazanego wzdłuż magazynu odzieżowego, a następnie 

skręcili między wspomniany magazyn i łaźnię, znikając z pola widzenia. Może 

minęło 15-20 sekund, jak usłyszeliśmy wystrzał pistoletowy oznaczający koniec 

ludzkiego życia. Skazany był prowadzony pod ręce, które miał skrępowane, dwóch 

strażników więziennych, a trzeci szedł z tyłu. W kilka minut później poprowadzili na 

stracenie drugiego nieznajomego i znowu usłyszałem wyraźny huk strzału. Ta wielce 

tragiczna scena była rozgrywana w odstępach kilkuminutowych sześciokrotnie. Gdy 

skończono krwawą robotę, grupa osób wraz z naczelnikiem Grabickim powróciła do 

gmachu więzienia. Dopiero później dowiedziałem się o rozstrzelaniu tego 

styczniowego wieczora żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego 

działających na Mazowszu Płockim. Byli nimi: Bronarski Stefan, Majewski 

Franciszek „Słony”, Przybyłowski Jan, Stryjewski Wiktor „Cacko”, Wierzbicki Jerzy 

i szósty nieznany [najprawdopodobniej był to Stefan Majewski, „Szczepan”]. 

 Nadszedł dzień 8 lutego 1951 r., mogła minąć 16.00, gdy zgrzytnął zamek 

otwieranych drzwi –kraty. Oddziałowy odczytał z karteczki nazwisko, imię ppłk. 

Antoniego Olechnowicza „Pohoreckiego” i wezwał do wyjścia. Pułkownik 

Olechnowicz chodził właśnie z kimś w „kieracie”, przerwał spacer i spokojnie 

wyszedł. W celi powiało grozą śmierci, z niepokojem czekaliśmy na powrót 

współwięźnia, ale daremnie. Po kilku minutach znowu otworzono drzwi i padło 

nazwisko majora „Łupaszki”. Właśnie na wezwanie wyszedł z kaplicy, gdzie się 

modlił. Wysoki i szczupły podszedł spokojnie do drzwi, następnie zatrzymał się 

przez chwilę, odwracając bokiem do pozostających w celi i pożegnał słowami: „z 

Bogiem, panowie”. Odpowiedział mu chór „z Bogiem”. Wtedy zdaliśmy sobie 

sprawę, że wieczór dzisiejszy stanie się czasem rozprawy zbrodniarzy bolszewickich 

z oficerami polskimi Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej. Nieraz przyszło nam w 

żołnierskim życiu otrzeć się o śmierć, tylko wówczas każdy miał broń i szansę 

zniszczenia wroga. Tu było inaczej, beznadziejnie jak w rzeźni. Minęło znowu kilka 

minut i po raz trzeci otworzono drzwi, padło nazwisko kpt. Henryka Borowskiego, 

który wyszedł bez słowa, nie ociągając się. Znowu pozorny spokój w celi, widzę 

Maćka Jelenia chodzącego w „kieracie” z wysokim, o szczupłej twarzy Lucjanem 

Minkiewiczem, ostatnim z jednej sprawy, w której był osądzony wraz z trzema przed 

chwilą zabranymi. Mija pięć, dziesięć, może piętnaście minut, zaczyna się budzić 

nadzieja na ocalenie tego czwartego, ale nie. Krata zgrzyta jak kostucha zębami i 

Lucjan odchodzi do przedsionka innego życia. Krótko po zabraniu czterech Wilnian, 

zażądano wystawienia na korytarz ich rzeczy osobistych i więziennych. Do apelu 

wieczornego pozostaliśmy w napiętym oczekiwaniu. Wreszcie ogłoszono apel 



wieczorny. Obserwatorzy w kąciku ustępowym zaczęli kolejno zajmować 

stanowiska, jednym z nich byłem ja. W pewnej chwili zauważono strażników 

więziennych wyposażonych w broń automatyczną zajmujących stanowiska wokół 

dziedzińca. Zaraz też przeszedł przez dziedziniec naczelnik Grabicki w otoczeniu 

kilku osób, wśród nich rozpoznano kobietę, lekarza więziennego, Szombergową. 

Widziano też dwóch strażników wchodzących do łaźni i po chwili wynoszących 

nosze z jej pomieszczeń. Na tragiczny pochód nie czekaliśmy już długo, wnet ruszył. 

Wydaje mi się, że poprowadzono ofiary na śmierć w kolejności takiej, w jakiej 

odchodziły z celi. A więc, najpierw trzech strażników eskortowało ppłk. Antoniego 

Olechnowicza „Pohoreckiego”, po kilkudziesięciu sekundach padł strzał i za chwilę 

widziano tę asystę śmierci wracającą po następnego. Tak w odstępach 

pięciominutowych pozbawiono życia majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”, 

kpt. Henryka Borowskiego i ppor. Lucjana Minkiewicza. Dano sygnał zakończenia 

apelu i w tym momencie, zanim zdążyliśmy się rozejść, wystąpił przed pięcioszereg 

Maciej Jeleń, zwracając się do nas, abyśmy chwilą ciszy uczcili śmierć kolegów – 

żołnierzy. Padła komenda „baczność”, zamarliśmy w bezruchu i milczeniu, a po 

minucie „spocznij”, po czym Maciej powiedział jeszcze „dziękuję panom”. 

 

W: Mieczysław Chojnacki, Opowiadanie „Młodzika”, Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Sierpeckiej, 2003. 


