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R Y S Z A R D  J U S Z K I E W I C Z

Z D Z IE JÓ W  R U C H U  O PO R U  W PO W IE C IE  D Z IA Ł D O W SK IM

Na mocy dekretu  H itlera z dnia 8 października 1939 r. przyłączono do 
Rzeszy północno-wschodnie ziemie polskie, a w śród nich obszary, nazwane 
rejencją  ciechanowską.

W skład re jencji ciechanow skiej wchodziło siedem  powiatów północnego 
Mazowsza (płocki, m ławski, ciechanowski, m akowski, przasnyski, płoński 
i sierpecki) oraz część pow iatu działdowskiego. Część powiatu działdowskiego 
włączono do re jencji olsztyńskiej, a część do gdańskiej к

To rozdarcie powiatu było realizacją starych koncepcji i doświadczeń 
władz niemieckich, jak ie zrodziły się kilkanaście la t przed wybuchem  II wojny 
św iatowej. Zadecydowały o tym  m om enty wojskowe, gospodarcze, kom unika
cyjne, osiedleńcze, a także w  ostatnim  momencie przed stw orzeniem  rejencji 
faktyczna siła i znaczenie w ielkorządców Rzeszy — gauleiterów  (Forstera 
i Kocha)

W obu częściach sztucznie podzielonego pow iatu sytuacja m iejscow ej lud
ności była jednakowo zła. Ludność polską m ieszkającą tam  przed w ojną 
niem ieckie władze okupacyjne przymusowo zaliczyły do tzw. III grupy lu d 
nościowej niem ieckiej. Żadne sta ran ia  i deklaracje o tym, że ktoś czuje się 
Polakiem, że jest Polakiem  w edług dokum entów od dziesiątego pokolenia, nie 
pomagały. W związku z tą sytuacją ludność m iejscow a była strasznie te rro 
ryzowana, m altretow ana i ponadto czuła się zhańbiona i upokorzona przez 
nadanie jej obyw atelstw a niemieckiego. Czuła także sw oją krzyw dę oraz 
pewną izolację od rodaków  z innych terenów  kraju.

W ymaga podkreślenia, że już w  sąsiednim  powiecie m ławskim , g ran i
czącym z powiatem  działdowskim, polityka w ładz niem ieckich w  przedmiocie 
w erbunku na obyw ateli niem ieckich była zdecydowanie inna. Stosowano na
cisk, ale nie przymus.

Powyższy stan faktyczny, jak  też utw orzenie na teren ie  powiatu dział
dowskiego kilku obozów pracy, a wśród nich słynnego obozu „wychowaw
czego” w Działdowie oraz istnienie w lasach Komorowa i B iałut czynnych 
praw ie przez cały czas okupacji m iejsc zbiorowych mordów, gdzie zgładzono 
kilkanaście tysięcy ludzi, terroryzow ały m iejscow e społeczeństwo. Fakty  te 
wpłynęły, obok wielu innych czynników, w sposób ham ujący na  rozwój ruchu

1 J. G u m k o w s k i ,  Obóz h itlerow ski w  Działdowie, B iuletyn GKBZH, 
n r X z 1959, s. 60; S. D a t n e r ,  N iem iecki okupacyjny aparat bezpieczeństwa  
w  okręgu białostockim  (1941—1944) w  św ietle materiałów niem ieckich, Biule
tyn GKBZH, n r XV, 1965, s. 5.

2 Por. I. G e i s s, Tzw . Polski pas graniczny 1914—1918, W arszawa 1964, 
ss. 12, 129, 292, 293.
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oporu w tym powiecie. Pomimo to, ani ogromny terror, ani specjalne w arunki 
społeczno-narodowościowe nie stłum iły oporu polskiego społeczeństwa prze
ciwko niemczyźnie.

O rganizacja dywersyjno-wywiadowcza, zwana w skrócie K.7, zorganizo
w ana przed wybuchem II wojny św iatow ej w wielu powiatach pogranicznych 
Polski, m ająca rozpocząć swoją działalność dyw ersyjną w momencie wybuchu 
wojny oraz zajęcia tych terenów  przez wojska niemieckie, swojej działalności 
nie podjęła 3.

Pierwszym i em isariuszam i podziemia w powiecie działdowskim, działają
cymi na przełomie 1939/1940 r. na zlecenie Chłopskiej Organizacji Wolności 
„Racławice’.’, którzy rozpoznawali teren, byli wysłannicy Jana Kowalskiego 
„W ierzby”, pierwszego organizatora „Racławic” na północnym Mazowszu'4.

Penetracja- ta nie zakończyła się zorganizowaniem sia tk i organizacyjnej 
„Racławice” tak, jak  to miało m iejsce w niektórych powiatach północnego 
Mazowsza, ale rozpoznanie brzmiało pozytywnie: „można liczyć w przysz
łości na powstanie podziemia w tym powiecie, chociaż w arunki pracy konspi
racyjnej będą daleko trudniejsze niż w innych powiatach rejencji ciecha
now skiej”.

Inną organizacją, która jeszcze w  1939 r. usiłowała usadowić się w po
wiecie, była Komenda Obrońców Polski (KOP). O rganizacja ta nastaw iona 
była w tym okresie na pracę w śród kolejarzy oraz robotników  wywiezionych 
na pracę przymusową. Jak się wydaje, poza zwerbowaniem  kilku ludzi, którzy 
pracow ali dla potrzeb organizacji, sia tki organizacyjnej w powiecie KOP nie 
zdołał u tw orzyć5.

Związek W alki Zbrojnej zorganizowany do końca czerwca 1940 r. na 
terenie północnego Mazowsza początkowo nie zajm ował się tworzeniem  swojej 
siatki organizacyjnej w  powiecie działdowskim. W ynikało to głównie z braku 
właściwego rozpoznania terenu, jak  też złej oceny środowiska polskiego w  tym 
powiecie.

Sztab podokręgu Olsztyn—Tuchola ZWZ i potem AK wychodził z założe
nia, że do organizacji nie mogą należeć ludzie, którzy m ają obywatelstwo 
niemieckie, naw et jeśli przed wybuchem wojny byli Polakam i. Taka zaś 
sytuacja istniała w powiecie działdowskim, traktow anym  przez w ładze okupa
cyjne jako teren etnicznie n iem ieck i|:.

Poglądy sztabu podokręgu uległy zmianie w tej kwestii w 1941 r. Praca 
organizacyjnie efektyw na rozpoczęła się w  powiecie działdowskim w 1942 r., 
kiedy kom endantem  obowodu AK został m ianow any Paw eł Nowakowski, 
ps. „Leśnik”, z zawodu inż. leśnictwa, zamieszkały przed wybuchem II wojny 
światowej we wsi Dłutowo w pow. m ławskim , na pograniczu powiatu dział
dowskiego 7. Najczęstszym miejscem pobytu „Leśnika” w okresie okupacji

3 Por. W. P o b ó g - M a l i n o w s k i ,  -Najnowsza historia polityczna Pol
ski, Londyn 1960, I część tomu 2, ss. 118 i 119 oraz M. T u r l e j s k a ,  Początek, 
konspiracji, Polityka, nr 46 z 1964; Archiwum  WIH, sygn. 112/60. Relacja· 
Z. Stefańskiego.

Relacje Zygmunta Stefańskiego, Stanisław a Anyszki, Edw arda W ójcika, 
Wincentego Kruszyńskiego, Ireny M arkowskiej, W ładysława Guzy (zbiory 
autora). Por. także M ławskie Mazowsze w  walce, W arszawa 1968, ss. 24—25.

4 Relacja Tadeusza Fijałkow skiego „Knot”, K azim ierza Kuligowskiego 
„Ful”, "Władysława Petrykowskiego „Roch”, Józefa Makowskiego „Środa”, 
„Jastrząb” (zbiory autora).

5 Archiwum  WIH sygn. III/97/1, ss. 19 i 243, re lacja  H enryka Boruckiego.
c Relacja Paw ła Nowakowskiego „Leśnik” (zbiory autora).
7 Relacje Jana Chojnackiego, Tadeusza Fijałkowskiego i Jana Rucińskiego 

(zbiory autora).
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była wieś Kęczewo w  powiecie m ławskim , leżąca również na terenie  powiatu 
mławskiego.

Przed m ianowaniem  „Leśnika” kom endantem  obwodu AK, istniały już 
zorganizowane na terenie powiatu niew ielkie grupy AK. Między innym i jedną 
z nich zorganizował sekretarz  N adleśnictwa Dwukoly.

W 1943 r. na terenie pow iatu działdowskiego pojaw iły się również B ata
liony Chłopskie. Obwód działdowski BCh otrzym ał kryptonim  nr 19. Wszedł 
on w skład podokręgu „W kra” BCh, obejm ującego swoim zasięgiem północne 
Mazowsze. Głównym organizatorem  BCh w powiecie działdowskim był B er
nard  Zieliński ps. „Sęp”, który przybył na te tereny z Gdyni, uciekając przed 
podpisaniem volkslisty. W sztabie podokręgu BCh pełnił on funkcje szefa 
wyszkolenia bojowego. Organizacja BCh w powiecie działowskim nie obejmo
w ała całego powiatu. Koncentrowała się głównie we wsiach, leżących· na 
pograniczu powiatu mławskiego oraz w pobliżu Działdowa. Najwięcej chłopów 
i robotników  rolnych należało do BCh ze wsi Brodowo, Rywociny, Narzym, 
Wierzbowo, Gajówki i Bursz. Wszystkich członków BCh w powiecie dział
dowskim było około 100. Trójkę polityczną „Rocha” stanow ili: Jan  Ruciński, 
S tefan Kuciński i Edw ard Kołaczkowski. Kom endantam i gmin byli: Filip 
Grzegorz ps. „W ichura”, Jan  Chojnacki ps. „Niszczyciel”, S tanisław  Szyszko, 
Jan  Olszewski, Stefan K uciński i E dw ard Kołaczkowski. K om endantem  BCh 
obwodu działdowskiego był B ernard Zieliński ps. „Sęp”, jego zastępcą H enryk 
Kolk ps. „M azur” z Działdowa, kom endantem  BCh w Działdowie Tadeusz 
Rosiński ps. „Rota”, a dowódcą oddziałów specjalnych Kazim ierz Stryjew ski 
ps. „Błysk”.

Pow iat działdowski jako teren  dla organizacyjnego „opracow ania” po ja
wiał się również w planach organizacji GL, AL i PPR działającej na północ
nym Mazowszu. Poza kilkunastu osobami, m ieszkającym i głównie na pogra
niczu lasów lidzbarskich, nie udało się jednak wciągnąć więcej ludzi do tych 
organizacji '.

N iewielkie wpływy w powiecie działdowskim m iały Narodowe Siły Z broj
ne (NSZ). Powiat ten wchodził organizacyjnie w skład okręgu NSZ nr 2, 
Mazowsze Północ

N ajsilniejszą organizacją ruchu oporu w powiecie działdowskim była nie
w ątpliw ie Arm ia Krajowa. Praca tej organizacji koncentrow ała się głównie 
na działalności wyw iadu, którego sia tka obejm owała cały powiat. Niektórzy 
wysłannicy wyw iadu docierali z powiatu działdowskiego do P rus Wschodnich, 
sąsiednich powiatów Pomorza, a naw et do Gdyni i Gdańska. Dla celów 
organizacyjnych obwód działdowski AK podzielono na część wschodnią 
z Działdowem, jako ośrodkiem  centralnym  oraz zachodnią z L idzbarkiem  
Welskim, jako ośrodkiem centralnym .

W części wschodniej pracow ały dwie silne kom órki w ywiadu. Na czele 
jednej z nich, składającej się głównie z kolejarzy i rzem ieślników, stał 
Antoni W iśniewski, z zawodu kolejarz, a zastępcą jego był Pawłowski, 
z zawodu piekarz. Kom órka ta m iała za zadanie system atyczne rozpraco
w yw anie dużej węzłowej stacji kolejowej w Działdowie. Przez Antoniego 
Wiśniewskiego, który pełnił funkcję nastawniczego oraz jego ludzi dosta r

8 K. G w i a z d o w i c z ,  B. K o b u s z e w s k i ,  T. K u f e l ,  Zarys genezy
i niektóre fo rm y działalności Polskiej P artii Robotniczej w  latach 1942— 1944 
na północnym  M azowszu, M ateriały z sesji historycznych poświęconych XX 
rocznicy powstania PPR, W arszawa 1962 oraz J. M a r c i n i a k ,  Działalność 
zbrojna GL i AL  na M azowszu Płockim , tamże.

·' Relacje S tanisław a Borodzicza oraz Józefa Żbikowskiego (zbiory autora).
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czano inform acji o ruchu pociągów, oddziałów wojskowych zatrzym ujących 
się na stacji, a ponadto opracowano plan zniszczenia całego węzła kolejowego.

Drugą kom órkę wywiadowczą prowadził lekarz wet. Dorszewski, uważany 
przez Niemców za pewnego i „swego” człowieka. Ludzie należący do jego 
kom órki pracowali przeważnie w urzędach i instytucjach niemieckich. Kom ór
ka ta dostarczała dane o adm inistracji niem ieckiej, siłach bezpieczeństwa, 
zaopatryw ała organizację w druki oraz pieczątki, a ponadto nadzorowała 
pocztę, linie telefoniczne,' kable łączności oraz linie alarmowe. S iatka Dor- 
szewskiego dysponowała również „wtyczką” w  obozie działdowskim. Był nim 
wachman. Próby stworzenia na terenie obozu stałej sia tki opartej o w achm a- 
nów nie powiodły się na skutek  ich częstego przenoszenia do innych obozów.

Silną komórkę wywiadowczą zorganizował „Leśnik” na terenie Iłowa, 
w  miasteczku kolejarskim , gdzie istniała duża stacja kolejowa, parowozownia 
i w arsztaty napraw cze taboru kolejowego. We wschodniej części powiatu 
działały silne placówki AK w  Lidzbarku, której przewodził nauczyciel oraz 
dawny działacz harcerski; w Kiełpinach, której kom endantem  był Teofil 
Ostrowski, z zawodu rachm istrz; w  Rybnie oraz Czarnym Bryńsku obok 
dużego' zespołu lasów. Kom endantem  tej placówki został Józef Ławicki.

W całej organizacji AK na terenie powiatu działdowskiego liczono około 
350 członków, w  tym 5 oficerów rezerw y oraz 25 podoficerów xo. Zastępcą 
kom endanta obwodu AK był Teofil Ostrowski, który jednocześnie pełnił 
funkcję szefa wydziału IV w sztabie obwodu. K om endant obwodu „Leśnik” 
kierow ał także wydziałem IV; szefem łączności był ppor. rezerw y z zawodu 
geodeta. W siatce organizacyjnej AK pracowało na terenie powiatu około 
80 kobiet.

Poza powiatem działdowskim „Leśnik” zorganizował dwie silne grupy 
wywiadowcze w Lubaw ie oraz w  Mroczni na terenie powiatu lubawskiego. 
U trzym yw ał on również kontakty organizacyjne z Ks. Wrycze, jednym  z głów
nych organizatorów podziemia na  terenie Pomorza.

Żołnierze AK ze wsi położonych w pobliżu lasów lidzbarskich udzielali 
pomocy wywiadowczym oddziałom polsko-radzieckim , zrzuconym na terenie 
tych lasów w lipcu i październiku 1944 r. u .

Z  oddziałem H enryka Mycko kom endant obwodu AK „Leśnik” został 
skontaktow any przez leśniczego Alfonsa Bayera, pracującego w siatce AK. 
Kontakty te nawiązano w  Czarnym Bryńsku podczas spotkania H. Mycko 
oraz „Leśnika” w  domu Piotrowskiego. Pomoc siatki akow skiej polegała na 
dostarczaniu inform acji wywiadowczych, żywności, lekarstw a oraz kryjów ek 
dla chorych. Łącznikiem między oddziałem Mycki, a sztabem  obwodu był 
Bartkow ski ze wsi Jam ielnik, zamordowany potem przez Niemców. Z oddzia
łem Mycki kontaktow ali się również: Bieńkowska ze wsi Nosek oraz Bro
nisław Czajkowski, Kmiciński, Głodek i M ielczarek. Wszyscy członkowie 
AK. Bronisław  Czajkowski uratow ał członka oddziału wywiadowczego, Rosja
nina Aleksego Korniew a (który żyje i m ieszka w Moskwie), rannego w czasie 
walki we wsi Pokrzydowo. Wielu żołnierzy AK zostało w raz ze swoimi 
rodzinam i zam ordowanych za pomoc udzielaną wywiadowcom polskim i ra 
dzieckim.

Ciekawy fragm ent pracy „Leśnika” stanow iły jego kontakty z jeńcami 
w ojennym i oraz wachm anami, którzy pilnow ali obozów. Wielu tych wachma- 
nów, żołnierzy czy żandarm ów  wziętych do służby, czuło się w dalszym ciągu

10 Relacja Paw ła Nowakowskiego „Leśnika” (zbiory autora).
11 Por. H. K a w k a  i L.  W o l a n o w s k i ,  Żyw e srebro, W arszawa 1963, 

ss. 227—288.
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Polakam i, i jak  mogło, szkodziło Niemcom. Jeden z takich wachmanów, 
Antoni Steehowski z Gromowa, naw iązał z polecenia „Leśnika” kontakt 
z jeńcam i angielskim i, przebyw ającym i w obozie koło Kłajpedy. W wyniku 

.tego kontaktu na rozmowy do „Leśnika” przyjechał do leśniczówki Straszewy 
oficer angielski Jerzy Grimson, zaopatrzony w dokum enty volksdeutscha 
holenderskiego. Ustalono wówczas trasą  ucieczki jeńców z obozu oraz k ry 
jówki, do których mieli przybywać zbiegowie u .

W akcji przerzutu jeńców na terenie powiatu działdowskiego uczestni
czyli: leśniczy Galiński z leśniczówki w  Kostkowie, jego b ra t leśniczy z leśni
czówki we wsi Straszewy, leśniczy M achujski w raz z rodziną z leśniczówki 
w  Kiełpinach, rodzina Ostrowskich z K iełpin oraz sekretarz nadleśnictw a 
w Kostkowie — .Compolak. Przez trasą tą  przerzucono k ilkunastu  jeńców 
angielskich. Za pośrednictwem  rodziny M achujskiego m ieszkającej w Gdańsku 
została z kolei zorganizowana kryjów ka w Gdańsku. W tym pośredniczył 
Alfons Pronobis.

Obok wachm ana »Steckowskiego, aresztowanego w  1944 r. na terenie 
opisanego wyżej obozu, pracow ał dla „Leśnika” inny w achm an, o nazwisku 
Mądzelewski, który do końca wojny nie został rozszyfrowany przez Niemców. 
„Leśnik” m iał również swoich ludzi w ochronie lotniska w  Ciborzu. K ontakt 
z nimi utrzym yw ano przez M arcinowskiego z Lidzbarka. Od ochrony lotniska 
otrzym ano dla potrzeb organizacji nieco broni oraz amunicji. Broni cała orga
nizacja m iała niew iele (kilkanaście karabinów , kilkanaście sztuk broni m y
śliwskiej oraz kilkanaście pistoletów).

W 1943 r. AK przejęła m ałe m agazyny broni, zorganizowane przed w ybu
chem wojny na teren ie  powiatu działdowskiego przez organizację K.7. Były to 
cztery zestawy m ateriałów  dyw ersyjnych, każdy po 16 kg tro ty lu  z zapalni
kami i zegarkam i do m in czasowych i po jednym  pistolecie kalibru  7,65 
z am unicją I3.

Oddziałów partyzanckich w  terenie nie organizowano wobec braku w a
runków  do ich działalności. W lasach miejscowych utrzym yw ało się jedynie 
kilkanaście osób będących członkami organizacji, którzy zostali „spaleni” . 
Wśród „spalonych” znajdowało się kilku, nie chcących pójść do w ojska nie
mieckiego. Pobór do w ojska był tragedią nie tylko miejscowej ludności, 
która czuła się ludnością polską i nie chciała walczyć w znienawidzonych 
m undurach, ale również ciężkim ciosem dla organizacji konspiracyjnych. 
Wielu rekru tów  działało bowiem wśród oťganizacji podziemnych. Niektórzy 
z nich, poza ucieczką do lasu, na teren północnego Mazowsza, a  naw et do GG, 
stosowali samookaleczenie lub ciężkie zatrucie. Jeszcze inni sta ra li się przy 
najbliższej okazji po pójściu na fron t uciec do wojsk sojuszniczych. Tak 
postąpił m iędzy innym i leśniczy Alfons Bayer.

Na zakończenie należy odnotować jeszcze jeden przykład ruchu oporu 
m iejscowej ludności. Było to ta jne  nauczanie. Polscy rodzice, którzy m usieli 
swoje dzieci wysyłać do n ienaw istnej im szkoły niem ieckiej, starali się uczyć 
swoje dzieci i w języku polskim. Pom agała im w tym, dostarczając nauczy
cieli i podręczników, Tajna O rganizacja-N auczycielska (TON). K ierownikiem  
tajnego nauczania w  powie'cie działdowskim był Bronisław  Pepłowski ps. 
„Jastrząb”, z powiatu mławskiego, a potem Paw eł Rachocki ps. „Ju rand”, 
kom endant obwodu AK z powiatu m ławskiego 14.

12 Relacja Paw ła Nowakowskiego „Leśnika” (zbiory autora).
13 Relacje Wincentego Kruszyńskiego, Genowefy Grzelskiej, Ireny M ar

kowskiej, Zygm unta Stefańskiego (zbiory autora).
M Archiwum  Towarzystwa Miłośników Ziemi M ławskiej — Sprawozdanie
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Do największych osiągnięć ruchu oporu w powiecie działdowskim należy 
zaliczyć, jak  to określił kom endant obwodu działdowskiego AK: „to, że 
w ogóle istniał tam  ruch oporu”.

Inne w ielkie osiągnięcie miejscowego ruchu oporu polegało na zorganizo
w aniu w łasnej sieci wywiadowczej.

Znamiennym zjawiskiem  dla bytu i pracy miejscowego ruchu oporu, po
mimo zalewu kolonistów niemieckich oraz ogromnego terro ru  wymierzonego 
przeciwko społeczeństwu polskiemu ex nomine uznawanego przez władze 
okupacyjne za społeczeństwo niemieckie, było to, iż nie zdarzyły się tam  
przez cały czas okupacji żadne większe „wsypy” 15.

W szystkie te fakty sk łaniają do stw ierdzenia, że społeczeństwo polskie 
powiatu działdowskiego dobrze spełniło swój obywatelski obowiązek w stosun
ku do swojej Ojczyzny — Polski.

z tajnej oświaty w podokręgu zanarw iańskim  TON (północnym Mazowszu) 
sporządzone przez Tadeusza Kuligowskiego „P rusaka’,’, k ierow nika tajnego 
nauczania w tym regionie.

15 Relacja Paw ła Nowakowskiego „Leśnika” (zbiory autora).

R Y S Z A R D  J U S Z K I E W I C Z

RESISTANCE MOVEMENT IN THE DISTRICT OF DZIAŁDOWO

SUMMARY

During the G erm an occupation of Poland the territo ry  of the district 
of Działdowo belonged to three adm inistrative units, the regencies of Ciecha
nów, Olsztyn and Gdańsk. In all of them  the situation of Polish population 
was equally hard. Against its w ill it has been classified by the occupant as 
belonging to th e 'th ird  group of German nationals. It was terrorised, m altrea
ted and hum iliated, sept to concentration camps. Men w ere conscripted for 
the G erm an army.

In Działdowo a concentration camp has been organized w here a large 
num ber of Polish inhabitants of the district has been m urdered. In two places, 
close to Kom orniki near Działdowo and in the forest near B iałuty executions 
took place throughout the occupation. Several thousand men and women have 
been killed there.

In spite of the terro r and m ost difficult conditions the resistance of the 
Poles has not been broken. Very soon after the conquest of Poland, in Octo
ber 1939, firs t Polish underground units w ere form ed in the d istrict of 
Działdowo. Their m em bers belonged to all the  classes. There were also p ro
testan t M asurians among them.

Local resistance m ovem ent had · considerable achievem ents on the field 
of m ilita ry  intelligence. Inform ations w ere sent -to the staff of the organiza
tion and many times they have perm ited to annihilate Germ an plans. M ore
over, together w ith the local population it helped prisoners of w ar of divers 
nationalities to escape from  in ternm ent camps, aided Soviet guerrillas and 
secret agents and comitted sabotages. They also provided secret teaching in 
Polish for hundreds of children who had to attend German schools.

Several hundreds of the m em bers of the resistance have m et their death. 
There is no doubt w hatever that the Polish underground m ovem ent in the 
district of Działdowo run  much m ore risks than in most of the other districts 
of Poland.
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