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St. sierż. Adam Ratyniec ps. „Lampart”

Jego szlak bojowy rozpoczęty w oddziale Armii Krajowej pod koniec
1944 roku, brutalnie przecięła ubecka kula 11 maja 1952 roku, kiedy
dowodzony przez niego sześcioosobowy oddziałek, pozostałość VI
Brygady Wileńskiej, dostał się w kleszcze obławy przeważających sił
UB i KBW. Wraz z „Lampartem” śmierć poniosło trzech partyzantów,
jeden został ranny i trafił w ubeckie łapy, a tylko jednemu udało się
wyjść z tego piekła cało.

U PORUCZNIKA „ZENONA”

Miejscem urodzenia Adama Ratyńca był Walim, gm. Hołowczyce w
powiecie bialskopodlaskim. Adam oprócz rodziców, utrzymujących się
z rolnictwa, miał jeszcze trzy siostry przyrodnie. Gdy Niemcy napadli
na Polskę w 1939 r., przyszły „Lampart” był jeszcze małym chłopcem,



ale gdy osiągnął 18 rok życia uznał, że nadszedł czas przystąpienia do
konspiracji. Był to moment szczególny, bo to jeden okupant wycofywał
się pod ciosami Armii Czerwonej, której czynnie pomagały jednostki
Armii Krajowej, w ramach akcji „Burza”, a jednocześnie ta Armia
Czerwona zajmowała nasze tereny jako zdobycz wojenną,
wprowadzając nowe porządki czyli stalinowski terror.

Po wkroczeniu na teren Białostocczyzny, Podlasia i Lubelszczyzny,
bolszewicy pięknie podziękowali jednostkom AK za bojową
współpracę, otaczając nasze oddziały i zmuszając do złożenia broni, a
także zamykając w obozach, z których grupami wywożono ich na
Sybir. Większość Akowców nie czekając na sowiecką wdzięczność
ukryła się w terenie, zakopując uprzednio całą broń. Od tego
momentu datuje się druga konspiracja, bo dla obrony społeczeństwa
przed sowieckim bezprawiem, lasy zaroiły się od partyzantów
gotowych do zbrojnego przeciwstawienia się nowej okupacji. W takim
to okresie w szeregach partyzanckich pojawił się Adam Ratyniec.
Pierwszy jego przydział to 34 pp AK obwodu Biała Podlaska, por.
Stefana Wyrzykowskiego „Zenona”, wsławiony uratowaniem 21
czerwca 1944 r. siedmiu amerykańskich lotników z zestrzelonego w
rejonie jego działania bombowca B-17 „Latająca Forteca”. Teren
działania oddziału to kilka gmin leżących w trójkącie Drohiczyn,
Łosice, Janów Podl., ze szczególnym uwzględnieniem okolic
miejscowości Górki i Hołowczyce.

PIERWSZE AKCJE

Pierwsza akcja bojowa zakończyła się dla Adama Ratyńca niezbyt
pomyślnie. Oto wydzielony patrol od por. „Zenona”, wzmocniony
partyzantami ze wsi Szpaki zaatakował sowiecką ochronę gorzelni w
miejscowości Hruszniew. Atak napotkał na niespodziewanie silny opór
ochrony i w zmasowanym ogniu broni maszynowej musiał się wycofać.
Śmierć poniósł jeden żołnierz sowiecki, a ze strony partyzantów jeden
został poważnie ranny. Był nim właśnie Adam Ratyniec, który padł z
przestrzeloną piersią i ręką. Koledzy wynieśli go z zagrożonego terenu
i oddali pod opiekę sanitariuszek w miejscowości Szpaki-Kolonia.



Niestety, ktoś usłużny doniósł do UB, „Lampart” został aresztowany i
umieszczony pod strażą w siedleckim szpitalu. Po kilku dniach jednak,
z pomocą zaufanych pracowników szpitala udaje mu się zbiec i ukryć
tak doskonale, że ubecja go nie znalazła do samego wyzdrowienia. Był
czerwiec roku 1945. Później „Lampart” walczył w oddziale Roberta
Domańskiego „Jaracha”, „Floriana”, a po jego odejściu w roku 1946
znalazł się pod dowództwem Konstantego Sacharczuka „Jaceka”.
Zmieniali się dowódcy, zmieniały nazwy organizacji konspiracyjnych,
jedynie cel pozostał ten sam – rozpaczliwa walka o niepodległą Polskę.

W SZÓSTEJ WILEŃSKIEJ

Początek roku 1947 przyniósł sławetną amnestię, z której „Lampart”
nie skorzystał, natomiast nawiązał kontakt ze sławnym dowódcą VI
Brygady Wileńskiej AK, kpt. Władysławem Łukasiukiem ps. „Młot”. Od
8 maja 1947 r. st. sierż. Adam Ratyniec „Lampart” rozpoczął służbę w
szwadronie Waleriana Nowackiego „Bartosza”. Warto przypomnieć, że
VI Brygada Wileńska wywodziła się ze słynnej V Brygady Wileńskiej
AK, kultywującej przedwojenne tradycje ułańskie, która przedarła się
z Wileńszczyzny w 1944 r. prowadzona przez słynnego już wówczas
mjr. Zygmunta Szendzielarza ”Łupaszkę”.

W oddziale „Bartosza” Adam Ratyniec walczy z władzą komunistyczną
aż do rozdzielenia się sił oddziału „Młota”, kiedy „Bartosz” postanowił
pozostać na swoim terenie, a „Młot” udał się za Bug, gdyż tu było już
za ciasno na większy liczebnie oddział. Bezpośrednio przed podziałem
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miała miejsce zdrada jednego z członków organizacji, prawdopodobnie
wprowadzonego do oddziału wywiadowcy bezpieki, który miał
wskazać miejsce przebywania Władysława Łukasiuka „Młota”. Dnia 17
czerwca 1948 r. gdy grupa „Młota” stacjonowała w lesie obok
miejscowości Ruda Instytutowa, zdrajca „Migdał” uciekłszy z miejsca
postoju, zaalarmował posterunek MO w Sarnakach. Partyzanci zostali
błyskawicznie otoczeni przez stojące w alarmie oddziały KBW i UB,
lecz „Młotowi” udaje się wyprowadzić swoich żołnierzy z okrążenia w
lasy mierzwickie. Jednak tam oddział zostaje ponownie okrążony w
dniu 25 czerwca i ponownie „Młot” wyprowadza swoich ludzi z kotła,
a dla zmylenia pościgu pozwala podzielić oddział na dwie grupy. Sam
na czele ośmiu partyzantów, a wśród nich „Lampart”, przeprawia się
na prawy brzeg Bugu i znika w lasach białostockich. Natomiast
„Bartosz” pozostawszy na miejscu został doszczętnie rozbity w okolicy
Kolonii Krawce w dniu 2 lipca tego roku.

Adam Ratyniec z Władysławem Łukasiukiem „Młotem” i pozostałymi
partyzantami, zamelinowani u znanych i pewnych gospodarzy oraz w
znanych sobie bunkrach, dotrwali do wiosny 1949 r. W czerwcu
/27.VI/ w efekcie tragicznej pomyłki, ginie z ręki własnego żołnierza
kpt. Władysław Łukasiuk „Młot”, a dowództwo nad grupką obejmuje
st. sierż. „Lampart”. Zarówno on jak i jego podkomendni są
zdecydowani walczyć z „czerwoną zarazą” jak sami określali nową
władzę, do samego końca.

W rozmowie z siostrą, Marianną Romaniuk, powiedział:

„…żywcem to nie dam się wziąć, bo sobie wcześniej kulę w
łeb wsadzę, chyba że mnie śpiącego napotkają…”.

Z „HUZAREM” DO KOŃCA

Zatem idzie kontynuować walkę i w tym celu nawiązuje kontakt z
Józefem Małczukiem ps.”Brzask”, w rezultacie wraz ze swymi ludźmi
dołącza pod jego komendę. Oddział „Brzaska” podporządkowany jest



organizacyjnie słynnemu zagończykowi kpt. Kazimierzowi
Kamieńskiemu „Huzarowi”, który przejął nazwę i tradycje VI Brygady
Wileńskiej. Podstawą ich istnienia jest gęsta siatka oddanych
współpracowników, dających schronienie czy zaopatrzenie oraz
bystrych informatorów, co pozwala omijać wszelkie zasadzki,
permanentnie organizowane przez UB z okolicznych warowni, takich
jak Łosice, Hołowczyce czy Sarnaki, którym na pomoc w potrzebie
śpieszą również okoliczne powiatówki MO. Wiosną 1950 roku, oddział
„Brzaska” stoczył dramatyczny bój z przeważającymi siłami UB i KBW.
To krwawe starcie miało miejsce 7 kwietnia w rejonie miejscowości
Jabłonna Średnia. W ogniu walki poległ „Brzask” i trzech jego
żołnierzy. „Lampart” wraz z czterema ludźmi zdołał wyrwać się z
okrążenia i ukrył się w jednym z zamaskowanych bunkrów.
Dowództwo nad tą grupką partyzantów w sile patrolu przejmuje
ponownie Adam Ratyniec i po przyłączeniu podobnych rozbitków z
innych oddziałów prowadzi ich do dalszych akcji jako samodzielny
patrol podległy nadal kpt. „Huzarowi”. Działalność bojowa grupy jest
ograniczona ze względu na stałe przebywanie w terenie wielkich sił
KBW i UB, niemniej od czasu do czasu odział „Lamparta” daje znać o
sobie, np. 23 października 1950 r. ostrzelano posterunek MO w
Mielniku i dokonano rekwizycji w miejscowej spółdzielni. Miesiąc
później podobnej akcji dokonano w Szwejkach, pow. Sokołów. W
styczniu 1951 roku dokonano rekwizycji w spółdzielni w Sawicach,
gm. Wyrozęby, jednocześnie dokonano akcji na sekretarza PZPR w
Wyrozębach, dokonując tylko rekwizycji mienia i żywności. Siłą rzeczy
akcje „Lamparta” ograniczają się do dokonywania rekwizycji mienia
komunistycznego oraz wyroków na niepoprawnych czy wręcz
zbrodniczych wykonawcach polityki nowego ładu. Niekoniecznie były
to wyroki śmierci, ale i takie wykonywano. Są to prawa wojenne, a oni
do końca traktowali swoją służbę dla narodu, jako wojnę z okrutnym
najeźdźcą, który łamał odwieczne polskie prawo do niepodległości i
zniewalał społeczeństwo do służenia obcym interesom. Rekwizycje
uderzały w reżimowe instytucje, a jednocześnie pozwalały
partyzantom płacić za swoje utrzymanie i zaopatrzenie w odzież.

POLOWANIE NA „TYGRYSA”, CZYLI POCZĄTEK KOŃCA



Kadra oddziału „Huzara”. Stoją od lewej: Kazimierz Jakubiak „Tygrys”
(† 10 V 1952), Eugeniusz Tymiński „Ryś” († 30 V 1951), Wacław
Zalewski „Zbyszek” († 24 X 1953), Józef Mościcki „Pantera” († 22 IX
1953), Siedzą od lewej: Kazimierz Parzonko „Zygmunt” († 22 IX 1953),
Adam Ratyniec „Lampart” († 11 V 1952). Podlasie, 1951 r.

Coraz trudniej znaleźć pewne schronienie, ludzie podejrzani o
sprzyjanie partyzantom są masowo aresztowani, bici, torturowani. W
razie donosu, majątek meliniarza zostaje rozgrabiony przez ubeckich
notabli, a rodzina bądź wymordowana w czasie przesłuchań, bądź
skazana na wieloletnie wyroki. Beznadziejna walka ostatnich grupek
partyzanckich toczy się nadal, zabici padają z obu stron ale przewaga
wroga jest ogromna i koniec tych zmagań może być tylko jeden.

Dnia 10 maja 1952 r. w rejon dobrze rozpracowany przez UB, na
Kolonię Chłopków, przybywa patrol podległy „Lampartowi” w składzie
trzech ludzi: dowódca Kazimierz Jakubiak „Tygrys”, Henryk Ostapski
„Poleszuk”-„Panek” i Władysław Kapłon „Krakowiak”. Wiadomość o
tym Sztab G.O. „Bug” w Łosicach otrzymał jeszcze tego samego dnia o
godz. 16:50, a już o godz. 17:00 wyjechała kompania KBW w sile 90
ludzi celem przeprowadzenia akcji ujęcia lub likwidacji patrolu. O
godz. 18:05 wojsko otoczyło zabudowania Kolonii Chłopków. Mimo, że
partyzanci to zauważyli i natychmiast podjęli próbę przebicia się przez
kordon obławy, niestety nie powiodło się im to. Ciężko ranny został ich
d-ca „Tygrys”, który zaraz potem popełnił samobójstwo. Pozostali dwaj
„Panek” i „Krakowiak” próbowali przebić się w innym miejscu, jednak
ogień grupy pościgowej spowodował, że obaj sie poddali.

Żołnierze 6 BrygadyŻołnierze 6 Brygady
Wileńskiej AK. Pierwszy zWileńskiej AK. Pierwszy z

lewej st. sierż. Adamlewej st. sierż. Adam
Ratyniec „Lampart”.Ratyniec „Lampart”.
Trzeci z lewej ppor.Trzeci z lewej ppor.

https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/222/222-391323_g.jpg


Ujęci partyzanci, w trakcie podjętego natychmiastowego bestialskiego
śledztwa, zeznali o miejscu pobytu pozostałej części patrolu
„Lamparta”. Z zeznań wynikało, że patrol wraz z dowódcą znajduje się
w masywie leśnym położonym na południe od miejscowości Nurzec –
Stacja i koczuje w szałasach w sile 6 ludzi.

Kpr. Kazimierz Jakubiak „Tygrys”, ur. 4 XII 1926 r. Pochodził z
rodziny chłopskiej zamieszkałej w Ruskowie, gm. Łysów pow. Siedlce.
Początkowo służył w konspiracji w siatce terenowej, potem przeszedł
do oddziałów leśnych. Okazał się dobrym żołnierzem, uczestniczył w
wielu walkach i akcjach. Od 1950 r. służył w patrolu „Lamparta”.
Otoczony przez UB i KBW pod Chłopkowem, bronił się pomimo rany
do ostatniego naboju, który pozostawił dla siebie. Jego ciało zabrało
UB. Nie ma własnego grobu.

„…PORWAĆ SIĘ NA TYSIĄCE…”

Jeszcze tego samego dnia zarządzono koncentrację sił KBW w
Siemiatyczach. Ok. godz. 4:00, dnia 11 maja 1952 r. skoncentrowane
siły dwóch batalionów KBW (każdy liczył trzy kompanie wojska)
ruszyły do akcji i do godz. 6:30 okrążyły las od strony północnej,
wschodniej i południowej (linia ta miała 14 km. długości), a od strony
zachodniej wystawiono na wzgórzach okalających z tej strony las,
kilka punktów obserwacyjno – podsłuchowych. O godz. 7:30 w
okrążony rejon biwakowania „Lamparta” weszła grupa szturmowa i
posuwając się tyralierą, rozpoczęła przeszukiwanie lasu, kierując się
w stronę gdzie według zeznań ujętych wcześniej partyzantów, miały
się znajdować szałasy patrolu „Lamparta”. Grupa szturmowa została
na czas zauważona, tak, że partyzanci opuścili szałasy i
niepostrzeżenie przeszli na tyły szturmujących. Następnie z odległości
60-70 m., z tyłu partyzanci ostrzelali grupę szturmową z broni
maszynowej. Była godz. 8:30, wywiązała się walka ogniowa, w wyniku
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której został ranny w rękę „Lampart”. Henryk Olesiuk „Sokół” pod
osłoną nieustannie prowadzonego ognia z RKM-u przeszedł pomiędzy
dwoma stanowiskami żołnierzy obławy i wyszedł w głąb lasu, poza
linię okrążenia, po czym zajął stanowisko w odległości 15-20 m. za
kordonem i prowadził ogień z tyłu do żołnierzy KBW. W powstałym
zamieszaniu, pozostali w okrążeniu partyzanci usiłowali uderzyć od
wewnątrz na okrążenie z zamiarem jego przerwania. Manewr ten
jednak nie przyniósł oczekiwanych rezultatów i „Sokół” w tej sytuacji
postanowił ratować się ucieczką. Tymczasem walka partyzantów w
okrążeniu trwała nadal. Grupie szturmowej udało się okrążyć ich
drugim pierścieniem, jednak broniący się nie rezygnują z wyrwania się
z kotła. St. strz. Andrzej Jakubiak „Ryś” uzbrojony w RKM atakuje
pierścień okrążenia w kierunku zachodnim, zostaje jednak ranny i
uszkodzono mu RKM, który porzuca i próbuje się wycofać, jednak
zostaje zabity. Nim zmarł zdołał jeszcze powiadomić pozostałych o
niemożliwości przebicia się w tym miejscu. Siły broniących się
topnieją. Niebawem zostaje ranny w biodro kpr. Witold Białowąs
„Litwin” i dostaje sie do niewoli. Zaraz potem ginie st. strz. Wiesław
Filczuk „Amerykanin”, natomiast dwóm ostatnim: „Lampartowi” i por.
Konstantemu Maksymowowi „Ryszardowi” udaje się przebić przez
wewnętrzny pierścień grupy szturmowej i zbliżyć się do zewnętrznej
linii okrążenia, jednak przy próbie jej pokonania, zostają zauważeni a
„Ryszard” został lekko ranny. Obaj zawracają z zamiarem szukania
możliwości przebicia się w innym miejscu. Jednak i tu próba nie
powiodła się, ginie w walce najpierw por. „Ryszard” a następnie,
broniący się do końca „Lampart”. Ta nierówna walka zakończyła się o
godz. 16:30. Nie poddali sie łatwo. Przez około siedem godzin walczyli
o swoje życie. Przewaga ilościowa i techniczna była po stronie
przeciwnika. Tylko determinacją i umiejętnością walki partyzanckiej
można tłumaczyć tak długie jej trwanie.

KAPITAN SCHODZI OSTATNI

Po likwidacji patrolu „Lamparta” nastąpiły masowe aresztowania
wśród członków siatki terenowej podległej kpt. „Huzarowi”,
następstwem czego było stopniowe rozbijanie kolejnych patroli



bojowych, aż w końcu w efekcie prowokacji aresztowano 29.10.1952 r.
kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i kilku jego podkomendnych.
Kpt. K. Kamieński skazany został na trzynastokrotną karę śmierci i
wraz dwoma swoimi żołnierzami, stracony 6 października 1953 r.

Po aresztowaniu i śmierci „Huzara” działało jeszcze na Podlasiu kilka
grupek partyzanckich, jednak ich działalność nie miała już tak
zorganizowanego charakteru i takiego rozmachu.

Oni już dawno odeszli na wieczną wartę, tylko niewielu z nich ma
swoje miejsce na katolickim cmentarzu, jeszcze mniej pozostało wśród
nas żyjących świadków tych zmagań, którzy mogą zaświadczyć, że
tamci oddali życie w imię najświętszych polskich ideałów, w walce z
obcym nam systemem, narzuconym siłą sowieckich bagnetów. Naszym
obowiązkiem jest kultywować pamięć o bohaterach antysowieckiego
oporu, tych którzy walczyli z bronią w ręku i tych, którzy tylko i aż
tylko, służyli im gościną, kryjówką i błogosławieństwem.

23 lipca 2006 r., Fundacja „Pamiętamy”, która powstała w 1989 r. i
zajmuje się upamiętnianiem walki Polaków o niepodległość Ojczyzny
w latach 1939-1956, ufundowała w Mielniku nad Bugiem, pomnik
poświęcony pamięci patrolu st. sierż. Adama Ratyńca „Lamparta”.
Tydzień wcześniej, 15 lipca 2006 r., także dzięki staraniom Fundacji
„Pamiętamy”, w miejscowości Czaje – Wólka, odsłonięto podobny
pomnik poświęcony pamięci kpt. Władysława Łukasiuka „MŁota”, d-cy
6 Brygady Wileńskiej AK.

Napis na tablicy w Mielniku brzmi tak:

„Nie dajmy zginąć poległym” – Zbigniew Herbert.

PAMIĘCI BOHATERSKICH ŻOŁNIERZY 6 WILEŃSKIEJ
BRYGADY ARMII KRAJOWEJ

ST. SIERŻ. ADAMA RATYŃCA „LAMPARTA”
POR. ANTONIEGO MAKSYMOWA „RYSZARDA”

KPR. KAZIMIERZA JAKUBIAKA „TYGRYSA”



STRZEL. ANDRZEJA JAKUBIAKA „RYSIA”
STRZEL. WIESŁAWA FILCZUKA „ROMKA”

POLEGŁYCH 10 i 11 V 1952 r.
W LESIE SOKÓLE POD MIELNIKIEM

ORAZ POD CHŁOPKOWEM
W WALCE Z KOMUNISTAMI

ZA NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI
WIARĘ KATOLICKĄ I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA
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