
        Bohaterowie naszych środowisk 

 
Federacja Patriotyczna zrzesza organizacje, które współpracują w swoich regionach z kombatantami, tworząc 
mocne, przyjacielskie, międzypokoleniowe relacje. 
  

Chcemy w ramach naszej wspólnej działalności promować i pokazywać Tych, z którymi los nas połączył, a którzy 
wywarli tak wielki wpływ na lokalne społeczności i nasze organizacje. 
  

Pragniemy też szerzej wskazywać na bohaterów znanych w danych rejonie Polski, ale już niekoniecznie w kraju. 
Chcemy ciągle włączać do działań żyjących bohaterów naszej wolności i opowiadać o Tych, którzy już odeszli. 
  

Poniżej przedstawiamy I część akcji "Bohaterowie naszych środowisk"  
 

PODLASIE - Władysław Stefanowski "Grom". Praca badawcza to jedna z aktywności środowisk skupionych w 
Federacji Patriotycznej. Dzięki niej udało się wydobyć z zapomnienia dowódcę oddziału Obwodu Augustów Armii 
Krajowej Obywateli, rozbitego przez Sowietów 15.07.1945 r.  GROM może być symbolem Obławy Augustowskiej, 
sowieckiej pacyfikacji z lipca 1945 r. wymierzonej w akowskie i poakowskie podziemie niepodległościowe, 
największej zbrodni na Polakach po II wojnie światowej. 
 

 Żołnierz września 1939 r., w szeregach grodzieńskiego 29 pal walczył w obronie Warszawy, zbiegł z niewoli 
niemieckiej  
 

 Od marca 1942 r. żołnierz Obwodu Augustów AK, aresztowany przez Niemców we wrześniu 1943 r. wraz z bratem 
Lucjanem, po ucieczce dołączyli do partyzantki; był dowódcą plutonu  
 

Ranny w listopadzie 1943 r., awansowany do stopnia plutonowego w maju 1944 r., do stopnia sierżanta w 
listopadzie 1944 r. po akcji "Burza"  
 

Od kwietnia 1945 r. dowódca oddziału Obwodu Augustów AKO, którego stan osobowy na początku lipca szacuje 
się na 120-150 partyzantów.  
 

Był dowódcą o dużym autorytecie, utrzymującym dyscyplinę i dbającym o swych żołnierzy, zdeterminowanym w 
walce z komunistycznym zniewoleniem 
 

15.07.1945 r., otoczony przez przeważające wojska sowieckie realizujące pacyfikację rejonu Puszczy 
Augustowskiej, podjął nieudaną próbę przebicia się w rejonie jeziora Brożane. Poległo 3 partyzantów, 57 wraz z 
"Gromem" zostało ujętych i zamordowanych wraz z innymi ofiarami lipcowej obławy.  
 

"Grom" był brutalnie przesłuchiwany w Gibach przez kontrwywiad wojskowy "Smiersz". Udało mu się nie ujawnić 
prawdziwych danych personalnych, dzięki czemu rodziny mieszkającej w Wojciechu k/Augustowa nie spotkały 
represje.  
 

W Wojciechu, w rodzinnym domu "Groma" przechowywane do dziś jest płótno z wyszytym orłem - nie ukończony 
sztandar, który jego siostry przygotowywały dla oddziału brata.  
 

Wraz z "Gromem" zginął prawdopodobnie też młodszy brat - Lucjan.  
Nie znamy pełnej listy Ofiar Obławy Augustowskiej, miejsca egzekucji bez wyroku ani lokalizacji dołów śmierci. Rosja 
odmawia otwarcia archiwów.  
 
Opracowanie: Danuta i Zbigniew Kaszlejowie – Klub Historyczny im. AK w Augustowie 


