
do ¿yciorysu Henryka Gutowskiego umieszczonego w 
ksi¹¿ce pt. „Ziemia Sierpecka znana i nieznana”. 
Informator historyczno-krajoznawczy, a wydanej przez 
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Sierpeckiej-Sierpc 2007 r.

Strona 304, wiersze 18-21:
W punkcie kontaktowym, fabryce cukierków I³owieckiego z 
Borkowa-spotyka kolegów z sierpeckiego POZ, miêdzy in-
nymi: Zbyszka Sikorskiego, Leona Domagalskiego, Miecia 
Chojnackiego, Julka Jeziórskiego i Stasia Gumiñskiego.
Otó¿ wyjaœniam, ¿e od wrzeœnia 1939 r., tj. od pocz¹tku oku-
pacji niemieckiej ca³a moja rodzina i ja mieszkaliœmy w Ra-
dzyminie, a mój Ojciec pracowa³ w Urzêdzie Skarbowym na 
stanowisku kierownika Dzia³u Egzekucyjnego. Dopiero w 
pierwszej po³owie sierpnia 1944 r. opuœciliœmy Radzymin. 
Pana I³owieckiego nie zna³em i nie by³em nigdy w wytwórni 
cukierków wspomnianego p. I³owieckiego w Warszawie. Nie 
nale¿a³em równie¿ do POZ.

Strona505, wiersz 3 od góry:
...skuteczny zamach na komendanta niemieckiej policji w 
Klembowie, ...
Wyjaœniam, ¿e w listopadzie 1945 r. by³ uczestnikiem zama-
chu na komendanta posterunku policji polskiej (tzw. granato-
wej) w Klembowie Ko³odziejeczyka, który poniós³ œmieræ z 
wyroku Polskiego Pañstwa Podziemnego.

Strona 505, wiersz 7 od góry:
w marcu 1945 r., w Brañszczyku (na trasie Wyszków-Ostrów 
Mazowiecka) zasadzka zbrojna na ¿andarmeriê niemieck¹.
Podajê wyjaœnienie, ¿e w dniu 28,02.1944 r, na szosie pro-
wadz¹cej z Wyszkowa do Ostrowi Mazowieckiej,w okolicy 
miejscowoœci Turzyn uczestniczy³ w zasadzce zorganizowa-
nej wspólnie oddzia³u ogn. „Wyboja” z oddzia³em pchor. 
Tadeusza Abramskiego ps. „Szaruga” na jad¹cych samo-
chodem Niemców, kierownika Arbeitsamtu w Ostrowi Maz. 
Lorenza Klingenfelda, kierownika „arbeitsamtu” w Wyszko-
wie Hermanna Kreitlova i kierowcê auta Emila Reicherta. 
Wszyscy trzej zostali zabici, samochód zniszczono,  zdobyto 
dwa pistolety maszynowe z amunicj¹.

Strona 305, wiersze 8-9:
atak na ¿andarmeriê posterunku w Klembowie zginê³o 22 
¿andarmów, a AK-owcy zdobyli du¿o amunicji i trzy wozy 
pancerne (!).
Wyjaœnienie:  W nocy z 14 na 15 lipca 1944 r. bra³ udzia³ w 
akcji na posterunek ochrony kolei w Ostrówku ko³o Klembo-
wa obsadzony przez Niemców i w³asowców w sile 22 ludzi. 
Niemcy zginêli na miejscu, a 17 w³asowców zlikwidowano w 
okolicy Cygowa. Zdobyto 2 rkm-y, 2 karabiny szturmowe, 20 
karabinów, 5 pistolety, rakietnicê, kilkadziesi¹t granatów, kil-
ka tysiêcy sztuk amunicji, kompletne wyposa¿enie dla 22 ¿o³-
nierzy (maski przeciwgazowe, he³my, ³opatki, plecaki i inne). 
Zdobycz za³adowano na trzy podwody tzw. Gumowce. Z ca³¹ 
pewnoœci¹ nie by³o 3 samochodów pancernych. Uderzenie 
na posterunek niemiecko-w³asowski wykona³ oddzia³ BCh 
ppor. Mariana Gotowca ps. „Antek Szczur” przy wsparciu od-
dzia³u AK dowodzonym przez Józefa Marcinkowskiego ps. 
„Wybój”.

do redakcji W y j a œ n i e n i e
Strona 305, wiersz 11:
w lipcu 1944 r. - w okolicy Cygowa-zasadzka na oddzia³ 
w³asowców, Ukraiñcy stracili 30 ¿o³nierzy (!).
Wyjaœniam, ¿e dnia 23 lipca 1944 roku wieczorem w okolicy 
Cygowa uczestniczy³ w zasadzce na oddzia³ w³asowców w 
sile 22-23 ¿o³nierzy. W wyniku starcia ogniowego zostano 
zabitych trzech z nich, a wiêkszoœæ zbieg³a w zaroœla. Niskie 
stosunkowo straty nieprzyjaciela wynika³y z faktu, ¿e pozos-
tawa³ on przez krótki czas pod ogniem oddzia³u „Wyboja”. 
Poniewa¿ nieprzyjaciel liczy³ 22-23 ludzi, w ¿adnym wypad-
ku nie mog³o ich zgin¹æ trzydziestu (!).
Dane powy¿sze pozyska³em od Henryka Gutowskiego 
„Olgierda” 9 sierpnia 1990 r., a tak¿e od Eugeniusza Zaj¹ca 
ps. „Z¹bkowski”, Augustyna Zaj¹ca ps. „Ko³o”, Mieczys³awa 
Salwina ps. „Krawczyk”, Eugenii Zieliñskiej zam. Kunikows-
ka ps. „Anka” i Janiny Zaj¹c zam. Arkuszewska ps. „Zoœka”, 
gdy ca³¹ pomorsk¹ grupê odwiedzi³em w Ryjewie ko³o 
Sztumu 9 kwietnia 1991 r.

Sprawdza³em dane w oparciu o pracê J. Gozdawy- 
Go³êbiowskiego pt. „Obszar Warszawski AK”, pracê W³. 
Wa¿niewskiego pt. „Na przedpolach Warszawy”.
Napisa³em moje uwagi z wiar¹, ¿e w przysz³oœci zostan¹ one 
uwzglêdnione przy wznowieniu pracy, do której siê odnoszê.
Przesy³am wiele najlepszych ¿yczeñ i pozdrowieñ

Mieczys³aw Chojnacki
Radzymin, 19.07.2009 r.

Jako wydawca „Ziemi Sierpeckiej” czujê siê w obowi¹zku 
upubliczniæ list Pana Mieczys³awa i w tym celu korzystam z 
uprzejmoœci „Rozmaitoœci Sierpeckich”.
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„Szeregi katów”

Widzia³em jak id¹
Ciemnym sznurem koszmarów
Ogieñ w ich twarzach nie gas³
Czarne szeregi katów

Widzia³em jak byli blisko
Gol¹c im g³owy i ³ami¹c palce
Krzyk palonych dzieci
Na zawsze zostanie w czaszce!

Widzia³em, widzia³em!
Spalone cia³a kobiet
Widzia³em szaleñstwo w oczach
W oknach domów ogieñ!

                              £ukasz Tabisz
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