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KAZIMIERZ PARZONKO (1920-1953)

Żołnierz Obwodu Sokołów Podlaski 
Armii Krajowej, dowódca ostatniego 
patrolu 6 Brygady Wileńskiej Armii 
Krajowej, działającego w powiecie 
bielskim.
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„Wichura”, „Zygmunt”

Kazimierz Parzonko nie wyróżniał się pochodzeniem, wykształceniem ani 
szczególną przeszłością konspiracyjną wśród innych żołnierzy AK-WiN czy 
też NZW walczących na Białostocczyźnie i Podlasiu. Los jednak sprawił, że 
to właśnie on dwukrotnie był świadkiem definitywnego końca historii naj-
bardziej zasłużonych jednostek konspiracji antykomunistycznej – 5 i 6 Bry-
gady Wileńskiej AK. Najpierw, służąc w 4 szwadronie 5 Brygady, który po 
spektakularnych rajdach przez Warmię i Mazury kończył swoją epopeję na 
Podlasiu. Drugi raz, gdy dowodził ostatnim pozostającym w polu patrolem 
bojowym 6 Brygady Wileńskiej AK. Warto też pamiętać, że wyrok wykonany 
na nim w więzieniu białostockim pod koniec września 1953 r. był ostatnim 
strzałem w blisko 10-letnich zmaganiach oddziałów mjr. Zygmunta Szen-
dzielarza „Łupaszki” z wrogami Polski – okupantem niemieckim, kolaboran-
tami litewskimi, czerwoną partyzantką i komunistycznym reżimem. 

Kazimierz Parzonko, syn Stanisława i Marianny z domu Lewczuk, urodził 
się 28 lutego 1920  r. we wsi Leśniki, gmina Ciechanowiec, powiat Bielsk 
Podlaski, w  rodzinie chłopskiej. Miał cztery siostry (Henrykę, Kazimierę, 
Bolesławę i Zofię). Ukończył tylko cztery klasy szkoły powszechnej w miej-
scowości Głęboczek, po czym pracował w  niewielkim, kilkuhektarowym 
gospodarstwie rodziców. Jego wyuczonym zawodem było ciesielstwo. Nie 
brał udziału w wojnie obronnej w 1939 r. W 1942 r. wstąpił początkowo do 
organizacji „Miecz i Pług”, a następnie do Armii Krajowej w Obwodzie Soko-
łów Podlaski. Jego wprowadzającym był „Ostoja”, a odbierającym przysięgę 
Henryk Oleksiak „Poraj”, „Wichura”. Być może to zadecydowało, że przyjął 
taki sam pseudonim „Wichura”. Będąc członkiem siatki terenowej, uczest-
niczył w  dwóch akcjach skierowanych przeciwko staroście niemieckiemu 
w  Sokołowie oraz w  Sterdyni. W  1943  r. Parzonko został wywieziony na 
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roboty do Prus Wschodnich (w okolice Królewca), gdzie pracował w firmie 
budowlanej. W 1944 r. wraz z  innymi pracownikami został wysłany przez 
Niemców na Litwę do kopania okopów. Tam doczekał nadejścia Armii Czer-
wonej, po czym transportem kolejowym został odesłany do Polski. 

Od 1945 r. Parzonko kontynuował działalność niepodległościową – tym 
razem w  Obwodzie Bielsk Podlaski, najpierw w  ramach Obywatelskiej 
Armii Krajowej, a następnie Zrzeszenia WiN. W 1946 r. został żołnierzem 
patrolu żandarmerii Obwodu Bielsk Podlaski, którego głównym zadaniem 
było zwalczanie przestępczości pospolitej. Dowodził nim Franciszek Mar-
czuk „Leśnik”. 17 października 1946 r. został zatrzymany w Ciechanowcu 
przez resort bezpieczeństwa pod zarzutem nielegalnego posiadania broni 
oraz ulotek winowskich. Trafił do PUBP w Bielsku Podlaskim. Udało mu 
się jednak zbiec w  czasie transportu. Późną jesienią 1946  r. został skie-
rowany przez Bolesława Sawicz-Korsaka „Białego Bolka”  – p.o. prezesa 
Obwodu Zrzeszenia WiN Bielsk Podlaski  – do 6 Brygady Wileńskiej AK, 
dowodzonej przez kpt.  Władysława Łukasiuka „Młota”. Służył wówczas 
w 2 szwadronie ppor. Waleriana Nowackiego „Bartosza”. 15 lutego 1947 r. 

został odkomenderowany wraz 
z  pięcioma innymi partyzantami 
do 4 szwadronu 5 Brygady. W jego 
składzie pozostawał do wiosny 
tego roku. 

W  trakcie amnestii więk-
szość starych i  nowych żołnie-
rzy 4 szwadronu  – w  tym i  Kazi-
mierz Parzonko – zdecydowało się 
na ujawnienie. „Wicher” uczy-
nił to w  Sokołowie Podlaskim. 
Zdał wówczas tylko broń maszy-
nową, pozostawiając sobie pistolet 
parabellum. Dla żołnierzy „Młota” 
nie było jednak miejsca w  komu-
nistycznej Polsce. Zagrożony aresz-
towaniem „Wichura” już po kilku 
miesiącach zaczął się ukrywać. 
Początkowo sam, następnie ze 

Chwila odpoczynku przy muzyce. Pierwszy 
z lewej Kazimierz Parzonko „Zygmunt”, obok 
Kazimierz Radziszewski „Marynarz” (zbiory IPN)
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Stanisławem Gontarczukiem „Rekinem” i Mieczysławem Radziszewskim. 
Posługiwał się wówczas fałszywymi dokumentami na nazwisko Henryk 
Wojtkowski. W  czerwcu 1948  r. podczas potyczki z  obławą UB koło wsi 
Skórzec gm. Ciechanowiec został ranny w rękę. Wyjechał wówczas razem 
z  Radziszewskim najpierw do Gdańska, a  następnie na Mazury w  oko-
lice Lidzbarka Warmińskiego i  Dobrego Miasta, gdzie zaczął uczęszczać 
do szkoły zawodowej. Niestety, z powodu zagrożenia aresztowaniem zmu-
szony był porzucić naukę. Wrócił wówczas na teren powiatu bielskiego. 

Latem 1949 r. nawiązał kontakt z nowym dowódcą 6 Brygady Wileńskiej 
AK kpt.  Kazimierzem Kamieńskim „Huzarem” i  zdecydował się wstąpić 
do jego oddziału. Przyjął wówczas pseudonim „Zygmunt”. Początkowo był 
partyzantem w stopniu plutonowego w oddziale dowodzonym bezpośred-
nio przez Kamieńskiego, a następnie w patrolu sierż. Adama Ratyńca „Lam-
parta”. Z uwagi jednak na długi staż konspiracyjny powierzano mu bardzo 
odpowiedzialne zadania, np. dotyczące wyjaśnienia okoliczności śmierci 
Władysława Łukasiuka „Młota”. 
W  połowie października 1950  r., 
podczas koncentracji brygady 
w  koloniach nad Nurcem, „Zyg-
munt” otrzymał awans do stop-
nia sierżanta. Brał udział w  wielu 
akcjach bojowych, w tym 30 stycz-
nia 1951 r. w walce z obławą w oko-
licach wsi Skórzec, w wyniku której 
strona komunistyczna straciła 
trzech ludzi. Ciekawym rysem jego 
charakteru – zbieżnym ze standar-
dami obowiązującymi w  ww. jed-
nostce partyzanckiej – była dbałość 
o poległych i ich rodziny. W jednym 
z zeznań opowiadał: „Do staruszki 
zwróciłem się z prośbą by udała się 
do proboszcza w  Starych Siudach 
i by zwróciła się do niego, by odpra-
wił mszę za duszę zabitych i  na- 
szych kolegów i za naszą intencję.  

Żołnierze oddziału „Huzara”, 1951 r. Stoją od 
lewej: Kazimierz Jakubiak „Tygrys”, Eugeniusz 
Tymiński „Ryś”, Wacław Zalewski „Zbyszek”, 
Józef Mościcki „Pantera”; siedzą: Kazimierz 
Parzonko „Zygmunt” i Adam Ratyniec „Lam-
part” (zbiory IPN)
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Nadmieniam, że dałem na ten cel tej kobiecie 100 złotych. Kobieta ta wie-
działa, że jesteśmy grupą bandy Huzara”.

Od wiosny 1951 r. był dowódcą samodzielnego pododdziału. W jego skład 
wchodzili: Kazimierz Radziszewski „Marynarz”, Józef Mościcki „Pantera”, 
Kazimierz Jakubiak „Tygrys”, Witold Białowąs „Sten”. Po  reorganizacji 
dokonanej przez „Huzara” ze składu ubył „Litwin”, a dołączył Józef Kostro 
„Paweł”. Terenem działania patrolu był powiat Bielsk Podlaski. W momen-
tach zagrożenia przechodził on na teren lewobrzeżnego Podlasia. Tak było 
np. po potyczce w  Lesie Rudzkim jesienią 1951  r. W  listopadzie 1952  r.  – 
po rozbiciu patroli „Lamparta” – do pododdziału Parzonki dołączył jeszcze 
Tadeusz Kryński „Rokita”. 

Będąc zasłużonym żołnierzem konspiracji niepodległościowej, mimo-
wolnie Parzonko stał się uczestnikiem wydarzeń, które doprowadziły do 
tragicznego finału jego samego i całej 6 Brygady Wileńskiej AK. Jesienią 
1951  r., podczas spotkania z  Kazimierzem Krasowskim „Głuszcem”  – 
ostatnim szefem PAS Obwodu NZW Bielsk Podlaski, dowiedział się 
o  poszukującym kontaktu z  „Huzarem” Januszu Terlikowskim. Z  uwagi 
na to, że był on dla „Zygmunta” osobą znaną – także z udziału w konspi-
racji niepodległościowej – spotkał się z nim 18 września 1951 r. Uzgodnił 
wówczas miejsce i  termin osobistego kontaktu z  Kazimierzem Kamień-
skim. Doszło do niego 12 października 1951 r. w gospodarstwie Tadeusza 
Puchalskiego we wsi Niemyje-Ząbki. Parzonko nie mógł wiedzieć, że ten 
zasłużony żołnierz AK był już wówczas niezwykle groźnym agentem UB 
występującym pod kryptonimem „Rytel”, „Ryglewski”. Przedstawił się 
„Zygmuntowi” i „Huzarowi” jako korespondent działającej rzekomo cały 
czas siatki wywiadowczej WiN kryptonim „Liceum” oraz zaproponował 
podporządkowanie się Komendzie Obszaru Centralnego kryptonim „Aka-
demia”. Pomimo osobistej znajomości z Terlikowskim, datującej się jeszcze 
z czasów okupacji niemieckiej, „Huzar” odniósł się początkowo do wspo-
mnianej oferty nieufnie, wietrząc w tym podstęp resortu bezpieczeństwa. 
Z drugiej jednak strony kompletnie zignorował ostrzeżenia przekazywane 
mu od „Głuszca” przez Parzonkę, który w tym samym czasie zdekonspiro-
wał właśnie jednego z agentów MBP grającego podobną rolę – wysłannika 
mitycznej organizacji jak („Ryglewski”, „Rytel”). 

2 listopada 1951 r. w MBP zapadła decyzja, która przypieczętowała los 
„Huzara”, a  tym samym i  Kazimierza Parzonki „Zygmunta”. Postano-
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wiono bowiem włączyć kombinację operacyjną przeciwko Kamieńskiemu 
do najważniejszej gry operacyjnej prowadzonej przez resort bezpieczeń-
stwa, tj. operacji „Cezary”. Skutkowało to wprowadzeniem do rozgrywki 
z  „Huzarem” kolejnych agentów: Edwarda Wasilewskiego („Wierny”, 
Ramzes”), Mariana Strużyńskiego („Teodor”, „Robert”), Stefana Sieńkę 
(„Wiktor”) oraz Stanisława Rybickiego („Żukowski”, „Kos”). Bazując na 
swoim dawnym dorobku niepodległościowym, udało im się przełamać nie-
ufność „Huzara” i doprowadzić do podporządkowania jego grupy prowo-
kacyjnej Komendzie Obszaru Centralnego WiN. Kolejnym krokiem było 
zwabienie wszystkich partyzantów do Warszawy w  ramach rzekomego 
przerzutu na Zachód. Pierwszym podkomendnym „Huzara” wysłanym do 
stolicy 14  sierpnia 1952  r. był Mieczysław Grodzki „Żubryd”. Pozwolono 
mu przetrwać kilka tygodni w tzw. lokalach konspiracyjnych WiN – w rze-
czywistości w mieszkaniach operacyjnych MBP – po to tylko, by w liście 
przesłanym do Kamieńskiego uwiarygodnił on całą operację. 17 paździer-
nika 1952 r. w Warszawie zjawił się sam „Huzar” z dwoma podkomend-
nymi. Na  wolności pozostał już tylko Parzonko z  trzema swoimi żołnie-
rzami. Nie wiedział on nic o zatrzymaniu swojego dowódcy i wszystkich 
współtowarzyszy broni. Resort bezpieczeństwa zadbał, aby łączniczka, 
która odpowiadała za przerzut, Eugenia Dobrzyniecka (działająca cały czas 
w dobrej wierze), była przekonana o prawidłowym przebiegu całej operacji. 
Przygotował również fałszywy rozkaz „Huzara” datowany na 16 listopada 
1952 r., w którym pisał do Parzonki: „Maria zabierze ze sobą trzech chłop-
ców. W  dwa, trzy dni później przyjedzie jeszcze raz. Szkoda Zygmuncie, 
że Cię tu nie ma. Życie o wiele ciekawsze. Już niedługo będziemy razem”. 
Zwłaszcza to ostatnie stwierdzenie brzmiało szczególnie złowrogo.

20 i 30 listopada 1952 r. Dobrzyniecka zorganizowała przerzut – w pierw-
szej turze: Kazimierza Radziszewskiego „Marynarza”, Józefa Mościckiego 
„Pantery” oraz Józefa Kostro „Pawła”, w  drugiej Kazimierza Parzonki 
z Tadeuszem Kryńskim „Rokitą”. Umieszczono ich w dwóch lokalach MBP 
na Muranowie i Mirowie. 30 listopada – zgodnie z poleceniem dyrektora 
Departamentu III MBP płk. Józefa Czaplickiego – ulokowano ich w byłej 
kryjówce „Huzara” przy ówczesnej ulicy Świerczewskiego (dzisiaj al. Soli-
darności). Stąd funkcjonariusze MBP, odgrywający rolę konspiratorów WiN, 
wyprowadzali ich na rzekome spotkanie z „Huzarem”, dokonując w trak-
cie transportu kolejnych zatrzymań. Do  końca żaden z  nich nie zdawał 
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Pomnik „Huzara” i jego żołnierzy w Wysokiem Mazowieckiem, wzniesiony przez Fundację 
„Pamiętamy” (zbiory Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego)
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sobie sprawy z mechanizmów kombinacji operacyjnej, której padli ofiarą. 
Po  procesie pokazowym przed Wojskowym Sądem Rejonowym w  War-
szawie na sesji wyjazdowej w  Ciechanowcu, 31  marca 1953  r. Parzonko 
i  wszyscy jego podkomendni zostali skazani na trzykrotną karę śmierci. 
Na mocy decyzji z 15 września 1953 r. Rada Państwa, będąca komunistycz-
nym kolegialnym odpowiednikiem prezydenta, nie skorzystała w stosunku 
do niego i jego dwóch podkomendnych – Kazimierza Radziszewskiego oraz 
Józefa Mościckiego, z  prawa łaski. Trzy dni później prezes Najwyższego 
Sądu Wojskowego płk Wilhelm Świątkowski wydał rozkaz niezwłocznego 
wykonania kary śmierci. Wszyscy trzej zostali zamordowani w więzieniu 
białostockim 22 września 1953 r. 


