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Harcerz – Leśnik – Partyzant
Porucznik Bolesław Usow ps. „Konar” i jego walka o wolną Polskę

Na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu znajduje
się ścieżka dydaktyczna na Bukową Górę. Wędrując tym szlakiem w pewnym
momencie dochodzimy do Pomnika Pamięci Poległych Leśników w czasie
II wojny światowej. Pomnik ten przypomina nam o roli polskich leśników
podczas okupacji. Wielu z nich było związanych z konspiracją i partyzantką,
leśniczówki były schronieniem dla uciekinierów przed aresztowaniami, bazami
oddziałów partyzanckich; miejscami, w których gromadzono broń, zapasy
i

wyposażenie.

przewodników,

Leśnicy
wskazywali

doskonale

znający

niedostępne

swoje

lasy

pełnili

rolę

ostępy leśne na obozowiska,

dostarczali informacji na temat ruchów okupanta.
Jednym z leśników, którzy odegrali bohaterską rolę w czasach okupacji
na naszej lubelskiej ziemi był młody inżynier Bolesław Usow, pochodzący
z Kujaw. Chciał on swoją wiedzę i młodzieńczą energię spożytkować
z korzyścią dla polskiego społeczeństwa. Wybuch wojny spowodował,
że musiał chwycić za broń i walczyć zbrojnie, także w obronie polskiego lasu,
grabionego bezlitośnie przez okupanta.

Młodość i lata przedwojenne
Bolesław Usow urodził się 18 lipca 1913 roku w Rypinie w rodzinie
Jana i Leokadii z Bonewiczów. Jego dziadek ze strony ojca był carskim
oficerem służącym w wojsku rosyjskim na ówczesnej granicy rosyjsko-pruskiej.
Ojciec Bolesława był dyrektorem banku w Rypinie, a matka wywodziła się
z rodziny ziemiańskiej. Jej ojciec Teodor Bonewicz niedługo po ślubie córki
wyjechał z całą rodziną do Stanów Zjednoczonych.

Leokadia Usow z synami: Bolesławem (w środku) i Bazylim w roku 1914

Bolesław miał starszego brata Bazylego (ur. 1909 r.) oraz siostrę Zofię
(ur. 1915 r.). Jan Usow zakochał się nie tylko w pięknej Polce, ale także
w polskiej kulturze. Na zawsze związał się ze swoją nową ojczyzną, a jego
dzieci otrzymały wychowanie w duchu polskiego patriotyzmu.
Po wybuchu I wojny światowej Jan Usow został zmobilizowany do
wojska rosyjskiego i skierowany do Rostowa nad Donem. Zabrał ze sobą żonę
i dzieci. Cała rodzina szczęśliwie przeżyła wojnę, jednak w 1920 r. bolszewicy
aresztowali Jana jako byłego białogwardzistę. Rodzina nigdy nie dowiedziała się
o jego dalszym losie. Leokadia z dziećmi przeżyła wówczas bardzo
dramatyczne chwile, ciepiąc niedostatek i głód. Od niechybnej śmierci uratował
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ich ojciec Leokadii Teodor Bonewicz, który wrócił z Ameryki i poświęcił wiele
pieniędzy by wydobyć córkę i wnuki z „nieludzkiej ziemi”.
Po powrocie do Polski Leokadia osiedliła się w Brodnicy nad Drwęcą.
Rodzinę

utrzymywała

z

prowadzenia

stancji

dla

dzieci

szkolnych.

W Brodnicy Bolesław uczęszczał do szkoły powszechnej i gimnazjum. Był
mocno zaangażowany w życie harcerskie, dochodząc do stopnia instruktora.

Bolesław Usow (stoi trzeci od lewej) na obozie harcerskim w roku 1929

W latach 1934-1935 odbył służbę wojskową w 67 pułku piechoty w Brodnicy
oraz ukończył tamże kurs podchorążych piechoty. Następnie
podjął studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, którą ukończył
w 1939 r. Dyplom inżyniera leśnika (nr 876/647) otrzymał
30 stycznia 1940 r. na tej samej uczelni, ale już w ramach
Zdjęcie Bolesława Usowa
z legitymacji studenta
SGGW (1935 r.)

tajnych kompletów. Tuż przed wybuchem wojny rozpoczął
pracę na kontrakcie w warszawskiej Dyrekcji Lasów

Państwowych w drużynie urządzeniowej.
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Walka w obronie stolicy i pierwsze lata konspiracji
Brał udział w obronie stolicy służąc w 36 pułku piechoty Legii
Akademickiej. Po demobilizacji pracował w latach 1940-41 w Zakładach
Zarządu

Miejskiego

w

Warszawie

przy usuwaniu

zniszczeń

miasta.

W okupowanej stolicy spotkał swojego znajomego ze studiów Pawła
Zamoyskiego, który zaproponował mu pracę przy urządzaniu lasów w dobrach
Zamoyskich. Bolesław Usow przyjął propozycję hrabiego i przybył wraz
z rodziną (matką i rodzeństwem) do Huty Krzeszowskiej, gdzie przez pół roku
pracował przy urządzaniu lasu, a następnie objął funkcję nadleśniczego.

Inż. Bolesław Usow (siedzi czwarty od prawej) w czasie przejmowania funkcji nadleśniczego w Hucie Krzeszowskiej (1940 r.)

Podczas pobytu w Hucie Krzeszowskiej Bolesław Usow zaangażował
się w działalność konspiracyjną i przyjął wówczas pseudonim Konar.
W leśniczówce Usowa przebywał konspiracyjnie pod nazwiskiem Smarzewski
Ludwik Ehrlich, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, jeden
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z najwybitniejszych znawców prawa międzynarodowego, były sędzia ad hoc
w Stałym Trybunale Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze. Profesor był
zatrudniony oficjalnie na stanowisku kasjera nadleśnictwa, a faktycznie jako
delegat rządu emigracyjnego oraz pracownik Biura Informacji i Propagandy AK
Okręgu Lublin zajmował się dokumentowaniem zbrodni niemieckich na
Zamojszczyźnie.
10 września 1943 r. Gestapo i żandarmeria niemiecka otoczyły
leśniczówkę i aresztowały nadleśniczego Bolesława Usowa, jego brata
Bazylego, prof. Ehrlicha oraz gajowego Antoniego Roczniaka. Na terenie
leśniczówki Niemcy znaleźli broń, amunicję, aparat radiowy, maszynę do
pisania i powielacz oraz prasę konspiracyjną. Aresztowanych przewieziono do
więzienia w Biłgoraju i poddano brutalnym torturom w celu wymuszenia
zeznań. Operujący w rejonie Lasów Janowskich Franciszek Przysiężniak
„Ojciec Jan”, znający Usowa jeszcze z czasów gimnazjalnych w Brodnicy,
zaproponował odbicie jeńców z rąk niemieckich. Wywiad Armii Krajowej
ustalił, że Niemcy są dobrze zorientowani kogo aresztowali i wszystkich
więźniów czeka pewna śmieć w czasie tortur lub po wymuszeniu zeznań.
Dowództwo AK postanowiło zorganizować akcję odbicia aresztowanych, którzy
według pozyskanych informacji mieli być przetransportowani z Biłgoraja do
Zamościa. W tym celu stworzono specjalną grupę partyzantów pod
dowództwem kpt. Tadeusza Sztumberg-Rychtera ps. „Żegota”. W jej skład
weszli żołnierze z oddziałów Edwarda Błaszczaka ps. „Grom” i Leonarda
Zub-Zdanowicza ps. „Ząb”. Dodatkowo dla odwrócenia uwagi Niemców
oddział

„Ojca

Jana”

uderzył

na

posterunek

żandarmerii

w

Ujściu.

Po zmianie planów postanowiono nie czekać na transport więźniów, ale zdobyć
bezpośrednio więzienie w Biłgoraju. Do akcji skierowano dodatkowo
tzw. Kompanię Warszawską oraz oddziały pod dowództwem Adama
Piotrowskiego ps. „Dolina” i Jana Turowskiego ps. „Norbert”. Wieczorem
24 września 1943 r. oddziały zajęły swoje stanowiska i przystąpiły do natarcia.
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Po zdobyciu więzienia wypuszczono wszystkich więźniów (72 osoby), wśród
których byli skatowani prof. Ehrlich i ppor. „Konar”. Bolesław Usow
przechodził kilkumiesięczną rehabilitację u rodziny Zamłyńskich w Bielinach.
W oddziale „Ojca Jana”
Po rekonwalescencji Bolesław Usow nie mógł oczywiście wrócić do
Huty Krzeszowskiej. Został skierowany do oddziału NOW-AK Franciszka
Przysiężniaka „Ojca Jana”, w którym został zastępcą dowódcy oddziału. Szybko
zdobył sobie duży autorytet i zaufanie u podwładnych. We wspomnieniach
opisują go jako wysokiego, szczupłego
blondyna o młodzieńczej twarzy. Podkreślają
także

jego

spokój,

powściągliwość,

sprawiedliwość i życzliwe odnoszenie się do
ludzi.

„Ojciec

obowiązków
przebywał

Jan”

z

racji

konspiracyjnych
poza

oddziałem,

swoich
często

dowództwo

sprawował wówczas „Konar” i wywiązywał
się ze swoich zadań pierwszorzędnie.
Wraz ze zbliżającym się frontem
walk na terenach okupowanej Polski za
Ppor. Bolesław Usow ps. „Konar” (rok 1943)

zachód od Bugu pojawiły się oddziały

partyzantki rosyjskiej, mające na celu dywersję i sabotaż na tyłach
wycofujących się wojsk niemieckich. Były do jednostki bardzo dobrze
uzbrojone, z dużymi zapasami amunicji, wyposażone w materiały minerskie,
a nawet w lekką artylerię. Dochodziło do pierwszych kontaktów między
partyzantką sowiecką a oddziałami partyzantki polskiej. Kontakty te były
nacechowane wzajemną nieufnością, ale wkrótce doszło do pewnego
unormowania współpracy. Rosjanie potrzebowali przewodników dobrze
znających miejscowe tereny, a Polacy potrzebowali broni i amunicji.
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Przeprowadzano także wspólne akcje bojowe przeciwko Niemcom. Jedną z nich
był wspólny atak oddziału NOW-AK Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana”,
oddziału NSZ Leonarda Zub-Zdanowicza „Zęba” oraz oddziału sowieckiego,
tzw. dywizji kowpakowskiej pod dowództwem Petra Werszyhory na budynek
elektrowni oraz zakłady hutnicze i metalowe w Stalowej Woli w nocy z 21 na
22 lutego 1944 r.
Oprócz partyzantki sowieckiej operowały tu także zgrupowania polskich
komunistów. Jednym z takich oddziałów dowodził Mikołaj Kunicki
ps. „Mucha”. Oddział „Ojca Jana” nawiązał z nim współpracę i przeprowadził
kilka wspólnych akcji dywersyjnych. Nie zawsze jednak kontakty te były
przyjazne. Gdy w rejonie stacjonowania Polaków zjawił się oddział AL pod
dowództwem Andrzeja Flisa ps. „Maksym”, przysłał on swoich gońców
z zaproszeniem na rozmowy. Pojechał na nie „Konar” w towarzystwie kilku
partyzantów. „Ojciec Jan” nie dowierzając do końca dobrym intencjom
komunistów wysłał dodatkową grupę partyzantów, która niezauważenie zbliżyła
się do obozu AL-owców. Była to zbawienna w skutkach decyzja, bo jak
relacjonował później „Konar” od „Maksyma” otrzymali kategoryczne żądanie
podporządkowania oddziału pod groźbą śmierci. „Wojna albo pokój, proszę się
zastanowić i dać odpowiedź!” „Wybieram wojnę, zaczynajcie!” – odparł
Bolesław Usow i opuścił obóz. Komuniści widząc dodatkowe ubezpieczenie
Polaków nie odważyli się strzelać. Franciszek Przysiężniak po raz drugi
uratował w ten sposób życie swojemu zastępcy i przyjacielowi.
Zdolności dowódcze ppor. „Konara” obrazuje m.in. akcja w Lipie.
Dowództwo postanowiło zniszczyć tamtejszy tartak i nasycalnię drewna.
Hitlerowcy gromadzili tam ogromne ilości najpiękniejszych i najstarszych
drzew z okolicznych lasów w celi przerobu i wysyłki do Niemiec. Usow jako
leśnik szczególnie bolał nad taką dewastacją polskich lasów. 30-osobowy
oddział, wyposażony w sześć rkm-ów i jedną rusznicę przeciwpancerną, pod
dowództwem „Konara” zbliżył się do tartaku. Według przeprowadzonego
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wywiadu niemiecka załoga miała składać się tylko w kilku osób. Pomimo to
„Konar’ postanowił rozpoznać sytuację krótkimi seriami z broni maszynowej.
Okazało się, że tartak jest broniony przez silny oddział wyposażony w karabiny
maszynowe. Polacy wobec przewagi ogniowej musieli się wycofać, a „Konar”
dowodząc oddziałem pomagał jednocześnie wynosić rannych za linię ognia. Tak
relacjonowała to sanitariuszka oddziału „Hanka”: „Sytuacja była groźna
i rozpaczliwa. Nie mogłam sobie poradzić ze wszystkimi naraz, co widząc
„Konar” przyszedł mi z pomocą. W pewnym momencie on sam wynosił rannych
spod morderczego ognia. Musiałam natychmiast zakładać prowizoryczne
opatrunki”.
Za zasługi na polu walki Bolesław Usow został przez Komendanta
Okręgu Lubelskiego AK odznaczony dnia 3 maja 1944 r. orderem Virtuti
Militari V klasy nr 13160.
Oddział ,,Ojca Jana" dowodzony wówczas przez jego zastępcę
Bolesława Usowa ps. „Konar”, brał udział w największej bitwie partyzanckiej
z Niemcami na Porytowym Wzgórzu, stoczonej 14-15 czerwca 1944 roku. Od
wiosny 1944 r. na terenie Lubelszczyzny przebywało wiele oddziałów
partyzanckich polskich, sowieckich i komunistycznych, które swoimi akcjami
dywersyjno-sabotażowymi wiązały znaczne siły niemieckie. Szczególne
zagęszczenie oddziałów partyzanckich miało miejsce w Lasach Janowskich
i Lipskich – rozległych kompleksach leśnych i trudnodostępnych bagiennych
miejscach. Zbliżający się front skłonił Niemców do przeprowadzenia akcji
pacyfikacyjnej mającej na celu oczyszczenie zaplecza sił Wehrmachtu, której
nadali kryptonim Sturmwind (Wicher). Do rozbicia sił partyzanckich
skierowano 30 tys. żołnierzy: oddziały 154 dywizji gen. Altrichtera, 213 dywizji
gen. Goeschena, 174 dywizji gen. Eberhardta, ponadto batalion SS,
żandarmerię, oddziały Kałmuków i Ukraińców. Siły te wspierało ponadto
lotnictwo i artyleria.
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Oddziały partyzantki polskiej i sowieckiej w liczbie około 3 tys.
żołnierzy operujące w kompleksach leśnych Lasów Janowskich i Lipskich
zostały przez wojska niemieckie zamknięte w kotle 14 czerwca 1944 r.
W okrążeniu znalazły się jednostki Armii Krajowej (oddział NOW-AK „Ojca
Jana” pod dowództwem Usowa, oddział „Kmicica”,
który

na

czas

akcji

podporządkował

się

„Konarowi”), a także jednostki Armii Ludowej oraz
zgrupowania

partyzantki

sowieckiej

(oddział

Karasiowa, oddział Czepigi, oddział Prokopiuka)
oraz

mieszany

polsko-sowiecki

oddział

pod

dowództwem Mikołaja Kunickiego ps. „Mucha”.
Mikołaj Kunicki ps. „Mucha”
(ok. 1944 r.)

W początkowej fazie bitwy poszczególne oddziały
walczyły na własna rękę, próbując wydostać się

z kotła. Wobec szczelnego zamknięcia niemieckiego okrążenia wszystkie
oddziały partyzanckie skoncentrowały się nad rzeką Branew, na wzniesieniu
zwanym Porytowe Wzgórze. Po naradzie dowódców postanowiono pozostać
w okrążeniu i przyjąć bitwę. Dowództwo zgrupowania objął najstarszy rangą
ppłk Nikołaj Prokopiuk z oddziału partyzantki rosyjskiej. Oddziałowi Armii
Krajowej dowodzonemu przez „Konara” wyznaczono rolę odwodu. W czasie
bitwy kierowano go na różne odcinki obrony, wszędzie tam gdzie wróg się
przełamywał. Tak relacjonuje to jeden z podwładnych Bolesław Usowa: „Na
naszym odcinku spokój. Wtem biegnie łącznik, ustnie przekazuje meldunek
i odbiega. „Konar” zwracając się do nas, znajdujących się w pobliżu krzyknął
<chłopcy za mną!>. Biegniemy za nim ku środkowi zgrupowania. Dołączamy do
biegnących w tym samym kierunku odwodów. Nie wiem co to ma znaczyć?
Czyżby klęska i ratujemy się ucieczką?! Nie, wyjaśnia się. Dowództwo obrony
wykorzystało nas do likwidacji wyłomu dokonanego przez wroga.”
Oddziały partyzanckie odparły natarcia Niemców, ale wobec miażdżącej
przewagi przeciwnika, kończących się zapasów amunicji i braku perspektyw na
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pomoc z zewnątrz postanowiono wymknąć się z okrążenia. Tutaj szczególna
rola przypadła ludziom „Konara”, którzy pełnili role przewodników
i z powodzeniem przeprowadzili zgrupowanie przez podwójny pierścień
okrążenia. Wychodzono z kotła w ciemną, deszczową noc. Partyzanci
z oddziału „Ojca Jana” jako miejscowi (często leśnicy) doskonale znali teren,
leśne dróżki wśród bagien, wąwozów i jarów. Dzięki temu udało się bezpiecznie
wyjść z okrążenia około 3 tys. partyzantów wraz z taborami, bez strat i walki,
zachowując pełną zdolność bojową. Straty partyzantów wynosiły 120 zabitych,
a Niemców poległo około 600.
Dalsze losy powojenne
Po wkroczeniu Sowietów rozpoczęły się nowe porządki. Członkowie
Armii Krajowej stali się wrogami dla nowej „ludowej władzy”. Nawet ci, którzy
współpracowali z partyzantką rosyjską i komunistyczną nie byli bezpieczni.
Franciszek Przysiężniak rozwiązał swój oddział, ukrył broń, wyposażenie
i wyjechał do Kuryłówki, do rodziców swojej żony. Bolesław Usow zamieszkał
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z rodziną w Hucie Krzeszowskiej. Pewnego dnia przybył do mieszkania Usowa
oficer sowiecki, który poinformował go, że został wydany rozkaz zastrzelenia
„Konara”. Wiedząc o konspiracyjnej przeszłości Polaka poradził mu by
wyjechał z tych stron i ukrył się. Bolesław Usow zmuszony do ponownego
zakonspirowania, przyjął pseudonim „Żar” i zamieszkał w Jarosławiu.
Uczestniczył w spotkaniach dowódców NOW-AK, na których zdecydowano
o kontynuacji dalszej walki zbrojnej, tym razem z okupantem sowieckim
i wkrótce został mianowany komendantem Obwodu Jarosław Narodowej
Organizacji Wojskowej. Wobec dekonspiracji, aresztowań i skrytobójczych
mordów dokonywanych przez NKWD i UB wielu partyzantów próbowało ukryć
się na tzw. ziemiach odzyskanych. Tak też uczynił Bolesław Usow, który we
wrześniu 1945 r. zgłosił się do Ministerstwa Leśnictwa i został skierowany do
pracy w gdańskiej dyrekcji Lasów Państwowych. Dla zabezpieczenia się przed
represjami ze strony komunistów „Konar” zaopatrzył się w dokument, który
stwierdzał, że w okresie od lipca 1944 r. do lipca 1945 r. przebywał we Lwowie,
skąd powrócił jako repatriant. W listopadzie 1945 r. przybył do Kwidzyna, gdzie
został skierowany na stanowisko nadleśniczego tutejszego nadleśnictwa. Szybko
dał się poznać jako profesjonalny leśnik, dobrze wykonujący swoje zadania, ale
także godny zaufania i sympatii człowiek. Niestety „macki” UB zaczęły go
dosięgać i tutaj. Dwaj byli członkowie oddziału „Ojca Jana”, którzy podjęli
pracę w bezpiece i zajmowali się tropieniem dawnych kolegów przybyli do
Kwidzyna, dokonali aresztowania nadleśniczego i przewieźli go do Gdańska.
Następnie Usow został przetransportowany do Lublina gdzie poddano go
śledztwu. W obronie aresztowanego stanęli mieszkańcy Huty Krzeszowskiej,
gdzie mieszkał Usow, a także dr Stanisław Pojasek dyrektor szpitala
w Biłgoraju, w czasie wojny współpracujący z podziemiem. Wstawili się zanim
także Nikołaj Prokopiuk i Mikołaj Kunicki ps. „Mucha”, pamietający o roli
Konara” w czasie wychodzenia z niemieckiego kotła w bitwie na Porytowym
Wzgórzu. Bolesław Usow został uwolniony i powrócił do pracy w Kwidzynie.
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Nowe władze nie darzyły go jednak zaufaniem. Był stale poddawany różnym
codziennym szykanom i represjom oraz objęty inwigilacją przez ubecką
agenturę.
Władze wykorzystywały każdą okazję by pozbyć się Usowa ze
stanowiska, pewną przeszkodą był jednak brak wykwalifikowanych kadr
mogących kompetentnie zarządzać gospodarką leśną. Jednakże już w 1950 roku
po interwencji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku odwołano
Bolesława Usowa ze stanowiska Nadleśniczego w Kwidzynie. Był od tej pory
delegowany do różnych zadań na terenie gdańskiej dyrekcji Lasów
Państwowych, co miało znamiona celowej szykany. Do pracy na dawnym
stanowisku w Nadleśnictwie Kwidzyn powrócił na krótko przed śmiercią.
W otoczeniu „Konara” działali liczni agenci UB piszący raporty na
wszelkie

tematy

dotyczące

inwigilowanego,

najczęściej jednak dotyczące spraw politycznych,
wspomnień z czasów wojny, znajomych. Dla
UB

miejscowego

był

on

jednym

z najważniejszych obiektów inwigilacji. Urząd
Bezpieczeństwa próbował także powiązać jego
osobę z aferą wycinki drewna w jednym
z

leśnictw.

Sprawa

przybrała

w

pewnym

momencie bardzo zły obrót, bo ze zwykłej
Bolesław Usow z matką Leokadią (1953 r.)

niegospodarności

jednego

z

leśniczych

próbowano zrobić celowy sabotaż, co wiązało się z zagrożeniem nawet karą
śmierci. Szef UB w Kwidzynie raportował swoim przełożonym w Gdańsku,
że Usowa „po zakończeniu dochodzenia zamiarujemy aresztować”. Ostatecznie
sprawa została wyjaśniona i odstąpiono od postawienia zarzutów oskarżonym.
30 lipca 1954 r. Bolesław Usow jechał swoim motocyklem
śródmieściem Kwidzyna, gdy z naprzeciwka, wymuszając pierwszeństwo,
nadjechał wojskowy samochód ciężarowy i staranował motocyklistę. W wyniku
__________________________________________________________________________________
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potrącenia nadleśniczy odniósł ciężkie obrażenia i zmarł po przewiezieniu do
szpitala. Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej nie sporządzili
dokumentacji powypadkowej i nie zebrali zeznań naocznych
świadków. Nie udało się także ustalić tożsamości „zielonej
ciężarówki”. Przyjęto najwygodniejszą dla władz wersję
„tragicznego zdarzenia losowego”.
Bolesław Usow (1954 r.)

Pogrzeb nadleśniczego Bolesława Usowa przerodził się
w patriotyczną manifestację, uczestniczyło w nim kilka tysięcy osób. Po mszy
św. w kościele w Kwidzynie trumna została przewieziona samochodem do
Torunia, w asyście kolumny samochodów. Inni uczestnicy ceremonii udali się
do Torunia pociągiem. Droga
z Kwidzyna do Torunia biegnie
równolegle do toru kolejowego,
więc

wszyscy

uczestniczący

w

pogrzebie

przybyli

jednocześnie i spotkali się na
dworcu

kolejowym,

skąd

wyruszył kondukt pogrzebowy.
Bolesław Usow został
pochowany

w

grobowcu

rodzinnym na cmentarzu św.
Jakuba

w

Toruniu

przy

ul. Antczaka obok swojego
dziadka Teodora Bonewicza.
W czasach późniejszych koło
swojego syna i brata spoczęły
matka i siostra.
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Bolesław Usow był nie tylko jednym z najwybitniejszych dowódców
oddziałów partyzanckich na Lubelszczyźnie, ale także żołnierzem wyklętym.
Chociaż chciał wykorzystać swoją wiedzę i pracę przy odnowie wspaniałych
polskich zasobów leśnych, niszczonych metodycznie przez Niemców w czasie
wojny, to nowa władza komunistyczna uważała go za wroga. Był poddany
inwigilacji przez UB, szykanowany w pracy, nękany przesłuchaniami
i aresztowaniami. Był spychany coraz bardziej poza margines społeczeństwa,
a w końcu najprawdopodobniej zabity.
W wolnej Polsce inżynier Bolesław Usow – porucznik „Konar” doczekał
się upamiętnienia. Przed budynkiem Nadleśnictwa Kwidzyn odsłonięto Jego
popiersie, w miejscowym muzeum otwarta jest wystawa poświęcona Jego
pamięci. Powstał także film dokumentalny pt. „Niezwykła historia zwykłego
obywatela” wyemitowany przez regionalną telewizję w Kwidzynie.
Warto byśmy i my nie zapomnieli o bohaterskim człowieku, który swoje
najlepsze lata poświęcił naszej ziemi, a po wojnie komunistyczne władze nie
pozwoliły Mu znaleźć własnego, należnego miejsca w Ojczyźnie.

Popiersie Bolesława Usowa przed siedzibą Nadleśnictwa w Kwidzynie
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