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Przedmowa 
 

Druhny I druhowie, 

Oddajemy do Waszego użytku broszurę mającą na celu ułatwić 

Wam wykorzystanie w pracy harcerskiej sylwetek bohaterów 

polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego – 

Żołnierzy Wyklętych.  

Przez lata zapomniani bohaterowie dziś odżywają w świadomości 

społecznej, jednak towarzyszy temu wiele kontrowersji i dyskusji. 

Świadomy harcerz musi posiadać pewną wiedzę i wyrobioną opinię, 

by móc swobodnie odpowiedzieć na wiele pytań, które zaczynają się 

pojawiać i ukierunkować swoje dalsze poszukiwania w tym zakresie. 

Mamy nadzieję, że to krótkie opracowanie pozwoli Wam rozpocząć 

tę wielką historyczną podróż i zabrać w nią również Wasze drużyny. 

W broszurze posiłkujemy się istniejącymi opracowaniami tematu, 

po to by wsłuchać się w głos specjalistów-historyków, którzy dużo 

dokładniej są w stanie interpretować poszczególne fakty i zdarzenia 

w szerszym historycznym i społeczno-kulturowym kontekście. 

Ze swojej strony oddajemy do Waszej dyspozycji również szereg 

wskazówek i pomysłów metodycznych na konkretną pracę 

z postaciami Żołnierzy Wyklętych w ramach realizowanego 

w drużynach wychowania patriotycznego. Jeśli wskutek Waszych 

poszukiwań dostrzeżecie jeszcze inne ujęcie tematu lub kolejne 

formy pracy nieuwzględnione w naszym opracowaniu, żywimy 

nadzieję, że podzielicie się nimi z nami w celu pogłębienia tego 

opracowania w przyszłości. 

Czuwajmy!   
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Kim byli Żołnierze Wyklęci?  
Źródło: http://www.prezydent.pl/kancelaria/zolnierze-wykleci/kim-byli-zolnierze-wykleci/ 

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego 

podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy 

stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu 

jej ZSRR.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się 

z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która 

nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby 

działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach 

zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, 

określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy 

Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa 

polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom 

komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej 

antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, 

obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz 

Związku Sowieckiego  Kresy Wschodnie II RP. 

Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy 

drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie 

„Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto 

go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne 

podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę 

Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był 

Leszek Żebrowski.  

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych 

szacuje się na 120-180 tysięcy. Większość akcji oddziałów podziemia 

antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, 

KBW czy MO. Podziemie niepodległościowe aktywnie działało też na 

Kresach Wschodnich, szczególnie na ziemi grodzieńskiej, 
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nowogródzkiej i wileńskiej. Ostatnim członkiem ruchu oporu był 

Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic 

Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 

21 października 1963 roku.  Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne 

prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. 

konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych 

na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub  zmarło 

w więzieniach. Wciąż są to szacunki. Wysiłek zbrojny i martyrologia 

drugiej konspiracji nadal wymagają badań. 

 Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega 

m.in. na tym, że była ona – aż do powstania Solidarności – 

najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa 

polskiego wobec narzuconej władzy. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej 

działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów 

utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu 

środowisk wzorem postawy obywatelskiej. 
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Jak wyglądała Polska tuż po zakończeniu II 

wojny światowej?  
Źródło: Katarzyna Przyborska, http://www.newsweek.pl/wiedza/historia/zolnierze-wykleci-
kim-byli-bohaterami-czy-bandytami-,artykuly,424075,1.html 

Nie da się o wydarzeniach historycznych mówić bez znajomości tła tych 

wydarzeń, bez pewnego wyczucia jak były one odbierane przez 

współczesnych i na fali jakich nurtów wyrosły. Polecamy Waszej uwadze 

wywiad z dr. hab. Marcinem Zarembą - pracownikiem Instytutu Studiów 

Politycznych PAN (od 1991) i Instytutu Historii Uniwersytetu 

Warszawskiego, autorem wielu artykułów poświęconych najnowszej 

historii Polski oraz książek poświęconych najnowszej historii Polski, 

sekretarzem jury Nagród Historycznych „Polityki” i laureatem nagrody 

im. Jerzego Turowicza (2015) 

Dr. hab. Marcin Zaremba: Nikt nie ma wątpliwości, nazywając wojną 

domową rokosz Lubomirskiego, rewolucję w Anglii, kiedy ścięto króla, czy 

amerykańską wojnę secesyjną. Natomiast od lat trwają spory, czy konflikt 

w powojennej Polsce w latach 1944-1947 to rodzaj wojny wewnętrznej, czy 

jednak starcie z najeźdźcą. To nie jest bezzasadne, bo rzeczywiście w 1945 

r. wojska radzieckie są obecne na naszych terytoriach, a rodzime UB pełni 

funkcję podrzędną. Jednak ta interpretacja ma wadę. Podobny konflikt 

mieliśmy w Hiszpanii – też po jednej stronie był w nią zamieszany Związek 

Radziecki, a po drugiej Włochy czy III Rzesza. Zwraca się też uwagę na brak 

militarnej symetrii. Dlatego jestem skłonny nazwać to, co działo się wtedy 

w Polsce, konfliktem o cechach wojny domowej. 

Oczywiście oddziały Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy UB były 

na początku tylko jednostkami pomocniczymi, a struktura UB bardzo słaba. 

To, że dochodzi do kilku ataków żołnierzy podziemia na więzienia, 

na przykład w Kielcach czy Pułtusku, jest tego najlepszym dowodem. 

Dopiero w latach 1946-1947 struktura UB krzepnie. 
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Pogrzeb funkcjonariusza MO  

Krzepnie, bo jest napływ ludzi, i nie są to Sowieci. 

– To już coraz rzadziej są Sowieci. Na całych ziemiach zachodnich Armia 

Czerwona jest i ją widać, bo się przemieszcza. Ale na terenach 

białostockich, na przykład po akcji augustowskiej w roku 1945, już jej 

nie ma. To powoduje, że nowa władza nie zapuszcza się na wieś, bo się boi. 

Latem 1945 na prowincji, tam, gdzie nie ma Armii Czerwonej, rządzi 

podziemie. I trzeba powiedzieć, że ataków na żołnierzy sowieckich wcale 

nie było tak dużo. Trudno obecnie policzyć ofiary, ale to często są 

postrzelenia, wypadki, awantury po pijanemu. To by raczej umocniło tezę, 

że mieliśmy do czynienia z wojną domową. Z wojną między Polakami. 

Z czego wynikała represyjność, przemoc systemu? 

– O ówczesnej przemocy rzeczywiście zapominamy, lokując ją tylko 

po jednej ze stron. Ale to właśnie specyfika wojen domowych, że na ogół 

nie bierze się jeńców (w czasie wojny secesyjnej obie strony brały jeńców, 

ale trzymano ich w takich warunkach, że śmiertelność wśród nich była 

olbrzymia). Widzi się w nich zdrajców, a zdrajcom nie przysługują te same 
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prawa co żołnierzom innego państwa. Po wojnie podziemie złapanych 

żołnierzy drugiej strony zwykle wypuszczało na wolność, choć bez butów 

i spodni. Ubeków i członków partii rozstrzeliwano na miejscu, niekiedy po 

wcześniejszych torturach. Mordowani byli nie tylko zwolennicy nowego 

reżimu, ale nierzadko również członkowie ich rodzin. Z rąk podziemia 

zginęło kilkudziesięciu aktywistów PSL, ponieważ Stanisław Mikołajczyk 

i „całe to PSL” byli traktowani przez skrajne, narodowe odłamy podziemia 

jak zdrajcy i sprzedawczycy. 

Rzecz jasna na skalę przemocy wpływ miał charakter nowej władzy. 

Oficjalnie w Polsce toczyła się „rewolucja łagodna” (określenie Jerzego 

Borejszy). Nieoficjalnie Stalin mówił Bierutowi, podczas słynnej libacji 

w daczy pod Moskwą, by „wziąć za łeb przeciwnika”.  Później taka przemoc 

była nie do pomyślenia. Brutalność mogła być wynikiem pryncypialności, 

chęci pokazania siły, władzy, ale też konsekwencją wojny i tej miazgi 

społecznej, która po niej została. 

 
Partyzanci z 6  Wileńskiej Brygady AK  
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Polacy wychodzą z garbem z czasów wojny. Już mają wyrobioną 

i utrwaloną skłonność do przemocy, widzieli zagładę Żydów, wiedzą, 

że  człowiekiem można zrobić wszystko. Była eksterminacja Polaków 

na Wołyniu, a potem odwet. To doświadczenia bardzo istotne. Kiedy wojna 

się kończy, mamy bandytów, partyzantów, którzy walczą z bandytami, 

ale również partyzantów, którzy schodzą na ścieżkę bandytyzmu, albo też 

takich, którzy już nie widzą różnicy, nie trzymają się w ogóle norm 

społecznych. Także przemoc seksualna jest nieprawdopodobna. Po prostu 

nieprawdopodobna. I jest to problem nie tylko „upadłych żołnierzy”, którzy 

zabierają chłopu kapotę, ale gwałcą jego kobiety, żonę, córki. To wynik 

utraty kontekstu społecznego, więzi, tego, że stali się „ludźmi luźnymi”, 

jak to się mówiło w socjologii, przestali być częścią społeczeństwa. Łatwość 

przemocy, agresja ma wpływ na stosunek do kobiet. Po wszystkich 

wojnach na całym świecie mamy do czynienia z takim zjawiskiem. 

Druga strona też dopuszcza się przemocy okrutnej – pacyfikuje wsie 

i miasteczka. Milicjanci, ubecy, KBW. Prowadzą często bezsensowną, 

brutalną walkę, kradną, wykorzystują swoją pozycję, żeby się wzbogacić 

czy komuś przylać. Bez żadnego „rozruchu” konflikt od początku był 

krwawy i bardzo represyjny. Aktów agresji jest codziennie mnóstwo. 

To norma. Naturalne, że się daje komuś w twarz kolbą albo się go kopie. 

Zatem nie chodzi tylko o politykę. Konsekwencje wojny są bardzo istotne 

dla przebiegu powojennego konfliktu. Przede wszystkim jest podziemie, 

są struktury, ludzie mają broń, więc błyskawicznie, po rozwiązaniu AK 

w styczniu 1945 r., część partyzantów idzie do lasu. 

Dlaczego ich oddziały się nie rozwiązują? 

– Jest wiele powodów. Warto zwrócić uwagę, że rozwiązanie nie dotyczy 

tych ugrupowań, które są po prawej stronie Wisły, na wschód 

od Warszawy, bo one musiały przetrwać w tym czasie, kiedy wojska 

sowieckie na Warszawę szły. One tam trwają i funkcjonują tak jak 

kilkanaście miesięcy wcześniej. Rozkaz dociera tam powoli, struktury 

utrzymują się do lat 50., opór pozostał. Część, jak to się mówi, wyklętych, 

to ci, którzy byli na Litwie, są także grupy na Pomorzu. Można ich osądzić – 
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złamali rozkaz. Ale tu właśnie dochodzimy do oczekiwania na III wojnę! 

Duża część społeczeństwa polskiego wierzyła, że ona wybuchnie. 

W 1945 roku podziemie patrzy na Londyn i wierzy w III wojnę. I to nie 

całkiem bezpodstawnie. Brytyjczycy serio przygotowywali się do wojny już 

wiosną 1945 r. Było w polskiej postawie wiele myślenia życzeniowego, 

że Zachód nas nie zostawi, że jesteśmy dla niego ważni. 

 
obsada posterunku MO w Garnku koło Radomska,  

Powstanie warszawskie pozostało bez pomocy, kolejne postanowienia 

w Teheranie, Jałcie, Poczdamie potwierdzały polityczny podział świata. 

Raczej trudno o złudzenia. 

– No zaraz, przecież warszawiacy widzieli te amerykańskie samoloty 

z pomocą. Tuż nad głowami. Dla Polaków różnice kulturowe, cywilizacyjne 

między Wschodem a Zachodem były tak wyraźne, że rodziło się 

przekonanie, iż do tej wojny musi jednak dojść. Rosjanie ciągle w Polsce 

stacjonowali, przerzucali wojska – to było widać – zdawało się, że coś się 

dzieje. To samo było w roku 1961, w czasie kryzysu berlińskiego, ruch 

wojsk natychmiast spowodował panikę. Do końca roku mówiono o wojnie, 

bo Polacy widzieli transporty wojskowe ze wschodu na zachód. Pamiętali 
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te obrazy, transporty żołnierzy z 1941 r., sprzed uderzenia na ZSRR. 

Było myślenie życzeniowe i mocne przesłanki do kolejnego konfliktu. 

W marcu 1945 r. przeprowadzono rejestrację kobiet zdolnych do poboru – 

a jak kobiety chcą brać do wojska, to znak, że do wojny dojść musi. 

We wrześniu 1945 r. przeprowadzono natomiast rejestrację pojazdów, 

środków transportu, nawet furmanek. W 1959 r. wzywano na ćwiczenia 

wojskowe i znów wszyscy pomyśleli, że będzie wojna. 

Takie myślenie też zatrzymywało ludzi w lesie. W wielu wspomnieniach 

jednoznacznie ocenia się Armię Czerwoną: to hołota, doły społeczne. 

I często tak było. Pogrobowcom AK wydawało się, że z takimi trzeba 

walczyć, bo tworzą jakąś obcą Polskę, wrogi kraj. Z drugiej strony – ostatnio 

była wystawa w Zachęcie pokazująca kulturę, malarstwo, sztukę tamtego 

czasu. Czas powojenny to okres rozkwitu twórczości, później nie ma już 

takiego zróżnicowania formalnego, takich poszukiwań. W teatrze, kinie, 

galeriach. 

Afirmacja życia... 

– Tak, to niesamowite. To nie jest jednoznaczny okres, przyszły same 

ciemniaki, hołota sowiecka, to nie tak. Ale na poziomie lokalnym akowcy, 

żołnierze z bardzo zróżnicowanego wewnętrznie i dynamicznego 

podziemia, nie o takiej Polsce marzyli w czasie wojny. 

 
funkcjonariusze ub i mo, Radomsko 1946-1947 r.  
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Mieli szansę na kompromis z nową władzą? Przecież część tych, którzy się 

ujawnili, natychmiast była zamykana. 

– Było różnie. Niektórzy emigrowali zewnętrznie i wewnętrznie. Nie chcieli 

kontynuować walki, starali się jakoś ukryć. Są też dwie fale amnestyjne, 

które w końcu położyły tej wojnie kres, stopniowo ją wygasiły. Wprawdzie 

ciągle jesteśmy bombardowani informacjami, że jakiś oddział lub jakaś 

grupa przetrwała do 1952 roku, a ostatniego partyzanta rozstrzelano 

w 1963 r., ale to margines. Ludzie byli zmęczeni wojną, jak długo można 

mieszkać w lesie? 

A jaka jest reakcja cywili na leśnych? 

– Jeszcze kilkadziesiąt lat temu kult żołnierzy wyklętych, by nie przeszedł. 

Tak silnie negatywnie zapisali się w pamięci zwłaszcza na wsi. 

Część traktowała leśnych jak bandytów. Partyzanci muszą gdzieś spać, 

coś jeść, mieć ciepłe ubranie na zimę, czasem przenocować przy piecu. 

W 1944 r., w czasie akcji Burza, nie ma problemu – chłopi dają, co mogą. 

Mówi się: to są nasi chłopcy, którzy idą do lasu. Jest ogromna solidarność. 

Ale to się zaczyna zmieniać już w latach 1944-1945. Przyczyną jest 

bandytyzm podziemia. 

Po powstaniu warszawskim konspiracja przenosi się na wieś. W mieście 

kontrola nad żołnierzami była większa, kontakty społeczne nie są 

tak bardzo pozrywane. Dowódcy starają się walczyć z demoralizacją 

na różne sposoby. Są zapisy w archiwach Milicji Obywatelskiej, że pojawił 

się we wsi oddział, który złapał szabrowników i ich rozstrzelał na oczach 

ludności. Ale potem następuje dekompozycja podziemia. Wielu dowódców 

zostaje wyłapanych przez NKWD, oficerowie wysłani na Wschód, trafiali 

do Lublina, do więzień. Wielu oficerów i podoficerów zostaje ostatecznie 

wyłączonych z działań. Siatki konspiracyjne pękają. Jest wielu dezerterów 

z armii, którzy korzystają z chaosu. Wojna demoralizuje. Jak się ma broń, 

to wszystko można, zwłaszcza na Lubelszczyźnie. Są całe wsie bandyckie, 

gdzie gospodarze „dorabiają” sobie przemocą i złodziejstwem. Rządzi 

chłopak z giwerą. 
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Bardzo spada wartość życia ludzkiego. Ale za szaber karać śmiercią? 

– Problem polega na tym, że oddziały leśne nie bardzo mają jak karać. 

Żołdu nikt nie dostaje, to i nie można go zabrać, więzień w lesie nie ma. 

Nie można też takiej osoby puścić wolno. Zejść na ścieżkę bandytyzmu 

w takich warunkach jest łatwo. Partyzanci są zaszczuci, zmęczeni, spotykają 

się z niechęcią otoczenia, własnego środowiska. To rodzi frustrację 

i agresję. Mamy też bandytyzm „półzawodowy”; ludzi, którzy niby byli 

w podziemiu, ale głównie korzystali z okazji – niekoniecznie ich działania 

były ideowe. Ludność wiejska traci orientację. Trochę partyzanci, trochę 

„Mikołajczyki”, niby ciągle AK, ale dla części ludności wiejskiej to bandyci. 

Tak też przedstawia ich propaganda. 

 
Jan Kempiński „Błysk”, żołnierz ZWZ-AK,  

Walcząc z propagandą, podziemie używa haseł antysemickich. Pisze 

o tym w tym numerze Piotr Osęka. 

– Podziemie z czasem się radykalizuje, bo brakuje oficerów i podoficerów. 

Szeregowi czują się zaszczuci sytuacją. Wydaje się, że antysemityzm jest 



Żołnierze Wyklęci – kompendium wiedzy 

 

- 14 - 

bardzo wygodnym narzędziem do delegitymizacji przeciwnika: że to Żydzi 

i Sowieci – więc obcy. Łatwo ich napiętnować i trudno z tym dyskutować. 

A to nie jest sięgnięcie po teorię spiskową? 

– Sytuacja spycha ich w takie myślenie. Spisek żydowski był wygodny jako 

forma racjonalizacji. Dla polskich antysemitów fakt, że gdzieś tam 

na dolnych szczeblach aparatu władzy mogą być Żydzi, był szokujący. 

W przedwojennej strukturze państwowej, urzędniczej, nawet na kolei, 

nie było Żydów. A tu się pojawiają. I ci ludzie z podziemia, z WiN 

mają wrażenie, że coś się dziwnego dzieje, że to nie jest polska władza. 

Mają doświadczenie antysemityzmu przedwojennego, wojennego, 

propagandy niemieckiej. To wyjątkowo trudny czas. Nie było elit, które 

mogłyby coś wyjaśniać, wszystko dzieje się szybko i w skrajnym napięciu 

emocjonalnym. Nie chcę relatywizować antysemityzmu, ale to wszystko 

miało jakąś wspólną podstawę. 

A społeczeństwo było niewyedukowane, często niepiśmienne, patrzyło 

na upadek elit i autorytetów, utratę dóbr. 

– Tak, pisali o tym też Andrzej Leder i Jan T. Gross. Nastąpiła rewolucja. 

Nie tylko dlatego, że nie ma ziemian, ale też dlatego, że cała klasa średnia 

przechodzi głęboką traumę, jest w stanie szczątkowym. Znalezienie lekarza, 

inżyniera jest bardzo trudne. Część inteligencji nie wróciła do kraju. 

Kontrola społeczna jest znacznie słabsza. Za to panuje wielki chaos. 

Ludzie starają się w tym jakoś odnaleźć, określić, stworzyć własne punkty 

odniesienia. Żołnierze podziemia np. przez walkę z Żydami starają się 

narzucić własną interpretację rzeczywistości. 

To są działania po omacku, rozpaczliwe. 

– Rozpaczliwe przerażająco; to są dobre słowa, bo dekompozycja 

społeczeństwa jest ogromna. I jeszcze jeden aspekt sytuacji podziemia, 

który sprawia, że działa ono tak długo. To często bardzo młodzi ludzie, 19-, 

20-letni. Wrócić teraz do szkoły? Nudnej pracy? Wykonywali wyroki, 
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wypełniali misje partyzanckie, zasługiwali na Krzyże Walecznych, a teraz 

mają słuchać nauczyciela... 

Wkuwać matmę. 

– Niektórzy to robią. Mają poczucie, że stracili dużo czasu, i chcą 

go nadrobić. Były kursy doszkalające, przyspieszone matury, poważne 

studia, nauka zawodu, wreszcie można było jakoś zaplanować życie. Ale 

nie wszyscy tak myślą. Część młodych mężczyzn ma z tym wielki problem. 

Wyjście z lasu, powrót do społeczeństwa i jego zasad jest dla nich formą 

degradacji. Tylko to potrafią: wypełnić rozkaz, wydać rozkaz, złożyć 

karabin, strzelać. Ze zjawiskiem upadłych żołnierzy mamy do czynienia 

na całym świecie po wojnach w każdej epoce. Ciekawe, że mimo wszystko 

w Polsce wojny domowe trwały krócej niż na Litwie i Ukrainie. 

Dlaczego? 

– To dobre pytanie. Nie sądzę, żeby aparat przemocy był w Polsce bardziej 

sprawny niż u sąsiadów. Być może wynikało to z poczucia, że „nasza” wojna 

jest bratobójcza, więc wyjątkowo absurdalna. 

Po wielkiej panice wojennej z marca 1946 r. i potem z jesieni atmosfera 

militarna słabnie. Następuje jakaś stabilizacja, normalność, przynajmniej 

jej pozory. Chociaż dzieje się coś dziwnego z ludźmi konspiracji: 

oni znacznie łatwiej sypią kolegów! 

Jak to?! 

– Tak! Jak się przejrzy zeznania – w tym czasie łatwiej składają donosy. 

Pod okupacją wielu z nich okazywało niezłomność do końca. A teraz to 

się zmienia. Możemy podejrzewać, że przyczyną jest to, że po drugiej 

stronie barykady też jest Polak. W tym powiatowym UB byli nasi, Stasiek 

i Janek, i to oni dawali w mordę. Czasem byli z tej samej wsi co partyzant. 

Łatwość sypania mogła wynikać z tego, że to był konflikt polsko-polski! 

A czasem z poczucia, że już się nic nie da zrobić, że nie wygramy tej wojny. 

Myślenie życzeniowe mogło być powszechne w 1945 r., ale już nie w 1947. 
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Przypomnijmy, że na Litwie wojna zaczęła się dopiero w 1944-1945 r., 

a oddziały z lewej strony Wisły są przetrzebione, nie ma komu 

podtrzymywać walki. Represyjność aparatu była ogromna. Ani wcześniej, 

ani później w więzieniach nie siedziało tylu ludzi. Brutalność była większa 

niż w nieco późniejszych czasach stalinizmu. 

Z drugiej strony kraj normalnieje, jeszcze nie ma kolektywizacji, wydaje się, 

że ludzie zaczynają zwykłe życie. Następuje powolny rozpad podziemia. 

Komendy WiN padają, V komenda jest w ogóle fikcyjna – to wydmuszka 

spreparowana dla Amerykanów, żeby myśleli, iż ciągle się „coś dzieje”. 

Społeczeństwo odwraca się całkiem od walki zbrojnej. To przejmująca 

klęska, zapoczątkowana przez upadek powstania warszawskiego. 

Porozmawiajmy o różnorodności partyzantów. 

– Część żołnierzy podziemia rekrutowała się z Szarych Szeregów, które 

ledwo otarły się o konspirację. Gdy popatrzymy na jednostkowe przypadki 

„Łupaszki” czy „Zagończyka”, to one są pomnikowe, ale kiedy zobaczymy, 

co się dzieje z ich podwładnymi, nie wygląda to dobrze. Przemoc 

jest powszechna i bezsensowna. Nie chcę oceniać. To była tragiczna 

sytuacja. Trzeba jednak przypomnieć, że nie tylko ich można nazwać 

patriotami, nie tylko oni działali, po swojemu, dla Polski demokratycznej. 

W Warszawie są Korboński, Mikołajczyk. On był wtedy bohaterem 

narodowym, społeczeństwo wiązało z nim ogromne nadzieje. Jego przyjazd 

miał otwierać czas pokoju. Obywatele bardzo liczą na referendum 

w czerwcu 1946 r. 

A jak to podziemie wygląda w kontekście międzynarodowym? Patrzyło 

na Londyn, oczekiwało ruchu ze strony Europy. Liczyło, że Polska zostanie 

w sferze Zachodu, a nie Sowietów? 

– Jeśli popatrzeć od strony historycznej, to podziemie nie było chyba 

proeuropejskie, to często ludzie z organizacji narodowych i post-akowskich. 

W większości nie znali Europy, świata. Był oczywiście jakiś mit Europy, 

Churchilla. To bardzo ciekawy wątek związany z legitymizacją rodzącego się 

systemu. Referendum jest wskaźnikiem. Część zmian, które zachodzą 
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w Polsce – reforma rolna, likwidacja wielkiej własności przemysłowej, 

finansowej – jest przyjmowana przez Polaków pozytywnie. Nie dotyczy to 

drobnych przedsiębiorców, którzy będą tracić w tzw. bitwie o handel. 

Ale w społeczeństwie jest spore poparcie dla zmiany społecznej, 

dla nastrojów socjalistycznych, tak jak w Anglii dla Partii Pracy. I poczucie, 

że świat powojenny powinien iść w kierunku państw socjalnych, 

opiekuńczych. To też wpływało na dekompozycję podziemia, opór słabł, 

bo ludzie dostali ziemię z reformy, a dzieci poszły do szkoły i miały buty 

z UNRRA. 
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Geneza powojennego podziemia  
Źródło: Marcin Dobrowolski, https://www.pb.pl/kim-byli-zolnierze-wykleci-823275 

Należy zacząć od samego początku, a więc od relacji polsko-sowieckich 

w czasie II wojny światowej. Najpierw, 17 września 1939 r. ZSRR wkroczyło 

na tereny polskie bez wypowiedzenia wojny, stwierdzając niezgodnie 

z prawem, nieistnienie państwa polskiego. Stan wojny nigdy nie nastąpił, 

co zresztą w połączeniu z brakiem wyraźnego rozkazu obrony 

doprowadziło do dezorientacji jednostek Wojska Polskiego osłaniających 

wschodnią granicę. Wraz z Armią Czerwoną posuwały się szeregi NKWD 

likwidujące polską inteligencję oraz tzw. 'element antykomunistyczny'. 

Część z nich od razu mordowano, część kierowano do dalszego 

rozpracowania, na początku 1940 r. kilkadziesiąt tysięcy osób 

zamordowano w procesie określanym dziś terminem Zbrodni Katyńskiej. 

W kolejnych miesiącach na Wschód wywieziono również rodziny 

pomordowanych zmniejszając zagrożenie późniejszych dochodzeń.  

Po ataku III Rzeszy na ZSRR podpisano układ między premierem polskiego 

rządu (rezydującym w Londynie) a reprezentującym Związek Radziecki 

ambasadorem w Wielkiej Brytanii Iwanem Majskim. Na jej podstawie 

utworzono na wschodzie armię, którą zasilić mieli Polacy przebywający 

w ZSRR, głównie więźniowie zwolnieni z gułagów, do których dołączyły 

również osoby cywilne zesłane na Wschód. Szybko okazało się, że istnieją 

duże grupy oficerów, których los od wiosny 1940 r. pozostaje nieznany. 

Masowe groby zaczęto odkrywać już jesienią 1941 r., jednak sprawę 

nagłośniono na w drugiej połowie 42 i na początku 43 r. Niemcy 

wykorzystali Katyń propagandowo pokazując zbrodnie komunistycznego 

państwa, przed którymi mieli jakoby bronić Europy.  

Latem 1942 r. Armia generała Andersa opuszcza ZSRR i rozpoczyna 

ewakuację do okupowanego przez Wielką Brytanię Iranu. W kwietniu 1943 

r. rozpoczęło się tuszowanie przez Sowietów Zbrodni Katyńskiej, 

pod koniec miesiąca nastąpiło oficjalne zerwanie stosunków Moskwy 

z polskim rządem w Londynie pod pozorem wspierania niemieckiej 

propagandy. Jednocześnie powołano w ZSRR Związek Patriotów Polskich 
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oraz przystąpiono do organizowania kolejnego oddziału wojskowego, 

jednostki te miały być już bezwzględnie posłuszne rządowi sowieckiemu, 

a także stanowić podstawowe struktury przyszłej administracji i sił 

zbrojnych. 

Od listopada 1943 r. Armia Krajowa przygotowywała Akcję "Burza", która 

miała rozpocząć się w chwili wkroczenia Armii Czerwonej w granice 

Rzeczypospolitej (oczywiście te z 1939 r.). Zakładały one przyjazne 

współdziałanie podziemia przy wkraczaniu Sowietów, ujawnianie się 

dobrze zorganizowanej administracji Polskiego Państwa Podziemnego, i 

w razie przyjaznego stosunku ze strony nadchodzącego wojska - ujawnianie 

również struktur wojskowych. Działanie to miało na celu powitanie 

wkraczających w roli gospodarzy i próbę uniemożliwienia tworzenia nowej 

administracji sowieckiej. 

Akcja "Burza" przyniosła częściowe efekty. Ujawnianie się jednostek Armii 

Krajowej w nazewnictwie bojowym z września 1939 r. potwierdziło ciągłość 

organizacyjną wojska i stało się jednym z elementów uznania tej formacji 

za formację sprzymierzoną przez Aliantów (czego skutkiem były 

nieodosobnione przypadki traktowania przez Niemców Powstańców 

Warszawskich jako pełnoprawnych żołnierzy podlegających konwencjom 

międzynarodowym). Z drugiej zaś strony żołnierze i oficerowie AK 

umożliwiali łatwą ich identyfikację, zgrupowanie oraz aresztowanie przez 

NKWD. Około 50 tys. z nich zatrzymano w związku z odmową przez nich 

wstąpienia do Armii Berlinga. Szybko rozpoczęły się także pacyfikacje 

miejscowości, deportacje oraz morderstwa Polaków przez sowieckie 

służby, szczególnie intensywne na terenach Kresów, które przypaść miały 

Związkowi Radzieckiemu. Jednocześnie w Lublinie 22 lipca 1944 r. ujawnia 

się Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego stopniowo coraz ostrzejszy 

w ocenie londyńskiego rządu i podziemnego państwa.  

Na przełomie 1944 i 45 r. Akcja "Burza" stanowiła smutny epilog 

oficjalnego istnienia Armii Krajowej. Mimo krzywd wyrządzanych ludności 

polskiej, nienawiść do niemieckiego okupanta nakazywała wielu oddziałom 

współdziałanie z wkraczającymi jednostkami sowieckimi. Polski rząd 
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w Londynie spotkał się nawet z podziękowaniami ze strony Brytyjczyków 

doceniających nasze działania dywersyjne.  

Na jesieni 1944 r. gen. Okulicki, dowodzący Armią Krajową po klęsce 

Powstania donosił Prezydentowi RP o rozprężeniu i aktach świadczących o 

wyraźnym spadku morale wśród żołnierzy na prowincji po klęsce bitwy 

warszawskiej, jak wtedy określano zryw stolicy. Od początku roku 1945 r. 

Brytyjczycy cenzurowali korespondencję dowództwa Armii Krajowej 

z polskim rządem, odmówili również utrzymywania komunikacji 

z oddziałami i przedstawicielami podziemia pozostającymi za Linią Curzona, 

mającą być częściowo wschodnią granicą nowej Polski. 19 stycznia 

gen. Leopold Okulicki "Niedźwiadek" wydaje rozkazy, z których pierwszy 

rozwiązuje Armię Krajową. 

"Walki z sowietami nie chcemy prowadzić, ale nigdy nie zgodzimy się 

na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym 

i sprawiedliwie urządzonym społecznie Państwie Polskim. Obecne 

zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na chwilę 

tracić wiary, że wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem słusznej 

Sprawy, triumfem dobra nad złem, wolności nad niewolnictwem." - pisze 

w rozkazie Okulicki wydając również dyspozycję podwładnym: "Dalszą swą 

pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości 

Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być 

przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. 

W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą." 

Tego samego dnia, 19 stycznia, Okulicki wydaje również tajne polecenie 

podległym mu dowódcom: "W zmienionych warunkach nowej okupacji 

działalność naszą nastawić musimy na odbudowę niepodległości i ochronę 

ludności przed zagładą. W tym celu i w tym duchu wykorzystać musimy 

wszystkie możliwości działania legalnego, starając się opanować wszystkie 

dziedziny życia Tymczasowego Rządu Lubelskiego[...] AK zostaje 

rozwiązana. Dowódcy nie ujawniają się. Żołnierzy zwolnić z przysięgi, 

wypłacić dwumiesięczne pobory i zamelinować. [...] Zachować małe dobrze 

zakonspirowane sztaby i całą sieć radio. Utrzymać łączność ze mną 
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i działajcie w porozumieniu z aparatem Delegata Rządu". Co ważne, ostatni 

dowódca AK w marcu 1945 r. został podstępnie aresztowany przez NKWD 

w Pruszkowie wraz z innymi przywódcami polskiego państwa podziemnego 

i przewieziony do moskiewskiego więzienia na Łubiance. W czerwcu 

tego roku w tzw. procesie szesnastu skazano go na 10 lat więzienia. Zmarł 

w nieznanych okolicznościach w sowieckim więzieniu w grudniu 1946 r. 

Rozkaz Okulickiego był dylematem dla tysięcy zakonspirowanych członków 

Armii Krajowej. Stawali oni przed wyborem kontynuowania walki 

przeciwko Sowietom, ale i narzuconemu przez nich aparatowi 

bezpieczeństwa w polskich mundurach czy też godzić się na swoistą pracę 

u podstaw, budowania wolnej Polski małymi krokami w codziennym, 

cywilnym życiu, oczekując lepszej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej. 

Część z nich zasiliła szeregi organizacji Wolność i Niezawisłość powstałej 

2 września 1945 r. w Warszawie. 

WiN przejęło struktury kadrowe i organizacyjne Delegatury Sił Zbrojnych 

na Kraj, które tuż po wojnie były jeszcze w znacznej mierze uzbrojone, 

wyposażone, z rozbudowanym systemem łączności oraz majątkiem 

przekazywanym podczas okupacji sukcesywnie z Londynu. Teoretycznie 

miała być organizacją cywilną w pokojowy sposób walczącą z łamaniem 

demokracji i fałszowaniem wyborów. Zostały jednak do niej w naturalny 

sposób, razem ze strukturą, wciągnięte oddziały partyzanckie 

z województw lubelskiego, białostockiego i warszawskiego. Około 50 tys 

z nich ujawniła się jesienią 1945 r. po apelu Jana Mazurkiewicza 

"Radosława", legendarnego już wtedy dowódcy w Powstaniu 

Warszawskim.  

Oddziały WiN prowadziły intensywną działalność mimo ustawicznych 

zatrzymań kolejnych dowódców przez służby sowieckie i nowej, "ludowej" 

Polski. Do aresztowań (dokonywanych w zasadzie co kilka miesięcy) oraz 

likwidacji kolejnych oddziałów przyczyniał się fakt oparcia struktury 

na modelu z czasów walki z nazistami. Do początku 1948 r. służbom 

komunistycznym udało się tak dobrze spenetrować organizację, 

że obsadziły nawet jej dowództwo, oraz utworzyły tzw. "V Delegaturę 
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WiN", która pozyskiwała od zachodnich służb środki finansowe na swoją 

deklarowaną działalność. W kolejnych miesiącach ostatecznie rozbito 

jej działalność informując opinię publiczną w 1952 r. o dobrowolnym 

ujawnieniu się dowództwa. Prawdziwym powodem zakończenia akcji 

miało być przysłanie przez CIA oficerów amerykańskich do wizytacji 

finansowanej struktury, na co Urząd Bezpieczeństwa nie mógł już pozwolić.  

Wobec terroru stosowanego przez NKWD i polskie służby - Milicję 

Obywatelską, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urząd 

Bezpieczeństwa, tysiące żołnierzy Armii Krajowej nie podporządkowało się 

apelowi o ujawnieniu bądź powrócili do konspiracji. Spośród nich 

największą była 6 Wileńska Brygada (WiN) działająca na terenie północno-

wschodniej Polski. Walkę z bezpieką prowadziły jednak również mniejsze 

oddziały, głównie w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie. W ramach działań 

zbrojnych, będących tak naprawdę kontynuacją prowadzonej wcześniej 

walki z poprzednim okupantem dokonywano rajdów na więzienia, 

komendy milicji i pojedyncze likwidacje osób odpowiedzialnych za zbrodnie 

na Polakach.  

O skali zbrojnego oporu wobec władzy świadczyć mogą siły skierowane 

do jego pacyfikacji. Ogółem wyznaczono do tego ok 150-180 tys żołnierzy 

i milicjantów oraz 100 tys funkcjonariuszy ORMO. Jednostki te wyposażone 

były w sprawdzony bojowo sprzęt z dopiero zakończonej wojny, wsparte 

zaangażowaniem służb, siłą milicyjnych przesłuchań oraz naciskiem 

ze strony sprawującej czujną obserwację nad przebiegiem operacji NKWD. 

Aresztowani dowódcy, o ile byli złapani żywi, poddawani byli bestialskim 

przesłuchaniom, podczas którym niejednokrotnie wymuszano na nich 

wygodne dla władz zeznania, np. świadczące o rzekomej współpracy 

z Niemcami. Jednak nawet błahe z punktu widzenia przesłuchiwanego 

informacje były istotne dla prowadzących śledztwo, ponieważ powiększały 

wiedzę aparatu na temat podziemnej organizacji. 

Skomplikowana kwestia zarzucanego niekiedy Żołnierzom Wyklętym 

szowinizmu i zbrodni na tle narodowościowym wymaga szczegółowego 

wyjaśnienia, tutaj niech będzie streszczona w sposób możliwie najbardziej 
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rzeczowy. Okupanci często opierają swoją władzę na miejscowych 

mniejszościach narodowych. Było tak w przypadku sowieckiej okupacji 

ziem wschodnich II RP oraz przy zajmowaniu przez Niemców terenów 

Zachodniej Ukrainy. Walka z tak narzuconą władzą staje się więc walką 

z grupą etniczną, a te spory prowadzą najczęściej do krwawych 

rewanżystowskich zbrodni, czego przykładem może być chociażby rzeź 

latami dokonująca się na Wołyniu. Do mordowania działaczy 

komunistycznych pochodzenia żydowskiego przez podziemie na pewno 

dochodziło, sprawa ma jednak wciąż na tyle duży bagaż emocjonalny, 

że wymaga rzetelnego, obszernego przedstawienia. O ile też Polacy 

wycierpieli wiele ze strony ukraińskich nacjonalistów, to przykrą informacją 

jest fakt, że zdaniem IPN działania odwetowe przeprowadzone jeszcze w 

1945 i 1946 r. na Polesiu i Podlasiu noszą znamiona ludobójstwa. 

Jednocześnie w pierwszych latach powojennych jednostki WiN potrafiły 

na tych terenach podpisywać z UPA zawieszenie broni, a nawet 

współpracować przeciwko wspólnemu sowieckiemu wrogowi. 

Różnorodnie przedstawiał się stosunek polskiej ludności do walczących 

zbrojnie oddziałów. Mieszkańcy wsi zostali przez władzę w dużej części 

"kupieni" reformą rolną parcelującą wcześniejsze majątki ziemiańskie. 

Zawiłości polityczne, istnienie dwóch rządów: w Londynie i Warszawie, 

partyzantka leśna przeciw polskiej już administracji - były to sprawy 

skomplikowane dla osób wykształconych, a tym bardziej dla rzeszy 

pozbawionych informacji mieszkańców wyniszczonej wojną wsi. Oddziały 

leśne oparte były na współpracy z włościanami, którzy żywili ich i dawali 

zimowe schronienie, z czasem jednak to poświęcenie zaczęło być 

traktowane jako przykra powinność narażająca na dotkliwe represje. 

Zdarzało się więc, że pomoc była wymuszana, co pozostało do dziś 

w pamięci mieszkańców niektórych regionów Polski.  

Pragnienie normalizacji napiętych stosunków z władzą komunistyczną 

doprowadził również do kompromisów polski Episkopat, zmuszając 

prymasa Stefana Wyszyńskiego do podpisania w 1950 r. porozumienia 

z Rządem RP. Regulowało ono funkcjonowanie Kościoła w nowym 

państwie. Punkt 8 porozumienia głosił, że "Kościół katolicki, potępiając 
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zgodnie ze swymi założeniami każdą zbrodnię, zwalczać będzie również 

zbrodniczą działalność band podziemia oraz będzie piętnował i karał 

konsekwencjami kanonicznymi duchownych, winnych udziału 

w jakiejkolwiek akcji podziemnej i antypaństwowej". Leśnych żołnierzy 

opuszczały więc ostatnie przyczółki wsparcia i oporu.  

Oprócz stopniowo neutralizowanej WiN podstawową siłą podziemia i walki 

określanej obecnie jako "powstanie antykomunistyczne" były Narodowe 

Siły Zbrojne. Wyrosły one z pnia popularnego przed wojną Stronnictwa 

Narodowego opartego na idei Romana Dmowskiego. W 1942 r. oddziały 

podporządkowane podziemnemu Stronnictwu miały być scalone z Armią 

Krajową, jednak część żołnierzy odstąpiła od tego powołując Narodowe Siły 

Zbrojne. Nie obowiązywał ich więc rozkaz z 19 stycznia 1945 r. Oddziały te 

prowadziły walkę zarówno z Niemcami, jak i z Sowietami, ale również 

partyzantką komunistyczną złożoną z żołnierzy narodowości polskiej. 

Jej jednostki prowadziły czynną walkę do początków 1947 r., kiedy służbom 

bezpieczeństwa udało się rozbić jej główne siły.  

Od stycznia 1946 do kwietnia 1947 r. doszło do niemal tysiąca wydarzeń 

raportowanych jako uderzenia "band zbrojnego podziemia" na jednostki 

milicji i bezpieczeństwa. W latach 1947-50 miało miejsce ok 250 

takich przypadków, w latach 1950-1956 już tylko 60. 

Wśród najbardziej spektakularnych akcji były takie jak uwolnienie 

298 więźniów we wrześniu 1945 r. w Radomiu czy robicie więzienia 

w Rembertowie, w wyniku czego wypuszczono kilkuset przetrzymywanych, 

którzy wywiezieni mieli być na Daleki Wschód. Ostatnia duża akcja 

przeprowadzona została w maju 1946 r., kiedy to z obarczonego złą sławą 

więzienia zamojskiego uwolniono ponad 300 przetrzymywanych.  

Ostatecznie opór został złamany na początku lat 50., czego symbolicznym 

finałem stało się rozbicie w 1953 r. resztek oddziału poległego cztery lata 

wcześniej Anatola Radziwonika-„Olecha”. Jednak ostatni członek zbrojnej 

walki – Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego 

„Uskoka” – zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami 

(woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku. 
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Przez lata pamięć o czynie zbrojnego oporu wobec narzucanej Polsce 

władzy była wymazywana bądź ograniczana do przypadków rabunków albo 

jednostkowo dokonywanych zbrodni. Brak było naukowych opracowań 

antykomunistycznego czynu zbrojnego, dzisiaj do badań podstawy dają 

dokumenty aparatu bezpieczeństwa skrupulatnie odnotowujące różnego 

rodzaju incydenty. Między innymi z nich wiemy, że w podziemiu tym 

uczestniczyło czynnie ok 80 tys osób w momencie oficjalnego zakończenia 

wojny w Europie - w maju 1945 r. Szacuje się, że w ciągu kolejnych lat przez 

różne organizacje przewinęło się ok 120-150 tys ludzi, z czego śmierć 

w boju poniosło 8668 osób przy stratach aparatu bezpieczeństwa 

szacowanych na 15 tys. Zatrzymywanych żołnierzy skazywano na ciężkie 

więzienie pod kłamliwymi zarzutami niosącymi największy ciężar w oczach 

społeczeństwa - współpracy z niedawnym okupantem niemieckim. Na karę 

śmierci skazano ok 5 tys osób, połowę z wyroków wykonano. 

Wyroki orzekane były z pogwałceniem wszelkich zasad prawa, często w 

niezgodzie z regulaminem sądowym, w samych celach skazańców, bez 

możliwości obrony. 

W kolejnych latach żołnierzy z lasu próbowano skazać na jeszcze gorszą 

karę - na zapomnienie i pogardę. Paradoksalnie, na przeszkodzie temu 

stało pielęgnowanie przez władzę pamięci o tzw. 'utrwalaczach władzy 

ludowej' czyli siłach walczących z podziemiem. W wielu miastach Polski 

powstawały pomniki wdzięczności oddziałom KBW, Milicji, ORMO czy 

Wojska za działania w pierwszych powojennych latach. Między innymi 

dzięki temu w powszechnej świadomości utrwaliło się przekonanie 

o problemach z jakimi wiązało się wprowadzanie nowej władzy.  

Termin Żołnierze Wyklęci zostało po raz pierwszy użyte w 1993 r. w tytule 

wystawy Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne 

po 1944 r., organizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie 

Warszawskim. Inspiracją do niego miał być list, jaki otrzymała wdowa 

po jednym z żołnierzy podziemia. Piszący go oficer ludowego Wojska 

Polskiego wzywał ją do wyrzeczenia się pamięci o skazanym i zabitym 

mężu. Dzisiaj możemy go interpretować szerzej, bowiem byli oni w istocie 
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wyklętymi bojownikami o wolność, opuszczanymi stopniowo przez kolejne 

grupy, łącznie z hierarchami polskiego Kościoła.  

Proces przywracania ich publicznej pamięci oficjalnie rozpoczął 

Lech Wałęsa nadając w 1995 r. Order Orła Białego Stefanowi 

Korbońskiemu, jednego z przywódców podziemia w jego pierwszych 

miesiącach. Najwyższe odznaczenia państwowe nadał im także pośmiertnie 

Lech Kaczyński. 

Od 2011 r. obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Jego data, wyznaczona na 1. marca, upamiętnia wyrok śmierci, wykonany 

tego dnia w 1951 r. na kierownictwie IV Komendy WiN. 

 

Liczebność oddziałów partyzanckich w poszczególnych okresach 
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Najważniejsze akcje Żołnierzy Wyklętych 
Źródło: http://nowahistoria.interia.pl/aktualnosci/news-najslynniejsze-akcje-zolnierzy-
wykletych,nId,2154322 ; https://www.tvp.info/24246176/najwazniejsze-akcje-zolnierzy-
wykletych-bitwy-zasadzki-i-odbicia-wiezniow 

21 sierpnia 1944 r. Bitwa o Surkonty 

Pierwsza regularna bitwa między niedawnymi sojusznikami razem 

zdobywającymi Wilno, czyli Armią Krajową i Armią Czerwoną. 

Podpułkownik Maciej Kalenkiewicz "Kotwicz" wraz z oddziałem został 

zaatakowany - najprawdopodobniej na skutek denuncjacji - w zaścianku 

Surkonty. Początkowo akowcom udało się skutecznie odeprzeć atak 

Sowietów. Enkawudziści dostali się pod skuteczny ogień polskich żołnierzy 

i dotkliwymi startami wycofali się. Na pomoc wezwali cały batalion oraz 

oddział milicji (przybyły na miejsce trzydziestoma ciężarówkami), ale też 

samoloty, które przed atakiem piechoty ostrzelały Polaków, powodując 

pożar zabudowań. Pomimo dziesięciokrotnie potężniejszych sił wroga, 

otoczeni akowcy bronili się dzielnie, a części z nich udało się wyrwać 

z okrążenia. Osłaniający ich odwrót oddział liczący 36 osób położył trupem 

132 Sowietów. Wściekli czerwonoarmiści bagnetami dobijali Polaków, 

którzy przeżyli bitwę. Nie oszczędzono nikogo.  

Bitwa pod Surokontami miała znaczenie jako symbol sowieckich intencji 

wobec Polski, a zarazem dowód ich represywnych działań. Była też ważna, 

bowiem zginął w niej legendarny oficer, cichociemny, podpułkownik Maciej 

Kalenkiewicz 'Kotwicz' wraz ze swym sztabem. 

8 marca 1945 r. Uwolnienie więźniów w Łowiczu 

Brawurowa, wręcz "filmowa" akcja akowskiej Grupy Szturmowej Szarych 

Szeregów, która - bez choćby jednego wystrzału i ofiar - odbiła z ubeckiego 

więzienia blisko 80 członków antykomunistycznego podziemia. Impulsem 

do przeprowadzenia karkołomnego wydawałoby się ataku na - pilnie 

strzeżone przez ubeków i milicjantów - więzienie był gryps od 

aresztowanego akowca Zbigniewa Fereta "Cyfry". Niepodległościowiec 

ostrzegał przed zbliżającą się deportacją uwięzionych na Sybir, 
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co zmobilizowało jego kolegów do odbicia więźniów. Akcję przeprowadziło 

zaledwie 11 akowców. Część z nich, udając milicjantów eskortujących 

zatrzymanych "bandytów" do więzienia, opanowała areszt i uwolniła 

więźniów. Zaskoczeni esbecy nie zdążyli zareagować. Dopiero na drugi 

dzień rozpoczęto intensywne działania, w wyniku których zatrzymano część 

uczestników i uwolnionych. Trzech z nich (mający po osiemnaście lat 

Wojciech Tomczyk, Bohdan Józewicz oraz Kazimierz Chmielewski), 

po typowo ubeckim barbarzyńskim śledztwie, przyznała się do winy 

i została skazana na karę śmierci, którą zamieniono im na karę więzienia.  

Akcja na więzienie w Łowiczu, ukazuje faktyczną ciągłość między tym, 

co nazywa się często pierwszą i drugą konspiracją. Przeprowadzona została 

już po rozwiązaniu AK, ale siłami drużyn Szarych Szeregów, którym udało 

się uwolnić kilkudziesięciu więźniów - głównie żołnierzy AK. 

24 kwietnia 1945 r. Rozbicie więzienia w Puławach 

W biały dzień, pod nosem kilku tysięcy sowieckich żołnierzy i ubeckich 

funkcjonariuszy, 44-osobowy oddział WiN majora Mariana Bernaciaka 

"Orlika" uwolnił z więzienia w Puławach 107 więźniów. "Orlik" podzielił 

oddział. Część żołnierzy odgrywała czerwonoarmistów, inni - pobrudzeni 

i wyglądający na pobitych - zatrzymanych antykomunistycznych 

"bandytów", których rzekomo miano umieścić w pilnie strzeżonym areszcie 

w Puławach. Funkcjonariusz NKWD zwietrzył jednak podstęp i chciał 

wszcząć alarm. Został jednak wyeliminowany, a akowcy wtargnęli 

do budynku. Przerażeni ubecy zabarykadowali się w pomieszczeniach, a 

w tym czasie niepodległościowcy pomagali więźniom wsiadać 

do ciężarówek. Ewakuując się z Puław, przebrani za czerwonoarmistów 

krzyczeli w języku rosyjskim: "Polacy bija naszych". To wywołało zamęt 

wśród Sowietów i ułatwiło ucieczkę akowcom. Tymczasem 

czerwonoarmiści, przekonani że w więzieniu są "bandyci", zaczęli 

ostrzeliwać... zabarykadowanych tam ubeków. W wyniku akcji uwolniono 

107 więźniów, w tym 6 kobiet. Straty oddziału "Orlika" wynosiły dwóch 

poległych i kilku rannych. Zginęło również pięciu funkcjonariuszy UB i 

dwóch milicjantów, pięciu zostało rannych. 
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Udane rozbicie aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 

w Puławach i uwolnienie ponad 100 osadzonych tam przez komunistów 

ludzi, było jedną z akcji budujących legendę majora Mariana Bernaciaka 

'Orlika' - jednego z najsprawniejszych dowódców partyzanckich 

na Lubelszczyźnie 

 
Inscenizacja historyczna "Żołnierze Wyklęci" (zdjęcie ilustracyjne) /Andrzej Stawiński /Reporter 

7 maja 1945 r. Bitwa pod Kuryłówką 

Jedna z największych bitew "Wyklętych", stoczona przez żołnierzy 

Narodowej Organizacji Wojskowej z enkawudzistami pod Kuryłówką, 

trwała kilka godzin. Przyczynkiem do bitwy była dezercja całego Trzeciego 

Samodzielnego Batalionu Operacyjnego Wojsk Wewnętrznych. Żołnierze, 

poznawszy się na komunistycznych metodach, postanowili uciec 

z ludowego Wojska Polskiego i przyłączyć się do antykomunistycznego 

podziemia. Za baonem ruszył enkawudowski pościg, który 7 maja 

1945 roku dotarł pod Kuryłówkę. Tam stacjonowały - jak na ówczesne 

realia - wyjątkowo liczne oddziały Narodowej Organizacji Wojskowej. 

Po burzliwej naradzie major Franciszek Przysiężniak "Ojciec Jan" 
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postanowił podjąć walkę z Sowietami. Enkawudziści atakowali 

aż czterokrotnie, za każdym razem z innej pozycji. Bezskutecznie. 

Dochodziło nawet do boju na bagnety, gdzie niepodległościowcy 

w bezpośrednim natarciu potrafili pokonać sowieckich weteranów tak 

zwanej wojny ojczyźnianej. Ostatecznie "Ojciec Jan" nakazał wycofanie się 

w lasy, zostawiając za sobą 57 martwych Sowietów. Polacy stracili 

5 żołnierzy. 

Bitwa pod Kuryłówką była jednym z największych starć żołnierzy NOW 

z sowieckim NKWD. Niewątpliwie budowała zaufanie do otoczonego 

później zasłużoną sławą majora Franciszka Przysiężniaka 'Ojca Jana' 

20-21 maja 1945 r. Rozbicie obozu NKWD w Rembertowie 

W wyniku akcji oddziału AK podporucznika Edwarda Wasilewskiego 

"Wichury", uwolniono kilkuset polskich partyzantów i żołnierzy 

niepodległościowych. Więźniami obozu NKWD w Rembertowie byli przede 

wszystkim żołnierze Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych 

Sił Zbrojnych. Panujące tam warunki były dramatyczne: codziennie 

z powodu brutalności Sowietów i głodowych racji żywności umierało 

kilkunastu więźniów. Gdy potwierdzono informację o obecności w obozie 

generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila", oddział "Wichury" otrzymał rozkaz 

zaatakowania obozu i odbicia więźniów. Akcję przeprowadziło 44 żołnierzy. 

"Po wyważeniu furtki przy bramie weszliśmy do środka, likwidując 

stojących tam wartowników. Kilku z nas wpadło do domku. Miał dwie izby. 

W pierwszej siedział na krześle sowiecki oficer. Nogi miał w misce z wodą. 

Przed nim klęczał jakiś człowiek. Wyglądało jakby mył enkawudziście nogi. 

Oficer sięgnął po broń. Nie zdążył. Zwalił się z krzesła martwy. Cywil 

zawołał do nas, że jest więźniem, żeby go nie zabijać. (...) Po 25 minutach 

od rozpoczęcia akcji nasi byli już poza obozem" - relacjonował uczestnik 

akcji Albin Wichrowski "Góral". W wyniku akcji uwolniono kilkaset osób, 

zabijając kilkudziesięciu enkawudzistów. Niestety, część uciekinierów 

została zatrzymana przez Sowietów w trakcie obławy, podczas której 

zbiegów szukano przy pomocy samolotów rozpoznawczych. Wszyscy 

zostali rozstrzelani. 
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Rozbicie sowieckiego obozu w Rembertowie było jedną z najbardziej 

spektakularnych akcji powojennego podziemia. Tym trudniej pogodzić się 

z tym, że dowodzący akcją porucznik Edward Wasilewski 'Wichura' 

w 1950 roku podjął współpracę z komunistyczną bezpieką i skutecznie 

zwalczał ostatnich leśnych 

24 maja 1945 r. Bitwa w Lesie Stockim 

Około 170 żołnierzy podziemia niepodległościowego pobiło blisko 

700 enkawudzistów i ubeków wspieranych trzema samochodami 

pancernymi, dwoma transporterami opancerzonymi i jedną tankietką. 

Po brawurowym rozbiciu więzienia w Puławach, major Marian Bernaciak 

"Orlik" stał się numerem jeden na komunistycznej liście poszukiwanych. 

Na wskutek denuncjacji, niepodległościowcy zostali zaskoczeni z dwóch 

stron przez przeważające siły ubeków i enkawudzistów, którzy dla 

identyfikacji mieli podwinięte lewe rękawy mundurów, a czapki owinięte 

bandażami. Od całkowitego rozbicia antykomunistów uratował 

kontrnatarcie na skrzydło Sowietów porucznika Zygmunta Kęskiego 

"Świta". Niepodległościowcom udało się również zniszczyć lub 

unieruchomić trzy pojazdy pancerne. Tymczasem o wyniku bitwy 

zadecydował przypadek. Żołnierze prowadzeni przez "Orlika" natknęli się 

bowiem na oddział, którym okazało się dowództwo ubeków 

i enkawudzistów. Ci, odpowiadając na hasło słowem "Leningrad", zostali 

ostrzelani przez żołnierzy majora Bernacika. Pozbawieni dowództwa 

komuniści i Sowieci stracili głowę, dali się okrążyć, a nawet - pomimo 

znaków identyfikacyjnych - ostrzeliwali siebie nawzajem. Do wieczora 

żołnierze "Orlika" likwidowali ukryte w wąwozie Zadole oddziały. Dopiero 

informacja o potężnej odsieczy zmusiła niepodległościowców do wycofania 

się. Straty ubeków i enkawudzistów było dotkliwe (nawet 72 ludzi), przy 

11 zabitych żołnierzach antykomunistycznych. 

Bitwa w Lesie Stockim była jedną największych stoczonych przez podziemie 

po wojnie. Szacuje się, że walczyło w niej około 180 podwładnych majora 

Mariana Bernaciaka 'Orlika' przeciw blisko 700 funkcjonariuszom polskiego 

i sowieckiego aparatu represji. Choć partyzanci odnieśli zwycięstwo 
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głównie dzięki szczęściu, pokonanie przeciwnika dysponującego tak wielką 

przewagą było niebywałym dokonaniem 

 
Inscenizacja historyczna "Żołnierze Wyklęci" (zdjęcie ilustracyjne) /Andrzej Stawiński /Reporter 

28 maja - 2 czerwca 1945 r. Bitwa pod Kotkami 

Seria potyczek w okolicach wsi Kotki i Palonki w województwie 

świętokrzyskim była jednym z największych bitew podziemia 

antykomunistycznego w 1945 roku. Do pierwszego starcia komunistów 

z oddziałem Narodowych Sił Zbrojnych porucznika Stanisława Sikorskiego 

"Jaremy" doszło 28 maja w Palonkach, gdzie odparto atak grupy 

operacyjnej Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Buska 

Zdroju. Po zwycięskiej potyczce "Jarema" zarządził odwrót w stronę Lasów 

Koteckich. Informacja o rozbiciu grupy operacyjnej bezpieki dotarła 

do Kielc, gdzie poza - kolejnym oddziałem ubeków - do walki 

z eneszetowcami zmobilizowano również oddział Armii Czerwonej. 

Do starcia doszło w nocy z 29 na 30 maja. Obecność Sowietów 

uniemożliwiła oskrzydlenie ubeków przez antykomunistów, którzy - tracąc 
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"Jaremę" - wycofali się w głąb lasu. Dowodzony już wówczas przez 

porucznika Mieczysława Kowalskiego "Groma" oddział został otoczony 

pod Chruścicami, gdzie stracił co najmniej dziesięciu żołnierzy oraz tabor 

z dokumentacją. Ostatecznie eneszetowcom udało się wyrwać z okrążenia, 

a w czasie serii potyczek śmierć poniosło kilkunastu polskich komunistów 

i co najmniej jeden czerwonoarmista. 

W bitwie pod Kotkami żołnierze NSZ walczyli z bezpieką i żołnierzami armii 

sowieckiej. Była to kolejna z bitew, w których udział krasnoarmiejców 

dobitnie świadczył o roli Armii Czerwonej w podboju Polski 

i zabezpieczeniu komunistycznej władzy instalowanej w 'ludowej' Polsce 

z moskiewskiego nadania 

4-5 sierpnia 1945 r. Rozbicie więzienia w Kielcach 

Dowodzeni przez legendarnego kapitan Antoniego Hedy "Szarego" akowcy 

fortelem wyprowadzili z  Kielc poważne siły komunistyczne, zajęli miasto 

i odbili z więzienia kilkuset osadzonych przez bezpiekę 

niepodległościowców. "Szary", którego dwaj braci zostali zakatowani na 

śmierć w kieleckim więzieniu, miał świadomość, że dysponuje 

niewystarczającymi siłami. Mimo pomocy ze strony radomskiej AK 

i porucznika  Stefana Bembińskiego "Harnasia", niepodległościowcy wciąż 

nie mogli planować ataku w biały dzień na tak duży garnizon, jakim były 

Kielce. Postanowiono posłużyć się fortelem i wywabiono z miasta liczne 

siły, pozorując atak na niedaleki Szydłowiec. Tym samym, gdy akowcy 

w skonfiskowanych samochodach wjeżdżali do Kielc, ludowe Wojsko Polski 

i enkawudziści bezskutecznie przeszukiwali lasy pod Szydłowcem. 

Tymczasem niepodległościowcy nie tylko opanowali więzienie, ale też 

taktycznie unieruchomili pozostałe w Kielcach komunistyczne oddziały 

i milicję. Rozbicie więzienia przez "Szarego" i jego ludzi było 

majstersztykiem. Nie tylko uwolniono około 700 więźniów (dane AK) lub 

350 więźniów (dane MO) z pilnie strzeżonego aresztu dużego 

wojewódzkiego miasta, ale też ograniczono rozlew krwi do minimum. 

W całej akcji zginął jeden niepodległościowiec, a straty komunistów 

wyniosły zaledwie dwie osoby.  
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Akcja oddziału Antoniego Hedy 'Szarego' była wzorcowo przeprowadzona. 

Partyzanci opanowali Kielce, a rozbijając więzienie uwolnili około 350 

więźniów. Podobnych akcji w 1945 roku przeprowadzono wiele, bowiem 

jeszcze wtedy siła podziemia sprawiała, że to partyzanci sprawowali 

kontrolę nad 'Polską gminną', a czasem także 'powiatową'. Komuniści 

kontrolowali tylko większe aglomeracje, w teren jeżdżąc najczęściej z silną 

obstawą 

 
Inscenizacja historyczna "Żołnierze Wyklęci" (zdjęcie ilustracyjne) /Andrzej Stawiński /Reporter 

18 sierpnia 1945. Bitwa w Miodusach Pokrzywnych 

Była, obok bitwy zgrupowania mjr Mariana Bernaciaka „Orlika” w Lesie 

Stockim i bitwy pod Kuryłówką, jedną z trzech największych bitew 

oddziałów podziemia antykomunistycznego, stoczonych w powojennej 

Polsce. Uznawana za jedną z największych porażek NKWD na ziemiach 

polskich. Stoczył ją 1 szwadron 5 Brygady Wileńskiej, pod dowództwem 

por. Zygmunta Błażejewicza „Zygmunta” i oddział ppor. Władysława 

Łukasiuka „Młota” z oddziałami NKWD, UB i LWP, pacyfikującymi tereny 
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Podlasia. Walka zakończyła się całkowitym zniszczeniem grupy operacyjnej, 

siejącej do tej pory postrach wśród okolicznej ludności i śmiercią 

jej dowódcy. Bilans to 8 poległych partyzantów i ok. 50 Sowietów i polskich 

komunistów. 

9 września 1945 r. Rozbicie więzienia w Radomiu 

W wyniku trwającej niecałe pół godziny akcji 150 żołnierzy porucznika 

Stefana Bembińskiego "Harnasia", z radomskiej katowni bezpieki 

uwolniono około 300 więźniów. Akcja w Radomiu była prawie bliźniaczo 

podobna do tej z Kielc. Biorący w niej udział "Harnaś" tym razem dowodził i 

przed akcją zapowiedział żołnierzom, by strzelali do komunistów 

i Sowietów tylko w ostateczności. Niepodległościowcy dotarli do miasta 

skonfiskowanymi ciężarówkami. Część żołnierzy miała zaatakować 

więzienie, pozostali zablokować siedziby bezpieki i enkawudzistów. 

Tym razem nie poszło tak płynnie, jak w Kielcach. Niepodległościowcy 

zostali ostrzelani już pod brama więzienia. Do wymiany ognia doszło 

również przy posterunku KBW i siedzibie NKWD. Na szczęście 

antykomunistom udało się związać wrogie siły. Po wysadzeniu bramy 

więzienia, wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Jeden 

ze współpracujących z niepodległościowym podziemiem strażników 

otwierał cele, a część więźniów sama wyważyła drzwi. Odpalone flary dały 

sygnał do odwrotu. Akcja była niezwykle udana, bo 150 żołnierzom udało 

się rozbić, pilnowane przez około 3000 funkcjonariuszy MO, KBW i UB oraz 

Sowietów, więzienie i oswobodzić 300 osób. W akcji śmierć poniosło 

dwóch akowców.  

Więzienie w Radomiu zostało rozbite przez oddziały poakowskie i NOW 

dowodzone przez Stefana Bembińskiego 'Harnasia'. Podobnie jak wiele 

innych ataków na więzienia i areszty, akcja w Radomiu miała ogromne 

znaczenie, podnosząc morale walczących partyzantów, ale także 

zaskarbiając im sympatię rodzin, których najbliżsi byli wyrywani z rąk 

bezpieki 
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27-28 maja 1946 r. Zajęcie Hrubieszowa 

Wspólna akcja akowców i ukraińskich nacjonalistów przeciwko Sowietom i 

polskim komunistom w Hrubieszowie, była rzadkim przykładem 

współpracy Polskiego Podziemia z Ukraińską Powstańcza Armią po rzezi 

wołyńskiej. AK-WiN i UPA połączył wspólny wróg - Armia Czerwona. 

Pomimo oporu części polskich niepodległościowców, na wspólnej naradzie 

postanowiono zaatakować Hrubieszów. Głównymi celami operacji były 

uwolnienie więźniów oraz rozbicie posterunków UB i NKWD. Przy okazji 

miano zlikwidować zebrane przez komunistów dokumenty. W ataku 

na Hrubieszów wzięło udział około 150 winowców dowodzonych przez 

Wacława Dąbrowskiego "Azję" i około 300 upowców Jewhena Sztendery 

"Prirwa". Jednocześnie wielu Polaków ubezpieczało drogi dojazdowe 

do miasta. Atak Polaków na siedzibę UB powiódł się. Partyzanci całkowicie 

zaskoczyli ubeków, którzy prawie bez walki poddali się. Winowcom 

udało się uwolnić więźniów, a na "asach", czyli cieszących się złą sławą 

okrutnych funkcjonariuszach partyjnych i ubeckich, wykonano wyroki 

śmierci. Po akcji winowcy sprawnie wycofali się z miasta. Natomiast 

Ukraińcy nie zdołali zdobyć siedziby NKWD i Komisji Przesiedleńczej. 

Źle wystrzelony ładunek nie rozbił ściany posterunku, a silny oddział 

enkawudzistów odparł atak upowców.  

Hrubieszów został zajęty przez wspólnie działające oddziały WiN i UPA, 

co było konsekwencją taktycznego zawieszenia broni między 

niepodległościowym podziemiem a ukraińskimi nacjonalistami - 

wymuszonym skalą sowieckich i komunistycznych represji. Wspólna akcja 

polskiego podziemia i ukraińskich nacjonalistów wpędziła komunistów 

w przerażenie, ale potem stała się dogodnym pretekstem 

do propagandowego atakowania niepodległościowej konspiracji 

15 czerwca 1946. Partyzancka zasadzka pod Zwoleniem 

Żołnierze Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka” świetnie wykorzystali w tej 

akcji element zaskoczenia. Gdy ok. 30 samochodów sowieckich, jechało 

szosą, wpadło w partyzancką zasadzkę. Podczas strzelaniny Polacy 

całkowicie opanowali sytuację. Pojazdy zostały zniszczone i zarekwirowane. 



Żołnierze Wyklęci – kompendium wiedzy 

 

- 39 - 

Po tej akcji grupa „Zagończyka” pojechała do miasta i rozbiła miejscowy 

posterunek MO, potem w drodze na Kozienice, natknęli się na wrogie 

posiłki. Sowieci w zemście za akcję podziemia spalili część Zwolenia i kilka 

okolicznych wsi.  

8 maja 1946. Akcja w więzieniu w Zamościu 

Wieczorem tego dnia Roman Szczur pseudonim „Urszula” przeprowadził 

swoją najgłośniejszą akcję zbrojną. Na czele 12 żołnierzy WiN rozbił 

więzienie w Zamościu uwalniając 301, a według niektórych źródeł 346 

więźniów, w tym czterech swoich podkomendnych skazanych na 

karę śmierci. Podczas akcji zginęło czterech strażników więziennych. 

„Po zakończeniu walki ustawionych w czwórki więźniów wyprowadzono 

w kierunku północno-zachodnim. Po przejściu jakiegoś kilometra kolumna 

rozsypała się, a uwolnieni więźniowie uciekli do pobliskich lasów” czytamy 

we wspomnieniach. W odwecie za rozbicie zamojskiego więzienia 15 maja 

1946 r. funkcjonariusze lubelskiego UB aresztowali matkę „Urszuli”, 

siostrę Emilię i Antoniego Smyla, męża młodszej siostry Karoliny (przez 

trzy miesiące byli więzieni w Lublinie). Jego dom znalazł się pod stałą 

obserwacją wywiadowców z WUBP.  

16 lutego 1946. Bitwa we wsi Gajrowskie koło Wydmin 

Licząca ok. 160 żołnierzy 3. Brygada Wileńska NZW została zaatakowana 

przez półtora tysięczny oddział NKWD, KBW, UB, LWP. Była to największa 

bitwa Żołnierzy Wyklętych na Mazurach. W kilka dni po bitwie ciała 

dziewięciu z poległych odnaleźli i pochowali w zamarzniętej ziemi 

mieszkańcy wsi - Stefania Gazda i jej brat Stanisław Augustynowicz oraz 

Mazur o nazwisku Klimek. Przez wiele lat miejscowi nosili tam kwiaty 

i stawiali znicze. W 1994 r. wzniesiono w tym miejscu pomnik, ufundowany 

przez środowisko kombatantów podziemia narodowego. 
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Aktywność podziemia w poszczególnych okresach – akcje powstańcze 
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Sylwetki wybranych bohaterów 
Źródło: Wikipedia 

kpt. Józef Batory 
ps. „Argus”,„ Wojtek”, „Orkan”, „August” (ur. 20 lutego 1914 w Weryni, 
pow. Kolbuszowa, zm. 1 marca 1951 w Warszawie) – kapitan Wojska 
Polskiego (w 2013 r. awansowany pośmiertnie do stopnia majora), żołnierz 
ZWZ-AK, szef łączności zewnętrznej IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość. 

 
Popiersie Józefa Batorego w ramach Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie 

Życiorys 
Pochodził z rodziny rolniczej, był synem Jana, aktywnego w Polskim 
Stronnictwie Ludowym, oraz Petroneli z Wilków. Maturę zdał w Prywatnym 
Koedukacyjnym Gimnazjum w Kolbuszowej, w 1937 rozpoczął studia 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W stopniu podporucznika 
ukończył Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty w 22 Dywizji Piechoty 
Górskiej. 

Od jesieni 1945 r. aż do końca 1947 r. był stałym łącznikiem WiN-u 
z prymasem Hlondem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Monument_to_Cursed_Soldiers_in_Rzesz%C3%B3w_4_J%C3%B3zef_Batory_a.jpg
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Aresztowany przez UB 2 grudnia 1947 r. Brutalne śledztwo trwało 3 lata 
i było prowadzone pod bezpośrednim nadzorem NKWD. Tak o nim mówił 
podczas rozprawy IV Prezes WiN (Łukasz Ciepliński): 

„W czasie śledztwa leżałem skatowany w kałuży własnej krwi. Mój stan 
psychiczny był w tych warunkach taki, że nie mogłem sobie zdawać sprawy 

z tego, co pisał oficer śledczy.” 

Rozprawa odbyła się w październiku 1950 r. przed Wojskowym Sądem 
Rejonowym w Warszawie. 14 października kpt. J. Batory został skazany 
na 2-krotną karę śmierci. Został rozstrzelany 1 marca 1951 r. w więzieniu 
mokotowskim. 

17 IX 1994 r. w 55. rocznicę napaści ZSRR na Polskę odbył się jego 
symboliczny pogrzeb na cmentarzu w Kolbuszowej. Uroczystość 
poświęcono też jego młodszemu bratu Augustowi (ur. 1919), poległemu 
jako żołnierz Armii Krajowej w czasie akcji Burza 27 sierpnia 1944. Inny 
z braci Batorych Stefan (ur. 1921) za przynależność do AK wywieziony 
został do łagrów w Stalinogorsku. 

Odznaczenia 
1 marca 2010 r., wraz z trójką innych „Żołnierzy Wyklętych” straconych 
tego samego dnia co on, Franciszkiem Błażejem, Mieczysławem Kawalcem 
i Adamem Lazarowiczem, został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego za wybitne zasługi dla niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. 

Upamiętnienie 
W dniu 1 marca 2013 r. z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak 
awansował go pośmiertnie do stopnia majora. 

W ramach odsłoniętego 17 listopada 2013 Pomnika Żołnierzy Wyklętych 
w Rzeszowie zostało ustawione popiersie Józefa Batorego. 
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kpt. Franciszek Błażej 
ps. „Tadeusz”, „Poleski”, „Roman”, „Bogusław” (ur. 27 października 1907 
w Nosówce, zm. 1 marca 1951) – porucznik Wojska Polskiego, następnie 
członek ZWZ-AK i WiN. 

 
Popiersie Franciszka Błażeja w ramach Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie 

Młode lata 
Syn z rodziny chłopskiej Łukasza i Marii z Kalandyków. Mieszkał 
w Krakowie. W 1932 ukończył Szkołę Podchorążych w Komorowie-Ostrowi 
Mazowieckiej z lokatą 35. 

Okres wojny 
Służył w 84 pułku Strzelców Poleskich, w którego szeregach w stopniu 
porucznika wziął udział w działaniach zbrojnych wojny obronnej 1939. 
Dowodził 1 kompanią ckm w I batalionie mjr. Stefana Gieranowskiego. 
Od 1939 w konspiracji, początkowo jako oficer szkoleniowy, potem jako 
oficer operacyjny Inspektoratu Rzeszowskiego AK. W nocy z 7 na 
8 października 1944 wziął udział w akcji odbijania więźniów z Zamku 
Lubomirskich w Rzeszowie. W 1945 roku działał w Zrzeszeniu Wolność 
i Niezawisłość, kierował działem propagandy Obszaru Południowego WiN, 
a od grudnia 1946 do aresztowania w październiku 1948 jego prezesem. 
Wydawał konspiracyjne ulotki i broszury, współredagował „Orła Białego”. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Monument_to_Cursed_Soldiers_in_Rzesz%C3%B3w_5_Franciszek_B%C5%82a%C5%BCej_a.jpg
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Aresztowanie, proces i stracenie 
Franciszek Błażej został aresztowany przez organa bezpieczeństwa 
2 września 1947. Poddany wraz z pozostałymi członkami IV ZG 
(Józef Batory, Karol Chmiel, Łukasz Ciepliński, Mieczysław Kawalec, 
Adam Lazarowicz i Józef Rzepka) okrutnemu trzyletniemu, śledztwu 
nadzorowanemu przez NKWD, w którym był torturowany. 14 października 
1950 Sąd Rejonowy pod przewodnictwem płk. Aleksandra Wareckiego 
skazał go po dziewięciodniowym pokazowym procesie (nr spr. 
R.Warszawa Sr. 1099/50) na podstawie art. 86 § 2 KKWP 7 Dekr. 
na czterokrotną karę śmierci. Został zabity strzałem w tył głowy 1 marca 
1951 . Wyrok śmierci wykonał kat UB Aleksander Drej. Grób symboliczny 
znajduje się na Cmentarzu Wojskowym w Kwaterze „Na Łączce”. 

Odznaczenia, upamiętnienia 
1 marca 2010 roku, wraz z trójką innych „Żołnierzy Wyklętych” straconych 
tego samego dnia co on, Józefem Batorym, Mieczysławem Kawalcem 
i Adamem Lazarowiczem, został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego za wybitne zasługi dla niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. 

1 marca 2013 roku z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak awansował go 
pośmiertnie do stopnia majora. 

W ramach odsłoniętego 17 listopada 2013 Pomnika Żołnierzy Wyklętych 
w Rzeszowie zostało ustanowione popiersie Franciszka Błażeja. 
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ppor. Marian Bernaciak 
ps. „Orlik”, „Dymek” (ur. 6 marca 1917 w Zalesiu k. Ryk, zm. 24 czerwca 
1946 we wsi Piotrówek (województwo mazowieckie) – podporucznik 
rezerwy Wojska Polskiego, członek ZWZ-AK, dowódca oddziału 
partyzanckiego AK, a następnie Zrzeszenia WiN na Lubelszczyźnie. 

 
26 lipca 1944 - Akcja „Burza” w Rykach 

Życiorys 
Był synem Michała Bernaciaka i Marii z domu Bliźniak. W 1937 r. ukończył 
Gimnazjum im. A.J. Czartoryskiego w Puławach. Następnie odbył roczną 
obowiązkową służbę wojskową w Mazowieckiej Szkole Podchorążych 
Rezerwy Artylerii w Zambrowie, którą zakończył w stopniu plutonowego 
podchorążego. Dostał przydział mobilizacyjny do 2 pułku artylerii ciężkiej. 
Pracował w urzędzie pocztowym w Sobolewie w powiecie Garwolin. 
Zmobilizowany w sierpniu 1939 r., podczas wojny obronnej 1939 r. walczył 
jako podporucznik rezerwy w 2 pac. Podczas obrony Włodzimierza 
Wołyńskiego dostał się do niewoli sowieckiej. Kilka tygodni później zbiegł 
z transportu jenieckiego na terenie ZSRR, wiozącego polskich oficerów do 
obozów, i powrócił w rodzinne strony. Prowadził księgarnię w Rykach 
i niewielką drukarnię w Dęblinie. W 1940 r. zaangażował się w działalność 
konspiracyjną w ramach ZWZ, a następnie AK. Był szefem Kedywu 
Podobwodu „A” (Dęblin-Ryki) w Obwodzie AK Puławy. Od jesieni 1943 r., 
zagrożony aresztowaniem przez Gestapo, był zmuszony ukrywać się. 
20 listopada 1943 utworzył grupę lotną, przekształconą w oddział 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_%E2%80%9EBurza%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Marian_Bernaciak-Orlik.jpg
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partyzancki, na czele którego stanął. W maju 1944 r. jego oddział otrzymał 
kryptonim OP I/15 pułku piechoty AK "Wilków". Przeprowadził on ponad 
20 akcji bojowych przeciwko Niemcom. Dzięki jego postawie podczas akcji 
Burza w lipcu 1944 r. w Dęblinie uratowano przed zniszczeniem ważne 
obiekty wojskowe i gospodarcze, uchroniono ludność przed wywózką 
i znęcaniem się przez wycofujących się żołnierzy niemieckich. 26 lipca 
1944 jego oddział zajął samodzielnie Ryki. W sierpniu 1944 r. M. Bernaciak 
na czele ok. 350 partyzantów podjął marsz w celu pomocy walczącej 
Warszawie, ale zakończył się on niepowodzeniem. Zagrożony 
internowaniem przez Sowietów, podjął decyzję o rozwiązaniu oddziału. 
Przez kilka miesięcy ukrywał się, poszukiwany przez NKWD.  

W marcu 1945 r. odtworzył swój oddział z osób zagrożonych 
aresztowaniem. Początkowo podporządkował się Delegaturze Sił 
Zbrojnych na Kraj, a od września tego roku wszedł w skład Zrzeszenia WiN. 
Jesienią 1945 r. został mianowany dowódcą zgrupowania oddziałów WiN 
w Inspektoracie Rejonowym „Puławy”, a następnie zastępcą inspektora 
puławskiego ds. bezpieczeństwa jako referent bezpieczeństwa. 
Awansował wówczas do stopnia majora (według części źródeł – kapitana). 
Dowodzone przez niego zgrupowanie partyzantki niepodległościowej, 
jedno z największych na Lubelszczyźnie (działało na terenie powiatów 
garwolińskiego, puławskiego, łukowskiego, lubartowskiego, kraśnickiego 
i kozienickiego), liczące ok. 200 żołnierzy, a na wiosnę 1946 r. – ok. 160, 
przeprowadziło wiele akcji zbrojnych przeciwko władzom 
komunistycznym, m.in.: 

 13 kwietnia 1945 w Woli Zadybskiej rozbiło 3 grupy operacyjne 
KBW, które straciły 4 zabitych i 6 rannych żołnierzy oraz 1 zabitego 
i 1 rannego funkcjonariusza UB; 30 żołnierzy KBW zostało 
rozbrojonych; 

 24 kwietnia 1945 r. rozbiło Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa 
Państwa w Puławach, uwalniając 107 więźniów i zabijając 
5 ubeków i 2 milicjantów; 

 1 maja 1945 r. zajęło Kock, gdzie rozbroiło milicję i zatrzymało 
3 ubeków, rozpędziło na rynku komunistyczny wiec, 
zorganizowany z okazji 1 maja i zorganizowało w jego miejsce 
wiec antykomunistyczny, a w czasie odwrotu z Kocka pod 
Annówką rozbiło grupę operacyjną UB, w wyniku czego zginęło 
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12 funkcjonariuszy, a 24 dostało się do niewoli; zostali oni 
rozbrojeni, rozmundurowani i puszczeni wolno; 

 24 maja 1945 r. stoczyło wraz z 50-osobowym oddziałem dywersji 
terenowej Podobwodu „B” pod komendą ppor. Czesława 
Szlendaka ps. „Maks” zwycięską bitwę w Lesie Stockim  
z 680-osobową grupą operacyjną sił KBW, UB i NKWD, 
wyposażonych w transportery opancerzone; po całodziennej 
walce zginęło od 22 do 62 żołnierzy NKWD i 10 funkcjonariuszy 
MO i UB, w tym kpt. Henryk Deresiewicz, naczelnik Wydziału 
do Walki z Bandytyzmem WUBP w Lublinie i por. Aleksander 
Ligęza, oficer PUBP w Puławach,; 

 15 czerwca zajęło Żelechów, gdzie rozbroiło posterunek MO 
i zlikwidowało kilku funkcjonariuszy UB; 

 27 lipca 1945 r. uwolniło z transportu pod Bąkowcem 
ok. 120 więźniów, w tym wielu żołnierzy podziemia 
niepodległościowego. Wśród uwolnionych znajdowali się ppłk 
Antoni Żurowski „Andrzej Bober” - dowódca VI Obwodu 
Warszawa-Praga Armii Krajowej i ppłk Henryk Krajewski „Trzaska” 
- dowódca 30 Poleskiej Dywizji Piechoty w Akcji „Burza”. 

W latach 1945–1947 plutony podporządkowane M. Bernaciakowi 
przeprowadziły najwięcej akcji dywersyjnych na Lubelszczyźnie, m.in.: 

 5 lutego 1946 we wsi Czernic w gminie Kłoczew rozbito grupę 
operacyjną KBW, która straciła 7 zabitych i kilku rannych, spalono 
dwa samochody KBW i zniszczono samochód z radiostacją KBW, 
a samą radiostację zabrano; 

 10 marca 1946 na szosie Warszawa-Lublin w rejonie Gończyc 
w pobliżu Garwolina stoczono potyczkę z oddziałem Armii 
Czerwonej, w której zginęło kilku żołnierzy sowieckich, a pluton 
stracił 1 zabitego i 1 rannego. 

Zgrupowanie jako zwarta formacja działało do lipca 1945 r. Wskutek 
olbrzymiego nasycenia terenu regularnym wojskiem i siłami 
bezpieczeństwa, M. Bernaciak zmuszony był do zmiany taktyki. Podzielił 
swoje zgrupowanie na pojedyncze plutony i drużyny, które były 
zakonspirowane we wsiach i wspomagane przez terenowe struktury WiN. 
Umożliwiało to łatwą koncentrację zgrupowania i utrzymywanie stałej 
gotowości bojowej. Taktyka ta została zmieniona wiosną 1946 r., kiedy 
zgrupowanie zostało podzielone na dwa pododdziały. Pierwszy pododdział 
pod dowództwem Wacława Kuchnio ps. „Spokojny” działał na północy 
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Inspektoratu, a drugi pod dowództwem Zygmunta Wilczyńskiego ps. „Żuk” 
– na południu. Źródłem dużych sukcesów M. Bernaciaka była jego 
umiejętność dowodzenia i częsta zmiana taktyki walki z wielokrotnie 
przeważającymi siłami wojskowymi i formacji bezpieczeństwa. Dzięki jego 
wysiłkom podporządkowane mu patrole i drużyny dywersyjne poza 
akcjami zbrojnymi prowadziły też intensywną działalność wywiadowczą, 
dotyczącą również spraw politycznych i społecznych, oraz propagandową. 
Główną część tej ostatniej stanowił druk i kolportaż prasy i ulotek 
w postaci komunikatów, informacji, apeli, tekstów okolicznościowych, 
z których najbardziej znanymi były Orlik do społeczeństwa z okazji 
referendum ludowego w 1946 r. oraz ulotka Katyń Puławski. 

Do walki ze zgrupowaniem M. Bernaciaka władze zmobilizowały ogromne 
siły podzielone na grupy operacyjne, liczące łącznie kilkanaście tysięcy 
żołnierzy LWP, KBW oraz funkcjonariuszy MO i UB. Aresztowani zostali 
rodzice M. Bernaciaka oraz jego brat Lucjan, b. żołnierz AK. 24 czerwca 
1946 r., kiedy M. Bernaciak wracał z kilkoma ludźmi z odprawy w Życzynie, 
został zaatakowany przez grupę żołnierzy wojsk saperskich z 1 Dywizji 
Piechoty, którzy ochraniali referendum; oraz oddział KBW koło wsi 
Piotrówek. Dwukrotnie ranny podczas próby przebicia się z okrążenia, 
popełnił samobójstwo. Zginął partyzant z jego oddziału - NN „Obarek”. 
Jego zwłoki przetransportowano do Warszawy i pochowano w kwaterze 
45N, tzw. „kwaterze przy studni” na Cmentarzu Bródnowskim. 

M. Bernaciak nie założył rodziny, ponieważ, jak sam twierdził, nie był czas 
ku temu. 

Odznaczenia i upamiętnienie 
W rodzinnej wsi mjr. M. Bernaciaka Zalesiu został postawiony 
upamiętniający go pomnik w formie pamiątkowego kamienia z inskrypcją 
oraz symbolami krzyża i Polski Walczącej. 

25 czerwca 2006 roku w Piotrówku pod honorowym patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego odbyły się 
uroczystości upamiętniające 60. rocznicę tragicznej śmierci majora 
Mariana Bernaciaka ps. „Orlik”, bohaterskiego żołnierza Armii Krajowej 
i Zrzeszenia WiN. 

Pośmiertnie, postanowieniem z 24 czerwca 2009 Prezydent RP Lech 
Kaczyński nadał mu pośmiertnie za wybitne zasługi dla niepodległości 
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Rzeczypospolitej Polskiej Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. 
Wręczenie orderu rodzinie odbyło się 11 listopada z okazji Święta 
Niepodległości. 

W Końskowoli działa 7 Drużyna Starszoharcerska im. mjr. Mariana 
Bernaciaka ps. „Orlik” (Chorągiew Lubelska, Hufiec ZHP Puławy). 

por. Karol Chmiel 
ps. „Grom”, „Zygmunt”, „Katonowicz”, „Leon” (ur. 17 kwietnia 1911 
w Zagorzycach, zm. 1 marca 1951 w Warszawie) – porucznik Wojska 
Polskiego, w 2013 roku awansowany pośmiertnie do stopnia kapitana. 

 
Popiersie Karola Chmiela w ramach Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie 

Życiorys 
Urodził się w rodzinie chłopskiej, syn Antoniego i Katarzyny z Charchutów. 
Świadectwo dojrzałości uzyskał w Gimnazjum im. Króla Władysława 
Jagiełły w Dębicy, a dyplom magistra prawa na UJ w Krakowie. Ukończył 
w stopniu kaprala podchorążego rezerwy Kurs Podchorążych Rezerwy 
Piechoty 6 Dywizji Piechoty przy 20 pułku piechoty w Krakowie. Po ślubie 
z Ireną z Suchodolskich, córką znanego malarza Włodzimierza, zamieszkał 
w Wojsławiu pod Mielcem, gdzie żona była kierownikiem szkoły 
powszechnej. Do września 1939 r. pracował w samorządzie miejskim 
w Mielcu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Monument_to_Cursed_Soldiers_in_Rzesz%C3%B3w_7_Karol_Chmiel_a.jpg
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W czasie mobilizacji w sierpniu 1939 został powołany w stopniu 
plutonowego podchorążego rezerwy do Ośrodka Zapasowego 6 Dywizji 
Piechoty w Krakowie. Po wybuchu II wojny światowej przemieszczał się 
z ośrodkiem przez Tarnów i Jarosław. Uniknął niewoli. Po zakończeniu 
walk powrócił spod Lwowa do rodzinnych Zagorzyc. Tu w styczniu 1940 
wstąpił do ZWZ, od stycznia 1941 dowodził plutonem. W 1942 awansował 
do stopnia podporucznika AK, a w 1945 – porucznika. Walczył w BCh, był 
komendantem powiatowym BCh w Dębicy, także komendantem obwodu 
AK w Dębicy. Używał wówczas ps. „Grom”. W akcji „Burza” ciężko ranny. 
Po wyleczeniu zamieszkał w Swoszowicach koło Krakowa, pracował 
w spółdzielczości, należał do PSL. Od września 1945 rozpoczął działalność 
konspiracyjną w WiN na obszarze południowo-wschodnim, od stycznia 
1947 był członkiem kierownictwa IV ZG WiN. Sprawował funkcję 
kierownika wydziału. Używał wówczas ps. „Zygmunt”, „Katonowicz” 
i „Leon”. Był współautorem Memoriału do ONZ w 1946, doradcą 
politycznym prezesa WiN, wyznaczony do przerzutu na Zachód. 

Aresztowany 12 grudnia 1947 w Krakowie i osadzony w więzieniu 
mokotowskim. Po trzyletnim ciężkim śledztwie, podczas którego był 
wielokrotnie torturowany, m.in. przez Józefa Różańskiego, został 
14 października 1950 wraz z sześcioma towarzyszami broni oraz członkami 
IV Zarządu Głównego WiN-u (Józefem Batorym, Franciszkiem Błażejem, 
Łukaszem Cieplińskim, Mieczysławem Kawalcem, Adamem Lazarowiczem, 
Józefem Rzepką) skazany przez Sąd Rejonowy R.Warszawa Sr.1099/50 
(ława pod przewodnictwem płk Aleksandra Wareckiego) na podstawie 
86 §1,2 KKWP 7 Dekretu na karę śmierci. 

Został stracony nad ranem 1 marca 1951 roku. Współwięzień Romuald 
Woźniacki opisuje, że Karol Chmiel wyrywał się strażnikom przed śmiercią. 

W więzieniu napisał piosenkę na melodię „Czerwonych maków”: 
„Czy widzisz te mury czerwone, to grozy i kaźni jest dom ...”. 

Upamiętnienie 
Jego grób symboliczny znajduje się na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach w Warszawie w Kwaterze „Na Łączce”, a rzeczywiste 
miejsce pochówku nie jest znane. 
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W dniu 1 marca 2013 r. z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak 
awansował go pośmiertnie do stopnia kapitana. 

Jego imię nosi gimnazjum w Zagorzycach Górnych. 

W ramach odsłoniętego 17 listopada 2013 Pomnika Żołnierzy Wyklętych 
w Rzeszowie zostało ustanowione popiersie Karola Chmiela. 

Odznaczenia 
1 marca 2010 r. został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 

  



Żołnierze Wyklęci – kompendium wiedzy 

 

- 54 - 

ppłk Łukasz Ciepliński 
ps. „Pług”, „Ostrowski”, „Ludwik”, „Apk”, „Grzmot”, „Bogdan” 
(ur. 26 listopada 1913 w Kwilczu, zm. 1 marca 1951 w Warszawie) – 
podpułkownik piechoty Wojska Polskiego (w 2013 r. awansowany 
pośmiertnie do stopnia pułkownika), żołnierz Organizacji Orła Białego, 
ZWZ-AK oraz NIE i DSZ, prezes IV Komendy Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość, kawaler Orderu Orła Białego. 

 
Łukasz Ciepliński 
 
Życiorys 
Urodził się w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jego rodzicami byli 
Franciszek i Maria z domu Kaczmarek. Po ukończeniu szkoły powszechnej 
uczęszczał do Korpusu Kadetów w Rawiczu. W latach 1934–1936 był 
słuchaczem Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie-Ostrowi 
Mazowieckiej, którą ukończył w stopniu podporucznika (awans 
z 15 października 1936 z 84. lokatą). Od 1936 służył w 62 pułku piechoty 
w Bydgoszczy. 

Po wybuchu II wojny światowej w szeregach tej jednostki uczestniczył 
w wojnie obronnej 1939 jako dowódca kompanii przeciwpancernej. 
Walczył w bitwie nad Bzurą i w Puszczy Kampinoskiej podczas przebijania 
się do oblężonej Warszawy. Wyróżnił się w walkach pod Witkowicami, 
gdzie z działka przeciwpancernego zniszczył sześć niemieckich czołgów 
i dwa wozy dowódcze. Został za ten wyczyn odznaczony osobiście 
Orderem Virtuti Militari V klasy przez gen. Tadeusza Kutrzebę (generał 
odpiął dla niego order od swojego munduru podczas bitwy) oraz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:%C5%81ukasz_Ciepli%C5%84ski.jpg
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awansowany do stopnia porucznika. Z resztkami swojego pułku przedarł 
się do stolicy i brał udział w jej obronie. Po kapitulacji 28 września 1939 
nie poszedł do niewoli. Celem zorganizowania trasy przerzutowej wraz 
z innymi oficerami przedostał się na Węgry do Budapesztu do polskiej 
placówki wojskowej. Po przeszkoleniu i otrzymaniu ładunku (pieniądze 
i instrukcję) wyruszył w drogę powrotną do Polski. 16 stycznia 1940 
na skutek zdrady został aresztowany przez policję ukraińską w Baligrodzie 
wraz z towarzyszącymi mu osobami (Kazimierz Heilman-Rawicz, Lucjan 
Kühn i Zygmunt Pawłowicz). Pojmany pod przybranym nazwiskiem 
Jan Pawlita, został osadzony w więzieniu w Sanoku, z którego na początku 
maju 1940 zbiegł i dotarł do Rzeszowa. 

Tam natychmiast zaangażował się w działalność konspiracyjną; został 
mianowany komendantem Podokręgu Rzeszowskiego Organizacji Orła 
Białego. Po scaleniu OOB z ZWZ objął funkcję komendanta Obwodu 
Rzeszów. W tym czasie otrzymał awans do stopnia kapitana. Od 1941 stał 
na czele Inspektoratu Rejonowego ZWZ-Podokręg Rzeszów AK; zajmował 
to stanowisko aż do lutego 1945, brał udział w wielu akcjach bojowych na 
obszarze powiatów Rzeszów, Dębica, Kolbuszowa. Jego adiutantem był 
Mieczysław Wałęga. Doprowadził do doskonałego zorganizowania 
struktur wywiadu i kontrwywiadu, które zlikwidowały łącznie ok. 300 
konfidentów Gestapo i kolaborantów. Sukcesem jego podwładnych było 
przechwycenie części pocisków V-1 i V-2 wiosną 1944 oraz wykrycie tajnej 
kwatery Adolfa Hitlera w tunelu kolejowym pod wsią Wiśniowa, Stępina 
niedaleko Strzyżowa. Przyczynił się do uruchomienia na Rzeszowszczyźnie 
konspiracyjnej fabryki broni. W międzyczasie awansował do stopnia 
majora. W maju 1944 przeprowadził akcję „Kośba” – likwidację 
funkcjonariuszy hitlerowskich na swoim terenie. Nosił wówczas ps. „Pług”. 
Prowadził ascetyczny tryb życia, odznaczał się wyjątkową pobożnością. 

W ramach akcji „Burza” jego oddziały zorganizowane w 39 pułk piechoty 
Strzelców Lwowskich AK 2 sierpnia 1944 brały udział w wyzwalaniu 
Rzeszowa. W połowie sierpnia wobec nakazu radzieckiego komendanta 
wojskowego o złożeniu broni przez AK zdecydował o zejściu w konspirację. 
Był przeciwny ujawnianiu się żołnierzy AK i wstępowaniu do LWP – wydał 
rozkaz o bojkocie mobilizacji. 

W nocy z 7 na 8 października 1944 podjął nieudaną próbę odbicia 400-stu 
AK-owców więzionych przez NKWD na Zamku Rzeszowskim. W styczniu 
1945 został przeniesiony do sztabu Okręgu Krakowskiego AK. Tam 
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współorganizował organizację NIE, zostając w lutym tego roku 
inspektorem rejonowym NIE, szefem sztabu Okręgu najpierw w NIE, 
a następnie w Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj. Następnie związał się 
ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. We wrześniu 1945 został 
prezesem Okręgu Krakowskiego WiN, a w grudniu tego roku 
komendantem Obszaru Południowego. Po rozbiciu przez Urząd 
Bezpieczeństwa III Zarządu Głównego WiN i aresztowaniu Wincentego 
Kwiecińskiego, w styczniu 1947 utworzył IV Zarząd Główny WiN. Przeniósł 
siedzibę Zrzeszenia z Krakowa do Zabrza. Za jego kierownictwa osłabiona 
organizacja rozwijała głównie działalność wywiadowczą i propagandową, 
m.in. utworzono ekspozytury zagraniczne w Londynie, Paryżu, Berlinie, 
Monachium i Rzymie. Występował wówczas pod pseudonimami 
„Ostrowski” i „Ludwik”. To on, jak piszą historycy, „wprowadza WiN 
na najwyższy szczebel w historii jego istnienia, tak pod względem 
organizacyjnym, jak i ideowym”. 28 listopada 1947 został aresztowany 
w Zabrzu przez funkcjonariuszy UB. Zawierzył obietnicom oficerów UB 
o ogłoszeniu „cichej amnestii” dla jego podkomendnych i ujawnił kontakty 
organizacyjne i swoich współpracowników. Dla ratowania aresztowanych 
w czasie likwidacji IV zarządu WiN 2,5 tysiąca podkomendnych 
i doprowadzenia do ich amnestionowania początkowo zgodził się na 
udział w „grze wywiadowczej” z wywiadami państw zachodnich; 
gdy jednak zorientował się, że MBP nie ma zamiaru dotrzymywać umowy, 
wycofał się z niej, podpisując tym samym na siebie wyrok śmierci. 

Brutalne i okrutne śledztwo wobec podpułkownika Łukasza Cieplińskiego 
i jego współpracowników trwało aż trzy lata i było prowadzone pod 
bezpośrednim nadzorem NKWD. Był przetrzymywany w warszawskim 
więzieniu mokotowskim. Zachowały się grypsy więzienne adresowane 
do rodziny w ostatnich miesiącach życia Łukasza Cieplińskiego. Pisał je 
ołówkiem chemicznym na dwóch stronach bibułki, którą skręcał i wciskał 
w szwy chusteczki sporządzonej z więziennego prześcieradła, następnie 
przemycanej do krewnych. Ta chusteczka trafiła do adresatów i dziś jest 
najcenniejszą pamiątką rodziny. W jednym z grypsów pisał do żony: 

„Kochana Wisiu! Jeszcze żyję, chociaż są to prawdopodobnie już ostatnie 
dla mnie dni. Siedzę z oficerem gestapo. Oni otrzymują listy, a ja nie. A tak 
bardzo chciałbym otrzymać chociaż parę słów Twoją ręką napisanych (...). 

Ten ból składam u stóp Boga i Polski (...). Bogu dziękuję za to, że mogę 
umierać za Jego wiarę świętą, za moją Ojczyznę i za to, że dał mi taką żonę 

i wielkie szczęście rodzinne.” 
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Tak o nim mówił podczas rozprawy IV prezes WiN: 

„W czasie śledztwa leżałem skatowany w kałuży własnej krwi. Mój stan 
psychiczny był w tych warunkach taki, że nie mogłem sobie zdawać sprawy 

z tego, co pisał oficer śledczy.” 

Jednym z przesłuchujących go był Jerzy Kędziora. 

Rozprawa odbyła się w październiku 1950 przed Wojskowym Sądem 
Rejonowym w Warszawie. Przed stalinowskim sądem mówił: 

„Staję przed zarzutem zdrady narodu polskiego, a przecież już w młodości 
życie moje Polsce ofiarowałem i dla niej chciałem pracować. Dla mnie 

sprawa polska była największą świętością.” 

Prasa pisała natomiast: „Historia zdrady narodowej... szpiedzy na żołdzie 
amerykańskim ... Współpracowali z Mikołajczykiem i kardynałem Hlondem 
...”. 14 października ppłk Łukasz Ciepliński został skazany na 5-krotną karę 
śmierci oraz 30 lat więzienia (wraz z nim było sądzonych i skazanych 
na karę śmierci Sr.1099/50 przez WSR na podstawie 86 §1,2 KKWP 
7 Dekretu sześciu jego współpracowników: Józef Batory, Franciszek Błażej, 
Karol Chmiel, Mieczysław Kawalec, Adam Lazarowicz, Józef Rzepka); ława 
pod przewodnictwem płk. Aleksandra Wareckiego. Przed śmiercią Łukasz 
Ciepliński powiedział współwięźniowi, że będzie trzymał w ustach medalik 
i po tym będzie można odnaleźć jego zwłoki. Wyrok śmierci został 
wykonany 1 marca 1951, Łukasz Ciepliński został zabity strzałem w tył 
głowy w piwnicy pomieszczeń gospodarczych więzienia UB na Mokotowie 
w Warszawie. Według współwięźniów wszyscy oskarżeni w procesie 
zostali straceni tego samego dnia, choć w aktach znajdują się dwie daty: 
1 marca i 1 czerwca. 

Miejsce pochówku Łukasza Cieplińskiego nie jest znane. 

Ordery i odznaczenia 

 Order Orła Białego - 2007 pośmiertnie odznaczony przez 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 

 Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari 

 Krzyż Walecznych 
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Upamiętnienie 
Grób symboliczny Łukasza Cieplińskiego został ustanowiony na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach w Warszawie w Kwaterze "Na Łączce". 

W 1991 roku Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Oddział i Okręg 
w Rzeszowie zwrócił się z prośbą do bp. Ignacego Tokarczuka, 
ordynariusza diecezji przemyskiej, o wszczęcie diecezjalnego procesu 
informacyjnego dla ustalenia cnót, świętości życia, męczeńskiej z niego 
ofiary. 

Tablice upamiętniające Łukasza Cieplińskiego znajdują się w rodzinnym 
Kwilczu (z 1991) i Rzeszowie (na domu przy ul. Partyzantów, gdzie 
mieszkał) oraz tablica pamiątkowa na ścianie kościoła św Józefa Rzeszów - 
Staromieście gdzie płk Ciepliński zawarł związek małżeński, przy tej tablicy 
odbywają się cykliczne uroczystości patriotyczne. Przy moście na Bzurze 
w Witkowicach znajduje się tablica upamiętniająca bohaterskie czyny 
Łukasza Cieplińskiego podczas bitwy nad Bzurą we wrześniu 1939. 
28 października 2015 na murze południowym zewnętrznym zabudowań 
aresztu śledczego w Sanoku została odsłonięta tablica upamiętniająca 
Łukasza Cieplińskiego, osadzonego w sanockim więzieniu podczas II wojny 
światowej. Inskrypcja brzmi: W tym więzieniu od stycznia do kwietnia 
1940 roku był więziony przez Niemców por. Łukasz Ciepliński, późniejszy 
prezes IV zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 
Dla upamiętnienia Zarząd Okręgowy Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Rzeszowie. 
Października 2015. 

Łukasz Ciepliński został patronem Szkoły Podstawowej nr 28 w Rzeszowie. 
Jego nazwiskiem nazwano ulice w Rzeszowie i Krakowie. 

W 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, w rocznicę wykonania wyroku śmierci 
na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”, w tym na Łukaszu Cieplińskim. 

1 marca 2013 roku, w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak 
mianował pośmiertnie Łukasza Cieplińskiego pułkownikiem. 
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17 listopada 2013 roku, kilka dni przed setną rocznicą urodzin Łukasza 
Cieplińskiego, został odsłonięty Pomnik Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie, 
którego główną część stanowi monument upamiętniający Łukasza 
Cieplińskiego. Projekt stworzył i pomnik wykonał prof. Karol Badyna. 
Ponadto tworzą go popiersia sześciu członków WiN (Adam Lazarowicz, 
Mieczysław Kawalec, Józef Batory, Franciszek Błażej, Józef Rzepka, 
Karol Chmiel). 

W 2013 roku byli żołnierze AK z Rzeszowszczyzny zainicjowali prośbę 
o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Łukasza Cieplińskiego. 

1 marca 2015 roku uroczyście odsłonięto popiersie Łukasza Cieplińskiego 
w Parku im. Henryka Jordana w Krakowie. 

1 marca 2017 roku, w ramach kolejnych obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, Minister Obrony Narodowej 
Antoni Macierewicz nadał 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej 
imię pułkownika Łukasza Cieplińskiego. 
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maj. Hieronim Dekutowski 
ps. „Zapora”, „Odra”, „Reżu”, „Stary”, „Henryk Zagon”, „Mieczysław 
Piątek” (ur. 24 września 1918 w Dzikowie, zm. 7 marca 1949 w Warszawie) 
– major, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych, „cichociemny”, dowódca 
oddziałów partyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN, harcerz, „żołnierz 
wyklęty”, w 1988 roku pośmiertnie mianowany pułkownikiem przez 
władze RP na uchodźstwie. 

  
Hieronim Dekutowski 1946 

Życiorys 
Był najmłodszym z dziewięciorga dzieci Jana Henryka Dekutowskiego, 
blacharza, członka PPS i piłsudczyka. Matka, Maria z Sudackich, 
nie pracowała zawodowo, więc mogła poświęcić się wychowaniu dzieci 
i działalności społecznej. W domu panowała atmosfera patriotyczna, 
pamiętano zarówno o tradycji Legionów Polskich, jak też o wojnie polsko-
bolszewickiej 1919-1920, w której brał udział najstarszy z jego braci Józef 
Dekutowski. W latach 1930–1938 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum 
i Liceum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Jednocześnie 
należał do I Drużyny Harcerzy im. generała Jana Henryka Dąbrowskiego, 
a następnie do II Wodnej Drużyny Harcerzy im. generała Mariusza 
Zaruskiego, gdzie był drużynowym. Był też członkiem Sodalicji Mariańskiej. 
Od lutego 1938 pełnił funkcję drugiego przybocznego hufcowego 
do spraw opieki nad kronikami i izbami pamięci harcmistrza Ignacego 
Płonki. Po ukończeniu szkoły, w maju 1938, i nieudanym egzaminie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Hieronim_Dekutowski_Zapora.jpg
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maturalnym, pracował jako kreślarz w lasach hrabiego Artura 
Tarnowskiego w Budzie Stalowskiej. Maturę ostatecznie zdał 19 maja 
1939 i zamierzał studiować we Lwowie, co uniemożliwiła mu agresja 
Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę. 

Wojna obronna 1939 i przedostanie się na Zachód 
Na początku września 1939 ewakuował się wraz z siostrą do Lwowa. 
Nie są pewne przekazy na temat jego udziału w wojnie obronnej 1939. 
Najprawdopodobniej wstąpił do wojska jako ochotnik i walczył w obronie 
Lwowa. Potem, z resztkami polskich oddziałów, przeszedł 17 września 
na Węgry, gdzie został internowany. Po brawurowej ucieczce z obozu, 
przez Jugosławię i Włochy, przedostał się, w listopadzie 1939, do Francji, 
gdzie zgłosił się do odtwarzanej Armii Polskiej. Otrzymał przydział do 
4 pułku strzelców pieszych 2 Dywizji Strzelców Pieszych. Od stycznia 
do kwietnia 1940 przebywał w szkole podoficerskiej, po ukończeniu której 
został awansowany do stopnia starszego strzelca. Od maja uczęszczał do 
Szkoły Podchorążych Piechoty w Camp de Coëtquidan, ale szkolenie 
przerwało rozpoczęcie działań wojennych kampanii francuskiej. Walczył 
w szeregach 2 Dywizji Strzelców Pieszych, na wzgórzach Clos–du–Doubs, 
potem – wobec kapitulacji Francji – przeszedł granicę Szwajcarii i okrężną 
drogą dotarł do Wielkiej Brytanii. Do 6 stycznia 1941 służył w III batalionie 
I Brygady Strzelców jako karabinowy. Następnie szkolił się w Szkole 
Podchorążych Piechoty, którą ukończył z wyróżnieniem. Jako prymus 
otrzymał z rąk wicepremiera Stanisława Mikołajczyka oficerski kordzik. 
Został przydzielony do plutonu czołgów w 3 Batalionie 1 Brygady 
Strzelców, a następnie 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. 
24 kwietnia 1942 zgłosił się ochotniczo na przeszkolenie dywersyjne do 
służby w kraju. 4 marca 1943 został zaprzysiężony jako cichociemny 
w Audley End przez ppłk. dypl. Michała Protasewicza ps. „Rawa”. 
Równocześnie otrzymał awans do stopnia kaprala podchorążego 
i przydział do Sekcji Szkolnej Ośrodka Radiowego Sztabu Naczelnego 
Wodza. 

Służba w Armii Krajowej 
W nocy z 16 na 17 września 1943, w ramach operacji o kryptonimie 
„Neon 1”, został zrzucony, wraz z kpt. dypl. Bronisławem Rachwałem 
ps. „Glin” i ppor. Kazimierzem Smolakiem ps. „Nurek”, do okupowanej 
Polski, na placówkę „Garnek” 103 (okolice Wyszkowa). Rozkazem 
Naczelnego Wodza z 30 października tego roku, awansowano go 
do stopnia podporucznika rezerwy. Otrzymał przydział do Kedywu Okręgu 
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AK „Lublin”. Początkowo był oficerem w oddziale partyzanckim Tadeusza 
Kuncewicza ps. „Podkowa”. Kwaterował w rejonie Hoszni Ordynackiej, 
skąd przeprowadził kilka udanych akcji, nie tylko osłaniających ludność 
Zamojszczyzny, ale nawet – nocą z 4 na 5 grudnia – spacyfikował wieś 
Źrebce pod Szczebrzeszynem, zabijając kilku niemieckich kolonistów. 
W partyzanckich kryjówkach przechowywał i uratował wielu Żydów, 
ściganych przez Niemców, przeprowadził też wiele akcji likwidowania 
konfidentów. Następnie objął dowództwo skadrowanej 4 kompanii 
w 9 pułku piechoty Legionów AK w Inspektoracie Rejonowym AK 
„Zamość”. Atakował uzbrojone wsie niemieckich osadników, walczył z 
wojskiem, likwidował niemieckich konfidentów, pomagał ukrywającym się 
Żydom, zwalczał bandytyzm. W styczniu 1944 został szefem Kedywu 
w Inspektoracie Rejonowym AK Lublin-Puławy i jednocześnie dowódcą 
oddziału dyspozycyjnego Kedywu (OP 8). Dzięki połączeniu sześciu 
niewielkich samodzielnych jednostek AK, operujących w różnych rejonach 
powiatów lubelskiego i puławskiego, stworzył najliczniejszy 
na Lubelszczyźnie oddział partyzancki typu lotnego. Według badaczy, jego 
oddział, między styczniem i lipcem 1944, przeprowadził, samodzielnie 
i wraz z oddziałem ppor. Mariana Sikory ps. „Przepiórka”, ponad 80 akcji 
zbrojnych przeciwko Niemcom, najwięcej spośród wszystkich jednostek 
okręgu lubelskiego. Jedna z takich akcji, pod Krężnicą Okrągłą, 24 maja 
1944, miała charakter regularnej bitwy. Oddział „Zapory” zaatakował 
z zasadzki kolumnę transportową, złożoną z 16 samochodów niemieckich, 
częściowo wypełnionych żołnierzami, esesmanami i żandarmerią. Wroga 
wspierały nawet samoloty wywiadowcze, które wiązkami granatów 
i ostrzałem broni maszynowej atakowały partyzantów. Tylko części 
niemieckiej kolumny udało się wycofać. Na placu boju hitlerowcy zostawili 
około 50 zabitych oraz dużą ilość uzbrojenia. 17 lipca, w kolejnym boju, 
pod Kożuchówką, nie dał się pokonać, lecz niestety został ranny w rękę. 
Leczył się potem w Lublinie, Tarnogrodzie i w klasztorze w Borku Starym. 
Podczas akcji „Burza”, jego oddział, tworzący tym razem 1 kompanię 
odtworzonego 8 pułku piechoty Legionów AK, otrzymał zadanie objęcia 
ochrony sztabu Komendy Okręgu, pozostającego w konspiracji, po zajęciu 
Lubelszczyzny przez wojska sowieckie. 28 lipca 1944, po decyzji 
zwierzchników złożenia broni przez oddziały, ppor. Dekutowski rozwiązał 
swoją kompanię i ukrywał się, wraz z podkomendnymi, w Puławach, 
Lublinie i Tarnobrzegu. W sierpniu 1944 ponownie zmobilizował swój 
oddział na pomoc walczącej Warszawie, ale po nieudanej próbie 
przekroczenia Wisły, rozformował go i nadal ukrywał się na dawnych 
akowskich kwaterach. 



Żołnierze Wyklęci – kompendium wiedzy 

 

- 63 - 

W konspiracji antysowieckiej 
W styczniu 1945 postanowił powrócić do konspiracji, tym razem 
skierowanej przeciwko komunistom i Sowietom. Jednym z głównych 
powodów było zamordowanie jego 4 byłych żołnierzy przez komendanta 
posterunku MO/UB w Chodlu, Abrama Taubera, który był Żydem 
uratowanym wcześniej przez Dekutowskiego od śmierci z rąk Niemców. 
W odwecie, w nocy z 5 na 6 lutego 1945, Hieronim Dekutowski rozbił ten 
posterunek. Po Chodlu nastąpiła odwetowa akcja UB. 7 lutego ubowcy 
otoczyli wieś Wały, w której – wedle doniesień aktywistów z PPR – 
stacjonował oddział „Zapory”. Dekutowski został ranny w nogę, lecz zdołał 
przedrzeć się przez obławę i przedostał się, z 40 partyzantami, za San. 
W akcie zemsty ubowcy podpalili w Skrzyńcu dom, w którym mieszkała 
żona jego zastępcy, Stanisława Wnuka ps. „Opal”. Po tym wydarzeniu 
nawiązał kontakt z Komendą Okręgu AK „Lublin”, po czym objął 
dowództwo nad grupą dywersyjną i zaczął przeprowadzać akcje zbrojne 
przeciwko funkcjonariuszom NKWD, UB i MO, którzy siali terror w okolicy. 
Szczególnym okrucieństwem wykazywały się posterunki MO w Kazimierzu 
Dolnym i UB w Puławach. Milicjanci aresztowali wielu podejrzanych 
o działalność konspiracyjną. Mienie aresztowanych było grabione, 
zabierano nawet inwentarz żywy i martwy. „Zapora”, decydując się 
pozostać w konspiracji, zrezygnował z założenia rodziny. Wiosną 1945 
dowodził licznymi akcjami rozbijania posterunków MO i likwidacji 
funkcjonariuszy aparatu władzy. Od kwietnia do czerwca jego oddział, 
który liczył ponad 300 żołnierzy, w 9 grupach bojowych, dokonał słynnego 
rajdu, wykonując kilku brawurowych akcji, m.in.: 

 7 kwietnia wykonał akcję ekspriopracyjną w banku w Lublinie, 
zabierając ponad milion złotych; w czasie odwrotu stoczył walkę 
z grupą operacyjną UB, w której zginął naczelnik Sekcji I WUBP 
Antoni Kulbanowski. 

 26 kwietnia, wraz z oddziałami „Podkowy” i „Mata”, opanował 
Janów Lubelski; zdobył posterunek MO, wykonał wyrok śmierci 
na referencie UB, uwolnił kilkunastu więzionych z miejscowego 
więzienia, zarekwirował pieniądze ze wszystkich urzędów 
w mieście i zdobył 4 samochody ciężarowe, 

 w maju opanował posterunek MO/UB w Bełżycach – uprowadził 
zastępcę komendanta oraz zdobył broń, amunicję i mundury, 

 tego samego dnia przeprowadził podobną akcję w Urzędowie, 
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 19 maja rozbił posterunek MO/UB w Kazimierzu Dolnym, zabijając 
5 milicjantów i ubeków oraz kilku żołnierzy i 2 oficerów 
sowieckich. 

Rajd zakończył się w czerwcu, kiedy doszło do walki z grupą operacyjną UB 
i NKWD; partyzanci wycofali się do lasu, pozostawiając zdobyte w Janowie 
Lubelskim samochody. 

Rozkazem Dowództwa DSZ, z 1 czerwca 1945, Hieronim Dekutowski 
otrzymał awans na stopień majora i objął dowództwo nad wszystkimi 
oddziałami partyzanckimi w Inspektoracie „Lublin” DSZ. Latem tego roku, 
na rozkaz dowództwa, złożył broń i ujawnił większość swoich żołnierzy, 
ale, wobec znikomych gwarancji bezpieczeństwa, sam, wraz z kilkoma 
podkomendnymi, ukrył się w rodzinnych stronach. W październiku 
dwukrotnie próbował przedostać się na Zachód przez zieloną granicę; raz 
jego grupa została rozbita przez UB pod Świętym Krzyżem w Górach 
Świętokrzyskich, za drugim razem dotarł nawet do ambasady 
amerykańskiej w czeskiej Pradze, ale, po aresztowaniu pozostałych 
członków grupy przez Czechów, wrócił do kraju, wraz z grupą 
repatriantów, i organizował pomoc dla uwięzionych. Jesienią 1945 został 
dowódcą dywersji i komendantem oddziałów partyzanckich na terenie 
Inspektoratu WiN „Lublin”. Na przełomie lat 1945 i 1946 przeprowadził 
wiele akcji dywersyjnych i samoobrony w województwie lubelskim, 
rzeszowskim i kieleckim, w których, według oficjalnych wyliczeń, zginęło 
ponad 400 żołnierzy LWP (głównie KBW), ubeków i milicjantów, a także 
czerwonoarmistów. Scalił także kilka dzikich grup. Rozbudował swoją 
siatkę od Lubartowskiego na północy do Tarnobrzeskiego na południu i od 
Zamojszczyzny po wschodnią Kielecczyznę. Pomoc „Zaporczykom” niósł 
klasztor w Radecznicy, gdzie odbywały się również narady partyzanckich 
dowódców. Hieronim Dekutowski prowadził także akcje przeciwko 
tzw. moskwom, czyli wsiom silnie popierającym władzę komunistyczną. 
Najsłynniejsza była pacyfikacja wsi Moniaki, 24 września 1946, w wyniku 
której spłonęło 29 zagród, a 40 zwolenników komunistów ukarano 
chłostą. Latem i jesienią 1946, po nasileniu działań grup pościgowych KBW 
i UB, został zmuszony do wzmożenia działań zbrojnych. Po wyborach 
w styczniu 1947 do Sejmu Ustawodawczego i ogłoszeniu w lutym 
amnestii, rozformował i ujawnił oddziały „Jadzinka”, „Samotnego” 
i „Rysia”. Jednak wkrótce zaprzestał tego, gdyż wielu jego żołnierzy zostało 
jednak aresztowanych. Wraz ze swoim zwierzchnikiem, Władysławem Siłą-
Nowickim ps. „Stefan”, prowadził pertraktacje z wysokimi 
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funkcjonariuszami MBP (m.in. z płk. Józefem Czaplickim, dyrektorem 
Departamentu III ds. walki z bandytyzmem, ze względu na swoją 
nienawiść do akowców nazywanym „Akowerem”, i płk. Janem Tatajem, 
szefem WUBP w Lublinie), dotyczące warunków ujawniania się oddziałów 
(m.in. za cenę zwolnienia aresztowanych żołnierzy AK-WiN). 

Historyk Artur Bata w publikacji pt. Bieszczady w ogniu z 1987, zarzucił 
Hieronimowi Dekutowskiemu współdziałanie z resztkami sotni „Daniliw” 
Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) podczas ataku na wsie Janówka 
i Holeszów w powiecie włodawskim. 

W lutym 1947 formalnie zaprzestał prowadzenia akcji zbrojnych, które 
od pewnego czasu ograniczały się tylko do zaopatrywania oddziału 
i samoobrony. 22 czerwca 1947 ujawnił się, ale, zagrożony 
aresztowaniem, podjął, z kilkoma podkomendnymi, ponowną próbę 
przedostania się na Zachód. Wcześniej, 12 września 1947, wydał ostatni 
rozkaz, w którym przekazał dowództwo nad pozostałymi oddziałami kpt. 
Zdzisławowi Brońskiemu ps. „Uskok”. W prywatnym liście do „Uskoka” 
napisał: „Ja dziś wyjeżdżam na angielską stronę – jestem umówiony 
z chłopakami co do kontaktów, jak będę po tamtej stronie. Stary – 
najważniejsze nie daj się nikomu wykiwać i bujać, jak tam wyjadę, 
załatwię nasze sprawy pierwszorzędnie – kontakt będziemy mieć i tak. 
Czołem, Hieronim”. Ludzie „Zapory”, docierając kolejno, w połowie 
września 1947, na punkt przerzutowy w Nysie na Opolszczyźnie, trafiali 
bezpośrednio w ręce katowickiego UB. Jednym z agentów, który 
doprowadził do aresztowania „Zapory” i jego ludzi, był jego zastępca, 
Stanisław Wnuk ps. „Opal”. 

Hieronim Dekutowski wpadł 16 września. Został przewieziony 
do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Będzinie, 
w którym przebywał do 23 października 1947. Następnie trafił 
do centralnego więzienia MBP w Warszawie na Mokotowie. 
Od 19 września 1947 do 1 czerwca 1948 przechodził okrutne śledztwo. 

 
 
Śledztwo i śmierć 
Podczas niejawnej rozprawy, 3 listopada 1948, przed Wojskowym Sądem 
Rejonowym w Warszawie, oprócz mjr. Dekutowskiego, na ławie 
oskarżonych zasiedli jego podkomendni: kpt. Stanisław Łukasik ps. „Ryś”, 
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por. Jerzy Miatkowski ps. „Zawada” – adiutant, por. Roman Groński 
ps. „Żbik”, por. Edmund Tudruj ps. „Mundek”, por. Tadeusz Pelak 
ps. „Junak”, por. Arkadiusz Wasilewski ps. „Biały” i ich polityczny 
przełożony Władysław Siła-Nowicki. Oskarżeni, z powodu obawy przed 
odbiciem, przebrani byli w mundury Wehrmachtu. W ostatnim słowie 
mjr Dekutowski nie prosił o najniższy wymiar kary, ale oświadczył, 
że decyzję pozostawia sądowi. 15 listopada skład orzekający, 
pod przewodnictwem sędziego Józefa Badeckiego, który wcześniej skazał 
na śmierć m.in. rtm. Witolda Pileckiego, skazał go na 7-krotną karę 
śmierci. Pozostali otrzymali podobne wyroki. Prośby o łaskę, napisane 
do prezydenta Bolesława Bieruta, przez Hieronima Dekutowskiego, jego 
matkę Marię Dekutowską i adwokata Stanisława Sobczyńskiego, zostały 
jednak odrzucone. „Zapora”, wraz z podwładnymi, trafił do celi 
dla „kaesowców”, gdzie przebywało wówczas ponad 100 osób. 
Na przełomie stycznia i lutego 1949 podjęli oni próbę ucieczki – 
postanowili wywiercić dziurę w suficie i przez strych dostać się na dach 
jednopiętrowych zabudowań gospodarczych, a stamtąd zjechać 
na powiązanych prześcieradłach i zeskoczyć na chodnik przy ulicy 
Rakowieckiej. Kiedy do zrealizowania planu zostało ledwie kilkanaście dni, 
jeden z więźniów kryminalnych uznał, że akcja jest zbyt ryzykowna 
i wsypał uciekinierów, licząc na złagodzenie wyroku. Hieronim Dekutowski 
i Władysław Siła-Nowicki trafili na kilka dni do karceru, gdzie siedzieli 
nago, skuci w kajdany. 7 marca 1949 wykonano na nim karę śmierci; 
stracono też 6 jego byłych podkomendnych. Za przeprowadzenie egzekucji 
odpowiedzialni byli: wiceprokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej 
major Stanisław Cypryszewski, naczelnik więzienia na Mokotowie kapitan 
Alojzy Grabicki, lekarz podpułkownik Marek Charbicz, ksiądz pułkownik 
Michał Zawadzki oraz dowódca plutonu egzekucyjnego starszy sierżant 
Piotr Śmietański. W chwili śmierci, pomimo tego, że miał tylko 30 lat, 
wyglądał jak starzec z siwymi włosami, wybitymi zębami, połamanymi 
rękami, nosem i żebrami oraz zerwanymi paznokciami. Jego ostatnie 
słowa brzmiały: „Przyjdzie zwycięstwo! Jeszcze Polska nie zginęła!”. Został 
pochowany w tajemnicy, w nieznanym przez lata miejscu. 

Ordery i odznaczenia 

 Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari – 1964, 
pośmiertnie 

 Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski – pośmiertnie, 
postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 15 listopada 
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2007 „za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej”, w 59. rocznicę skazania go wraz z sześcioma innymi 
„żołnierzami wyklętymi” przez Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Warszawie na karę śmierci 

 Krzyż Walecznych – 1945 

gen. August Emil Fieldorf 
ps. „Nil” (ur. 20 marca 1895 w Krakowie, zm. 24 lutego 1953 
w Warszawie) – generał brygady Wojska Polskiego, organizator i dowódca 
Kedywu Armii Krajowej, zastępca Komendanta Głównego AK, pośmiertnie 
odznaczony Orderem Orła Białego. 

 

Życiorys 
Syn Andrzeja i Agnieszki z d. Szwanda. Ukończył naukę w szkole 
wydziałowej im. św. Mikołaja, a następnie c.k. Gimnazjum V i Seminarium 
Nauczycielskie Męskie w Krakowie. W 1910 wstąpił do „Strzelca”, którego 
pełnoprawnym członkiem został w grudniu 1912. Ukończył w nim szkołę 
podoficerską. 

Służba w Wojsku Polskim oraz jej przebieg 
Po wybuchu I wojny światowej 6 sierpnia 1914 zgłosił się na ochotnika 
do Legionów Polskich i wyruszył na front rosyjski, gdzie służył w randze 
zastępcy dowódcy plutonu piechoty. W 1916 został awansowany 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Genera%C5%82_August_Emil_Fieldorf.jpg
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do stopnia sierżanta, a w 1917 skierowany do szkoły oficerskiej. 
Po kryzysie przysięgowym wcielony do Cesarskiej i Królewskiej Armii 
i przeniesiony na front włoski. Zdezerterował i w sierpniu 1918 zgłosił się 
do Polskiej Organizacji Wojskowej w rodzinnym Krakowie. 

Od listopada 1918 w szeregach Wojska Polskiego, początkowo jako 
dowódca plutonu, a od marca 1919 dowódca kompanii ckm w 1 Pułku 
Piechoty Legionów. W latach 1919–1920 uczestniczył w kampanii 
wileńskiej. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej w randze dowódcy 
kompanii brał udział m.in. w wyzwalaniu Dyneburga, Żytomierza, 
w wyprawie kijowskiej i bitwie białostockiej. 

Od 1919 był żonaty z Janiną Kobylińską, z którą miał dwie córki: Krystynę i 
Marię. Po wojnie w latach 20. i 30. pozostał w służbie czynnej służąc w 
1 Pułku Piechoty Legionów w Wilnie. Został awansowany na stopień 
kapitana piechoty ze starszeństwem z 1 lipca 1923, a następnie na stopień 
majora piechoty ze starszeństwem z 1 stycznia 1928. W 1928 był 
komendantem obwodowym przysposobienia wojskowego przy 1PPL. 
Na początku 1927 został II wiceprezesem zarządu związkowym Związku 
Piłki Nożnej w Wilnie. W 1 Pułku Piechoty Legionów pełnił stanowisko 
dowódcy batalionu, a w 1931 był w tym samym pułku zastępcą dowódcy. 
20 kwietnia 1931 został zwolniony ze stanowiska w 1 Pułku Piechoty 
Legionów z równoczesnym oddaniem do dyspozycji dyrektora 
Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego w Warszawie. Pozostając w dyspozycji dyrektora PUWFiPW 
pełnił obowiązki komendanta Związku Strzeleckiego we Francji, 
współpracując na tym stanowisku z majorem Włodzimierzem Zielińskim, 
stojącym na czele Instruktoratu Wychowania Fizycznego przy Ambasadzie 
RP w Paryżu. Został awansowany na stopień podpułkownika piechoty 
ze starszeństwem z 1 stycznia 1932. 17 października 1935 roku został 
przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza na stanowisko dowódcy 
Batalionu KOP „Troki”. W kwietniu 1937 roku został zastępcą dowódcy 
Pułku KOP „Wilno”. W marcu 1938 został mianowany dowódcą 51 Pułku 
Strzelców Kresowych w Brzeżanach. 

Na czele tego oddziału walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku. 
Po rozbiciu pułku w nocy z 8 na 9 września w bitwie pod Iłżą, przebił się 
w cywilnym ubraniu do rodzinnego Krakowa. Stamtąd spróbował 
przedostać się do Francji, jednak został zatrzymany na granicy słowackiej 
i internowany w październiku 1939. W kilka tygodni później zbiegł z obozu 
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internowania i przez Węgry przedostał się na zachód, gdzie zgłosił się 
do tworzącej się polskiej armii. 

We Francji ukończył kursy sztabowe i 3 maja 1940 został awansowany 
na stopień pułkownika. Po kapitulacji Francji przybył do Anglii. Niebawem 
został wyznaczony przez władze polskie pierwszym emisariuszem Rządu 
i Naczelnego Wodza do kraju. 17 lipca 1940 wyruszył z Londynu przez 
Afrykę, Stambuł, Belgrad, Budapeszt i w Warszawie zameldował się 
6 września. 

Działalność konspiracyjna 1940–1945 
Początkowo działał w warszawskim Związku Walki Zbrojnej, a od 1941 
w Wilnie i Białymstoku. W listopadzie 1942 został mianowany dowódcą 
Kedywu KG AK. Służbę na tym stanowisku pełnił do lutego 1944. Wydał 
wiele rozkazów likwidacji przedstawicieli niemieckiej okupacyjnej 
administracji w okupowanej Polsce w tym generała SS w Warszawie 
Franza Kutschery zastrzelonego w Akcji Kutschera. 

W kwietniu 1944 powierzono Fieldorfowi zadanie stworzenia i kierowania 
głęboko zakonspirowaną organizacją „Niepodległość” o kryptonimie NIE, 
kadrowego odłamu Armii Krajowej przygotowanego do działań 
w warunkach okupacji sowieckiej. Bezpośrednie działania organizacja 
„NIE” miała podjąć po rozwiązaniu Armii Krajowej 19 stycznia 1945. 

Na krótko przed upadkiem powstania warszawskiego, rozkazem 
Naczelnego Wodza Kazimierza Sosnkowskiego z 28 września 1944 
awansowany na stopień generała brygady. W październiku 1944 został 
zastępcą dowódcy Armii Krajowej, gen. Leopolda Okulickiego i zajmował 
to stanowisko do 19 stycznia 1945. 

Represje i proces 1945–1953 
7 marca 1945 został aresztowany przez NKWD w Milanówku 
pod fałszywym nazwiskiem Walenty Gdanicki i nierozpoznany został 
odesłany z siedziby NKWD we Włochach do obozu w Rembertowie, 
a stamtąd 21 marca 1945 wywieziony do obozu pracy na Uralu. Przebywał 
w trzech obozach: Bieriozówka, Stupino i Hudiakowo. Po odbyciu kary, 
w październiku 1947 powrócił do Polski i osiedlił się pod fałszywym 
nazwiskiem w Białej Podlaskiej. Nie powrócił już do pracy konspiracyjnej. 
Przebywał następnie w Warszawie i Krakowie, a w końcu osiadł w Łodzi, 
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przy dzisiejszej ul. Adama Próchnika 39 (tu tablica pamiątkowa odsłonięta 
w 1989 r.). 

W odpowiedzi na obietnicę amnestii w lutym 1948 zgłosił się 
do Rejonowej Komendy Uzupełnień w Łodzi i ujawnił, podając prawdziwe 
imię i nazwisko oraz stopień generała brygady. Mimo tego na ewidencję 
RKU został wciągnięty jako Walenty Gdanicki. W czerwcu tego roku 
zwrócił się na piśmie do ministra obrony narodowej z prośbą 
o uregulowanie stosunku do służby wojskowej. Pismo podpisał własnym 
imieniem i nazwiskiem. W październiku 1950 spotkał się z gen. Gustawem 
Paszkiewiczem, wówczas dyrektorem Biura Wojskowego Ministerstwa 
Leśnictwa, a przed wojną i w czasie kampanii wrześniowej, dowódcą 
12 DP. Od byłego przełożonego uzyskał pisemne potwierdzenie przebiegu 
służby wojskowej w czasie wojny. Z tym dokumentem 10 listopada 1950 
stawił się w Rejonowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi. Po wyjściu 
z siedziby RKU został aresztowany przez funkcjonariuszy UB, przewieziony 
do Warszawy i osadzony w areszcie śledczym MBP przy ul. Koszykowej. 
Później przewieziony do więzienia mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej 
37 i oskarżony o wydawanie rozkazów likwidowania przez AK partyzantów 
radzieckich. Pomimo tortur Fieldorf odmówił współpracy z Urzędem 
Bezpieczeństwa. 

W próbie ratowania generała uczestniczyła dwukrotnie – na prośbę 
jego żony, raz po zatrzymaniu, drugi po wyroku – siostra Feliksa 
Dzierżyńskiego – Aldona (1870–1966; I voto Bułhak, II voto Kojałłowicz) 
zamieszkała podówczas w Łodzi, ponieważ drugim mężem córki 
Fieldorfów – Krystyny, był jej siostrzeniec – Ney. 

Po sfingowanym procesie, w którym przedstawiono wymuszone 
w śledztwie przez UB zeznania podwładnych gen. Fieldorfa – 
mjr. Tadeusza Grzmielewskiego „Igora” i płk. Władysława Liniarskiego 
„Mścisława”, których torturowano, generał Fieldorf został 16 kwietnia 
1952 skazany w Sądzie Wojewódzkim dla m.st. Warszawy przez sędzię 
Marię Gurowską na karę śmierci przez powieszenie. W wydaniu tego 
wyroku wzięli udział również ławnicy Michał Szymański i Bolesław 
Malinowski. 20 października 1952 Sąd Najwyższy na posiedzeniu 
odbywającym się w trybie tajnym, pod nieobecność oskarżonego i jedynie 
na podstawie nadesłanych dokumentów, w składzie sędziowskim: 
Emil Merz, Gustaw Auscaler i Igor Andrejew, zatwierdził wyrok. Prośba 



Żołnierze Wyklęci – kompendium wiedzy 

 

- 71 - 

rodziny o ułaskawienie została odrzucona. Rada Państwa nie skorzystała 
z prawa łaski. 

Alicja Graff, wicedyrektor Departamentu III Generalnej Prokuratury 
zwróciła się do naczelnika więzienia o „wydanie niezbędnych zarządzeń 
do wykonania egzekucji”. Wyrok przez powieszenie wykonano 24 lutego 
1953 o godz. 15.00 w więzieniu Warszawa-Mokotów przy 
ul. Rakowieckiej. 

Prokurator Witold Gatner moment ten opisał następująco: „Byłem 
zdenerwowany, napięty. Czułem, że trzęsą mi się nogi. Skazany patrzył mi 
cały czas w oczy. Stał wyprostowany. Nikt go nie podtrzymywał. 
Po odczytaniu dokumentów zapytałem skazanego, czy ma jakieś życzenie. 
Na to odpowiedział: «Proszę powiadomić rodzinę». Oświadczyłem, że 
rodzina będzie powiadomiona. Zapytałem ponownie, czy jeszcze ma jakieś 
życzenia. Odpowiedział, że nie. Wówczas powiedziałem: «Zarządzam 
wykonanie wyroku». Kat i jeden ze strażników zbliżyli się (...). Postawę 
skazanego określiłbym jako godną. Sprawiał wrażenie bardzo twardego 
człowieka. Można było wprost podziwiać opanowanie w obliczu tak 
dramatycznego wydarzenia”. 

Miejsce pochówku jego ciała przez wiele lat pozostawało nieznane. 
W kwietniu 2009 pojawiły się informacje, że pracownikom IPN udało się 
ustalić lokalizację grobu. Ciało generała spoczywa prawdopodobnie 
na Powązkach, blisko symbolicznego grobu wystawionego dla uczczenia 
jego pamięci. 

W lipcu 1958 Generalna Prokuratura postanowiła umorzyć śledztwo 
z powodu braku dowodów winy. W marcu 1989 został zrehabilitowany, 
zmieniono postanowienie, „zarzucanej mu zbrodni nie popełnił”. 

Śledztwo w sprawie mordu sądowego 
Śledztwo w sprawie mordu sądowego na gen. Fieldorfie zostało wszczęte 
w 1992 przez poprzednika IPN – Główną Komisję Badania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu. Objęło ono wszystkie osoby, które 
w latach 1950–1952 zaangażowane były w sprawę gen. „Nila”. Byli to: 

 prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej – Helena Wolińska 

 prokuratorzy Prokuratury Generalnej – Beniamin Wejsblech 
i Paulina Kern 
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 sędzia Sądu Wojewódzkiego Maria Gurowska i dwóch ławników – 
Bronisław Malinowski i Mieczysław Szymański 

 sędziowie orzekający w Sądzie Najwyższym – Emil Merz, Gustaw 
Auscaler i Igor Andrejew 

W trakcie śledztwa okazało się, że podejrzani albo już nie żyją, albo zmarli 
w trakcie postępowania. Akt oskarżenia udało się sformułować jedynie 
wobec Wolińskiej i Gurowskiej. 

Starania córki generała o wymierzenie sprawiedliwości w stosunku 
do żyjących winnych zbrodni ukazuje film pt. W sprawie generała 
Fieldorfa. 

Ordery i odznaczenia 

 Order Orła Białego (pośmiertnie, 27 lipca 2006) 

 Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari (28 września 1944) 

 Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari (4 stycznia 
1923) 

 Krzyż Niepodległości (9 stycznia 1932) 

 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (11 listopada 1937) 

 Krzyż Walecznych – czterokrotnie (po raz pierwszy w 1921) 

 Złoty Krzyż Zasługi (24 maja 1929) 

 Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej 

 Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921 (1928) 

 Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1928) 

 Medal Wojska (czterokrotnie; nr leg. 41008; 15 sierpnia 1948) 

 Odznaka „Za wierną służbę” 

 Krzyż „Wilno-Wielkanoc” 

 Medal 10 Rocznicy wojny Niepodległościowej (Łotwa, 1929) 
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kap. Kazimierz Kamieński 
ps. „Gryf”, „Huzar” (ur. 8 stycznia 1919 w miejscowości Markowo-Wólka, 
gm. Nowe Piekuty, pow. Wysokie Mazowieckie, zm. 11 października 1953 
w komunistycznym więzieniu w Białymstoku) – oficer rezerwy Wojska 
Polskiego, dowódca partyzancki AK, AKO i Zrzeszenia WIN, jeden 
z najdłużej walczących żołnierzy antykomunistycznego podziemia 
niepodległościowego. 

 
Kpt. Kazimierz Kamieński „Huzar”, ostatni dowódca 6 Brygady Wileńskiej 

Życiorys 
Był synem Franciszka Kamieńskiego, rolnika i Aleksandry z domu 
Spaleńskiej. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Hodyszewie, a następnie 
Gimnazjum Handlowego w Wysokiem Mazowieckiem. Służbę wojskową 
odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. 

Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. w szeregach 9. Pułku Strzelców 
Konnych. Po bitwie pod Kockiem dostał się do niewoli niemieckiej. 
Był osadzony w lotniczych hangarach w Dęblinie, ale udało mu się 
zorganizować fałszywe dokumenty, z których wynikało, że do niewoli 
wzięto go przypadkowo. 

Po uwolnieniu przedostał się w rodzinne strony w okolice Łap, które 
znajdowały się wówczas pod okupacją sowiecką. Uczestniczył w likwidacji 
wielu konfidentów i funkcjonariuszy NKWD. Na początku 1942 r. wstąpił 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kpt_Kazimierz_Kamie%C5%84ski.jpg
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do AK, zostając dowódcą plutonu, a od 1944 r. adiutantem Witolda Leszke 
ps. „Witold”, komendanta Obwodu AK Wysokie Mazowieckie. Wiosną 
tego roku objął referat broni w komendzie Obwodu. Po wkroczeniu Armii 
Czerwonej na ziemie polskie ukrywał się zagrożony aresztowaniem przez 
NKWD. W grudniu 1944 r. uciekł próbującym go aresztować 
funkcjonariuszom MO. W styczniu 1945 r. ponownie nawiązał kontakt 
z W. Leszke i stanął na czele oddziału samoobrony Obwodu AKO Wysokie 
Mazowieckie. Następnie przeszedł do Zrzeszenia WiN. Podzielił swój 
oddział na dwie grupy; dowódcą jednej był on sam, a drugiej Józef 
Godlewski ps. „Topór”. 

W przeciwieństwie do swoich podkomendnych nie ujawnił się 
po ogłoszeniu amnestii w 1947 r. Do jesieni tego roku nie przejawiał 
większej aktywności, kiedy ponownie utworzył oddział partyzancki. Był on 
świetnie uzbrojony i wyposażony (wyłącznie broń automatyczna: karabiny 
StG 44, MP40 i pepesze) oraz w pełni umundurowany. W nocy z 23 na 24 
grudnia osaczył go w rejonie Łap oddział wojska, w wyniku czego oddział 
został rozbity. W czerwcu 1949 r. wznowił działalność zbrojną, kiedy 
podporządkowała mu się 7-osobowa grupa Józefa Małczuka ps. „Brzask”. 
Kilka miesięcy w skład nowo utworzonego oddziału K. Kamieńskiego 
weszła też 3-osobowa grupa Józefa Brzozowskiego ps. „Hanka”, „Zbir”. 
Jego oddział kontynuował działalność 6 Wileńskiej Brygady WiN i tradycję 
6 Brygady Wileńskiej AK. Podzielił wówczas swój oddział na 4 patrole, 
na czele których stanęli: Witold Buczek ps. „Ponury”, Lucjan Niemyjski 
ps. „Krakus”, Adam Ratyniec ps. „Lampart”, Kazimierz Parzonka 
ps. „Zygmunt”, „Wicher”. Poszczególne patrole otrzymały własne tereny 
działania. Działalność oddziału K. Kamieńskiego obejmowała rozległy teren 
od Ostrowi Mazowieckiej, Wysokiego Mazowieckiego i Łap, po Bielsk 
Podlaski, Siemiatycze, Białą Podlaską, Łosice i Sokołów Podlaski. Ogółem 
przez oddział przewinęło się ok. 120 ludzi, ale nigdy nie liczył on w danym 
momencie więcej niż 50 partyzantów. Patrole K. Kamieńskiego prowadziły 
akcje ekspriopriacyjne i likwidacyjne na posterunki MO, zabijały 
współpracowników UB, MO i NKWD oraz działaczy PPR, zwalczały 
w terenie pospolity bandytyzm. Stoczyły też kilka bitew i potyczek 
z oddziałami KBW i LWP. Na krótki czas opanowały nawet Wysokie 
Mazowieckie, gdzie K. Kamieński przeprowadził konną paradę swojego 
oddziału. 

W patrolach panowała surowa dyscyplina, schwytanych milicjantów 
z reguły puszczano wolno po rozbrojeniu, piętnowane było niewłaściwe 
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zachowanie wobec miejscowej ludności. Zdobyte środki finansowe były 
przeznaczane nie tylko na potrzeby oddziału, ale też na pomoc dla 
aresztowanych przez bezpiekę i ich rodzin oraz poszkodowanej ludności. 

Po nawiązaniu kontaktu w 1952 r. z fałszywą V Komendą WiN w pełni 
kontrolowaną przez bezpiekę (prowokacja krypt. „Cezary”), w celu 
zorganizowania wyjazdu na Zachód, K. Kamieński 23 października tego 
roku został aresztowany w Warszawie przez UB. Po brutalnym śledztwie 
26 marca 1953 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na sesji 
wyjazdowej w Łapach skazał go w trybie doraźnym na 6-krotną karę 
śmierci. Stracono go 11 października 1953 roku o godz. 13:30 w więzieniu 
w Białymstoku. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu 
w Poświętnem. W dniu 13 marca 1997 roku SW w Białymstoku unieważnił 
wyrok. 

Ordery 
Pośmiertnie, postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 
9 listopada 2007 „za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej” został, wraz z dwoma innymi „żołnierzami wyklętymi” – 
Władysławem Łukasiukiem i Zygmuntem Szendzielarzem odznaczony 
Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a przekazanie orderów 
odbyło się 11 listopada tego samego roku w czasie uroczystości z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. 
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ppor. Stanisław Kasznica 
ps. „Stanisław Wąsacz”, „Wąsowski”, „Przepona”, „Służa”, „Maszkowski”, 
„Borowski”, „Stanisław Piotrowski” (ur. 25 lipca 1908 we Lwowie, 
zm. 12 maja 1948 w Warszawie) – polski dowódca wojskowy, 
podporucznik Wojska Polskiego, podpułkownik i ostatni komendant 
główny Narodowych Sił Zbrojnych. 

 
Po aresztowaniu przez MBP 1947 

Życiorys 
Był synem Stanisława Wincentego Antoniego Kasznicy, profesora 
i dwukrotnie rektora Uniwersytetu Poznańskiego i Amelii z Malawskich, 
córki Gustawa, wysokiego urzędnika. Był potomkiem posła Antoniego 
Trębickiego. Z kolei jego dziadek, Józef, ur. 1834, był profesorem prawa 
encyklopedycznego i kanonicznego w Szkole Głównej w Warszawie, 
na UW i Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Ojciec, Stanisław był 
oprócz wykładowcy prawa także senatorem II RP. Wcześniej był przez 
władze carskie więziony na Pawiaku i w Cytadeli Warszawskiej, przez 
władze austriackie w Zamarstynowie oraz w 1939 przez Niemców 
w Poznaniu. Bratem przyrodnim Stanisława Kasznicy był Krzysztof 
Kasznica. 

Do 1912 rodzina mieszkała we Lwowie, następnie do 1918 w Dublanach 
koło Lwowa, w listopadzie 1918 przeniosła się do Nałęczowa, rok później 
do Warszawy, gdzie Stanisław Kasznica rozpoczął naukę w Gimnazjum 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Stanis%C5%82aw_Kasznica.jpg
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Wojciecha Górskiego w Warszawie. Wiosną 1920 z rodzicami przeniósł się 
do Poznania, naukę kontynuował w Gimnazjum im. Karola 
Marcinkowskiego, maturę złożył w 1927. Studia prawnicze ukończył na 
Uniwersytecie Poznańskim. W okresie studiów działał w korporacji 
akademickiej „Helonia” oraz był członkiem zarządu Bratniej Pomocy jako 
kierownik sekcji pożyczkowej i kierownik domów akademickich. 
Po trzecim roku studiów odbył służbę wojskową we Włodzimierzu 
Wołyńskim, ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii, służył w 
7. dak w Wielkopolsce w stopniu por. rez. Studia z tytułem magistra prawa 
ukończył w 1933, we wrześniu aplikował się w kancelarii adwokackiej 
Weinfelda w Warszawie, w 1935 objął radcostwo prawne w garbarni 
Rogowskich w Gnieźnie. Przed wybuchem wojny zdał w Poznaniu egzamin 
adwokacki. Działalność polityczną rozpoczął w Obozie Wielkiej Polski. 
Od kwietnia 1934 działał w Obozie Narodowo-Radykalnym (ONR-ABC). 
Był członkiem wewnętrznej tajnej struktury ONR pod nazwą Organizacja 
Polska. 

13 grudnia 1939 zawarł ślub z Reginą Niedźwiałowską, miał córkę Zofię 
(ur. 1940). 

II wojna światowa 
W stopniu porucznika brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 
(mobilizacja w sierpniu 1939), służąc jako oficer zwiadowczy, a następnie 
dowódca I plutonu 2 baterii w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej w składzie 
Wielkopolskiej Brygady Kawalerii pod dowództwem gen. Romana 
Abrahama. W armii gen. Tadeusza Kutrzeby walczył w bitwie nad Bzurą, 
spod Kutna przeszedł do Warszawy, bronił stolicy. Za walki te odznaczony 
został Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. 

Po klęsce działań wojennych nie poszedł do niewoli niemieckiej. 
Od października 1939 był w konspiracji jednym z czołowych działaczy 
tzw. Grupy Szańca (wojennej kontynuacji ONR-ABC), jednym 
ze współzałożycieli Związku Jaszczurczego, wojskowej organizacji 
zewnętrznej ONR organizując z ramienia ONR-ABC komisariaty cywilne. W 
Warszawie kierował łącznością Związku Jaszczurczego i Narodowych Sił 
Zbrojnych, jednocześnie był kierownikiem grupy prawno-administracyjnej 
i szefostwa administracji. 

Po układzie scaleniowym z SN wszedł w lipcu 1943 w skład prezydium 
Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej, będąc jednym z jej ośmiu 
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założycieli. Równolegle pełnił funkcję szefa administracji ogólnej Służby 
Cywilnej Narodu. Latem 1943 opracował jako kierownik szefostwa 
administracji SCN regulamin sądów kapturowych dla SCN. Od lipca 1944 
był zastępcą a później szefem Oddziału I KG NSZ (niescalonego z AK). 
W tym czasie wydał broszurę „Polska po wojnie”. W pierwszych kilku 
dniach powstania warszawskiego walczył na Ochocie, skąd z ludnością 
cywilną wyszedł ze stolicy i wyjechał do Częstochowy. Od sierpnia 1944 
był członkiem Rady Politycznej NSZ, szefem oddziału organizacyjnego NSZ. 
We wrześniu 1944 został mianowany komendantem Okręgu VIII 
Częstochowa NSZ. 

W marcu 1945 objął funkcję zastępcy komendanta Inspektoratu 
Ziem Zachodnich, od kwietnia był p.o. komendanta tego obszaru. 
Utworzył w jego ramach trzy organizacje konspiracyjne: Armię Polską 
(o charakterze wywiadowczym), Pokolenie Polski Niepodległej 
(w środowiskach akademickich Poznania i Gdańska) oraz Legię 
Akademicką (na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). 
Od marca 1945 był także szefem Oddziału I KG NSZ, a w lipcu tego roku 
został mianowany szefem Rady Inspektorów. Do sierpnia 1945 był 
dowódcą okręgu poznańskiego NSZ. 

Okres powojenny 
W sierpniu, po wyjeździe na Zachód komendanta głównego NSZ mjr./gen. 
bryg. NSZ Zygmunta Broniewskiego ps. „Bogucki”, został p.o. komendanta 
głównego NSZ. Pełnił tę funkcję do lutego 1947. Od czerwca 1946 
sprawował funkcję szefa wywiadu OP, a od końca tego roku był 
kierownikiem Komitetu Politycznego OP. Na przełomie lat 1946/1947 
podporządkował resztki organizacji NSZ Komendzie Głównej NZW. 

W Poznańskiem i Pomorskiem założył organizację Armia Podziemna 
(działała od wiosny do jesieni 1945). Ograniczała ona swą działalność 
do akcji propagandowych i zbierania informacji. Stanisław Kasznica nosił 
kilka pseudonimów: „Maszkowski”, „Przepona”, „Wąsal”, „Wąsowski”. 

Aresztowanie, proces, stracenie, pochówek 
15 lutego (26 lutego) 1947 został aresztowany przez UB. Świadkowie 
z sąsiednich cel więzienia mokotowskiego wspominają o zadawanych mu 
okrutnych torturach. Wyrokiem z 2 marca 1948 sygn. Rs. 68/48 Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Warszawie pod przewodnictwem ppłk. Alfreda 
Janowskiego skazał go w procesie na czterokrotną karę śmierci oraz 
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na cztery kary więzienia, a także na kary dodatkowe – utratę praw 
publicznych, obywatelskich i honorowych oraz konfiskatę mienia 
i na zasadzie sumowania wyroków wymierzył mu karę łączną – 
karę śmierci i ww. kary dodatkowe (jego obrońcą był adwokat Józef 
Litwin). Wraz z nim skazano jeszcze kilka osób ze ścisłego kierownictwa 
podziemnych struktur narodowych, a w tym samym procesie Lecha Karola 
Neymana. Prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok 
wykonano 12 maja tego roku w więzieniu mokotowskim przez 
rozstrzelanie. O zamiarze wykonania wyroku rodzina nie została 
powiadomiona. 

Ciała nie wydano rodzinie. Zostało one skrycie, bezimienne, w mundurze 
Wehrmachtu, wrzucone do zbiorowego dołu i pogrzebane w nieznanym 
i nieoznakowanym miejscu. Chodziło o to, by prócz uśmiercenia zabić 
pamięć o ofierze. 

14 października 1970 jego teczka osobowa przekazana została, wraz 
z aktami 1322 skazanych z archiwum więzienia mokotowskiego, 
do Komendy Wojewódzkiej MO. 30 września 1992 Sąd Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego uznał wyrok byłego WSR w Warszawie za nieważny. 

Odznaczenia 

 Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari 

 Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie, 
postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 20 sierpnia 
2009 „Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej”) 

 Krzyż Walecznych 

 Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego (pośmiertnie, 1993) 

 Srebrny Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego z Mieczami (1944) 
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ppłk Mieczysław Kawalec 
ps. „Iza”, „Żbik”, „Psarski”, „Stanisławski” (ur. 5 lipca 1916 w Trzcianie, 
zm. 1 marca 1951) – major Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej, 
pełniący obowiązki ostatniego prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość. 

 
Popiersie Mieczysława Kawalca w ramach Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie 

Życiorys 
Absolwent i asystent na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie. Został awansowany do stopnia podporucznika 
ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1937 i 13. lokatą korpusie oficerów 
rezerwy piechoty. W 1939 walczył w obronie Lwowa. Od 1940 w stopniu 
majora w ZWZ-AK: oficer wywiadu, zastępca komendanta i komendant 
w Obwodzie Rzeszów. 

Od 1945 był kierownikiem wywiadu Okręgu Rzeszowskiego WiN; zastępca 
kierownika Okręgu Krakowskiego. Kierował Wydziałem Informacji 
i Propagandy IV Zarządu Głównego WiN. Po aresztowaniu ppłk. Łukasza 
Cieplińskiego i mjr. Adama Lazarowicza – działał jako p.o. (ostatniego) 
prezesa IV Zarządu Głównego WiN. 

Aresztowany 1 lutego 1948 w Poroninie, podobnie jak wcześniej reszta 
Zarządu, wskutek zdrady Stefana Sieńko, „Wiktora” (alias Andrzej 
Kazimierowicz), szefa Biura Studiów IV ZG WiN. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Monument_to_Cursed_Soldiers_in_Rzesz%C3%B3w_3_Mieczys%C5%82aw_Kawalec_a.jpg
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Wraz z pozostałymi członkami Zarządu Głównego WiN został poddany 
nadzorowanemu przez NKWD śledztwu. Jednym z przesłuchujących go był 
Jerzy Kędziora. 

Sąd skazał go na czterokrotną karę śmierci w pokazowym procesie  
5–14 października 1950. Został zabity strzałem w tył głowy 1 marca 1951. 
Symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 
w Warszawie w Kwaterze „Na Łączce”. 

Ordery i odznaczenia 
W 2010, wraz z trójką innych „Żołnierzy Wyklętych” straconych tego 
samego dnia co on, Józefem Batorym, Franciszkiem Błażejem, Adamem 
Lazarowiczem, został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. 

1 marca 2013 z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak awansował go 
pośmiertnie do stopnia pułkownika. 

por. Józef Kuraś 

pseud. „Orzeł”, „Ogień” (ur. 23 października 1915 w Waksmundzie, zm. 22 
lutego 1947 w Nowym Targu) – żołnierz Wojska Polskiego i Armii 
Krajowej, oficer Batalionów Chłopskich i Urzędu Bezpieczeństwa, 
partyzant na Podhalu w czasie II wojny światowej, pod koniec życia jeden 
z dowódców oddziałów podziemia antykomunistycznego. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:J%C3%B3zef_Kuras_Ogie%C5%84.jpg
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Życiorys 
Urodził się w rodzinie góralskiej (jego trzej bracia brali udział w walkach 
o Lwów i w wojnie polsko-bolszewickiej). Ukończył szkołę powszechną, 
następnie kontynuował naukę w gimnazjum, którą przerwał w 1933 
po trzech latach nauki. W latach 1936–1938 pełnił służbę wojskową – 
początkowo w 2 pułku strzelców podhalańskich, a następnie w Korpusie 
Ochrony Pogranicza. 

Był absolwentem szkoły podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza. 
13 lutego 1939 ożenił się z Elżbietą Chorąży, z którą miał syna Zbigniewa. 

II wojna światowa 
Brał udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz 1 pułku Strzelców 
Podhalańskich. 21 września, po kapitulacji pułku, próbował bezskutecznie 
przedostać się na Węgry; ostatecznie wrócił do rodzinnej wsi, gdzie zajął 
się pracą na roli. Od listopada 1939 był żołnierzem Służby Zwycięstwu 
Polski, a od 1941 Konfederacji Tatrzańskiej. 

29 czerwca 1943 Gestapo zamordowało jego ojca, żonę i 2,5-letniego 
syna, a następnie spaliło jego dom. Przyjął wtedy nowy pseudonim 
„Ogień”. 

Wstąpienie do AK 
Po rozbiciu przez Gestapo Konfederacji Tatrzańskiej oddział Józefa Kurasia 
podporządkował się 16 lipca 1943 Armii Krajowej. Wspólnie 
z por. Władysławem Szczypką i por. Janem Stachurą utworzył Oddział 
Partyzancki AK „Wilk”. Został kwatermistrzem oddziału. Stosunki 
plutonowego Kurasia z nowo mianowanym dowódcą, por. Krystianem 
Więcławskim ps. „Zawisza”, układały się źle. W wyniku konspiracyjnego 
śledztwa został obarczony winą za samowolne opuszczenie obozu, 
w wyniku czego dwóch partyzantów poniosło śmierć. Kuraś został skazany 
na karę śmierci (wyrok unieważniono w 1944). Uniknął jej, przechodząc z 
częścią swego oddziału w maju 1944 do Batalionów Chłopskich. Prowadził 
skuteczną walkę z Niemcami. Jesienią 1944 jego licząca ok. 80 żołnierzy 
grupa partyzancka stała się oddziałem egzekucyjnym Powiatowej 
Delegatury Rządu RP w Nowym Targu i wykonywała wyroki podziemnych 
sądów specjalnych. 
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Współpraca z AL 
Jesienią 1944, za zgodą nowotarskiego Zarządu Powiatowego Stronnictwa 
Ludowego „Roch”, nawiązał ścisłą współpracę z Armią Ludową 
i partyzantką sowiecką (w ramach tej współpracy prowadził również 
działania propagandowe, skierowane przeciw AK, oskarżając ją 
o współpracę z Gestapo w zwalczaniu partyzantki sowieckiej) oraz uznał 
Krajową Radę Narodową; 1 grudnia 1944 złożył na ręce dowódcy oddziału 
AL „Za Wolną Ojczyznę” Izaaka Gutmana „Zygfryda” pisemne 
oświadczenie, w którym deklarował poparcie dla programu i uznanie 
zwierzchnictwa PKWN oraz operacyjne podporządkowanie mu swojego 
oddziału. 

Przez cały czas Kuraś aktywnie walczył z Niemcami, m.in. 31 grudnia 1944 
wspólnie z partyzantami sowieckimi wysadził pociąg na odcinku Rabka – 
Nowy Targ. 20 stycznia 1945 wspólnie z oddziałem AL (razem ok. 150 
ludzi) rozbili niemiecką kolumnę samochodów ciężarowych (zginęło ok. 
100 Niemców). 27 stycznia przeprowadził przez góry pododdziały Armii 
Czerwonej, umożliwiając wojskom sowieckim oskrzydlenie Nowego Targu. 

Po wojnie 
Po zajęciu Nowego Targu podporządkował swój oddział sowieckiej 
komendanturze miasta i z jej ramienia otrzymał zadanie organizacji Milicji 
Obywatelskiej (MO) w Nowym Targu. Po kilku tygodniach decyzje władz 
sowieckich zostały zmienione przez ekipę przybyłą na Podhale z ramienia 
PKWN i „Ogień” oraz część jego ludzi zostali zwolnieni z MO. Na początku 
lutego 1945 pojechał do Lublina, a następnie do Warszawy, gdzie odbył 
rozmowy z przedstawicielami PPR, w tym z kierowniczką Wydziału 
Personalnego KC PPR Zofią Gomułkową i otrzymał od niej 10 marca 1945 
nominację na szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w 
Nowym Targu; nominacja ta nastąpiła wbrew opinii miejscowych władz 
MO i PPR; pod wpływem ich doniesień WUBP w Krakowie wszczął 
formalne śledztwo przeciw Kurasiowi, chociaż 21 marca zatwierdzono 
Kurasia na stanowisko szefa PUBP (jednak bez odwołania wcześniejszego 
szefa, Stanisława Strzałki). 12 kwietnia „Ogień” zdezerterował z dużą 
częścią podkomendnych. Ostatecznie Kuraś został wezwany do 
krakowskiego WUBP, jednak – ostrzeżony w drodze lub po otwarciu 
wiezionych przez siebie listów do WUBP (w których miał znajdować się 
jego nakaz aresztowania) – zawrócił z drogi i podjął decyzję o powrocie 
„do lasu”. 
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Przejście do podziemia 
Działania „Ognia” w tym okresie nie do końca są wyjaśnione. Faktem jest, 
iż nie podporządkował się żadnemu z liczących się ówcześnie politycznych 
bądź militarnych ośrodków konspiracyjnych i działał całkowicie na własną 
rękę. 

W walce ze zgrupowaniem „Ognia” w latach 1945–1947 zginęło ponad 
60 funkcjonariuszy UB, ponad 40 milicjantów oraz 27 funkcjonariuszy 
NKWD. 18 sierpnia 1946 Józef Kuraś wraz ze swymi żołnierzami 
zorganizował i przeprowadził akcję rozbicia i opanowania więzienia 
św. Michała w Krakowie, w rezultacie czego uwolniono kilkudziesięciu 
więźniów – żołnierzy AK, WiN, NSZ. Wydarzenie to upamiętniono 
specjalną tablicą wmurowaną w mur ogrodu Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie od strony ul. Poselskiej. 

Na przełomie 1945/1946 Zgrupowanie „Błyskawica” liczyło około 
500 „leśnych” i kilkakrotnie więcej w siatce cywilnej. 21 kwietnia 1946 
zawarł związek małżeński z Czesławą Polaczyk. Zarówno ślub w kościele 
w Ostrowsku, jak i odbywające się na drugi dzień wesele na Górze 
Waksmundzkiej było manifestacją siły „Ognia”. 14 listopada 1946 Józef 
Kuraś wysłał list do Bolesława Bieruta, w którym wypunktował m.in. cele 
swojej walki: Oddział Partyzancki «Błyskawica» walczy o Wolną, 
Niepodległą i prawdziwie demokratyczną Polskę. Walczyć będziemy tak 
o granice wschodnie, jak i zachodnie. Nie uznajemy ingerencji ZSRR 
w sprawy wewnętrzne polityki państwa polskiego. Komunizm, który 
pragnie opanować Polskę, musi zostać zniszczony. Według współczesnego 
polskiego historyka, Macieja Korkucia, w swoich odezwach „Ogień” 
ostrzegał wszystkich konfidentów i ludzi pełniących w UB kierownicze 
stanowiska, że będą na każdym kroku wieszani i strzelani, nie patrząc na 
ich pochodzenie, a ich dobytek zostanie skonfiskowany na rzecz oddziałów 
partyzanckich. Z tego powodu działalność jego oddziałów wymierzona 
była zarówno w osoby narodowości polskiej, jak i pochodzenia 
niemieckiego, słowackiego i żydowskiego. 

Historyk Artur Bata w publikacji pt. Bieszczady w ogniu z 1987 wskazał na 
rzekomy kontakt Józefa Kurasia z kpt. Antonim Żubrydem, dowódcą 
oddziału partyzanckiego „Zuch” Narodowych Sił Zbrojnych (w Sanoku miał 
zostać zatrzymany łącznik od Kurasia, którego aresztował dowódca 
tamtejszego dywizjonu pociągów pancernych Służba Ochrony Kolei (SOK), 
kpt. Marian Jarosz). 
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Okoliczności śmierci 
Jesienią 1946 organa bezpieczeństwa rozpoczęły ofensywę. 21 lutego 
1947 „Ogień” wraz z towarzyszącą mu nieliczną grupą podkomendnych 
został otoczony przez grupę operacyjną KBW w Ostrowsku koło Nowego 
Targu. „Ogień” po zaciętej walce i próbie wydostania się z okrążenia 
usiłował popełnić samobójstwo na strychu jednej z wiejskich chałup. 
Zmarł tuż po północy 22 lutego 1947 w szpitalu w Nowym Targu. Nigdy 
nie odnaleziono miejsca jego pochówku. 

Kontrowersje 
Postać Józefa Kurasia i działalność jego oddziału budzi kontrowersje. 
Według organizacji żydowskich działających w Polsce oddział „Ognia”, 
oprócz ataków na urzędy UB i posterunki MO, mordował Żydów ocalałych 
z Holocaustu i dokonywał rozbojów. Oddział zamordował m.in. kilkunastu 
Żydów w okolicy Krościenka (nie był to jednak rozkaz „Ognia”). Fakty 
mordowania Żydów przez oddział „Ognia” potwierdza Żydowski Instytut 
Historyczny, zaś według zastępcy „Ognia”, Jana Kolasy „Powichra”, jego 
ludzie mieli walczyć „O Polskę bez komunistów i Żydów tę ideologię 
wyznających”. O dowodach morderstw na Żydach mówił również 
ambasador Izraela David Peleg. 

Jednak według innych źródeł Kuraś i jego żołnierze nie byli nigdy 
antysemitami, ponadto za zabijanie Żydów karali śmiercią. Żydzi mieli być 
zabijani przez oddział „Ognia” nie za swoje pochodzenie, lecz 
za przynależność do UB. Miało to miejsce np. w kwietniu 1945, gdy 
po rozbiciu PUBP w Nowym Targu zastrzelono wszystkich funkcjonariuszy 
UB, z których jeden był Polakiem, drugi Ukraińcem, a dwóch Żydami. Były 
adiutant Kurasia, o pseudonimie „Herkules”, twierdził wiele lat po wojnie: 
Nie było wypadku, żeby Żyd za samo pochodzenie został zlikwidowany. 

Jan Tomasz Gross na podstawie zachowanej notatki Wojewódzkiego 
Komitetu Żydowskiego, a także relacji naocznego świadka, Jana Kacwina, 
oskarżył ludzi „Ognia” o mord 2 maja 1946 w okolicy Krościenka. Według 
tych relacji po zatrzymaniu jadącego do granicy autobusu z 26 Żydami 
oddział „Ognia” zamordował 11 osób, raniąc 7, podczas gdy 8 uciekło 
do Nowego Targu. Bolesław Dereń i Maciej Korkuć podali, że mord ten był 
czynem niepowiązanego z „Ogniem” Jana Wachały ps. „Łazik”, którego 
Kuraś później skazał na śmierć i rozstrzelał. Wersję Grossa potwierdził 
natomiast w 2016 Jerzy Wójcik, podając, że grupa z oddziału Józefa 
Kurasia „Ognia” wymordowała pod Krościenkiem 13 Żydów (w tym 
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siedem kobiet i 11 letniego chłopca; dwie z ofiar zmarło w szpitalu) 
zamierzających przekroczyć granicę w okolicy Krościenka. W tej samej 
akcji zabito również, prowadzącego Żydów jako przewodnik, Jana Wachałę 
ps. „Łazik”. Wójcik podaje, że oddział „Ognia” zabił kilka dni wcześniej 
w tej samej okolicy kilkoro innych Żydów. Maciej Korkuć zgodził się 
z ustaleniami Jerzego Wójcika dodając: Mamy do czynienia 
z mieszkańcami Polski zastrzelonymi przez żołnierzy polskiego podziemia 
niepodległościowego, ludzi w mundurach polskiego wojska. Nie działali oni 
jako narzędzia tego czy innego systemu totalitarnego.. 

Akcje przeciw Słowakom 
Według Ludomira Molitorisa z Towarzystwa Słowaków w Polsce w czasie 
swej działalności na Spiszu i Orawie Kuraś przerażał mieszkających tam 
Słowaków oraz dopuszczał się zbrodni i grabieży. 

Stanisław Wałach, szef powiatowych UBP w Chrzanowie, Limanowej 
i Nowym Sączu, naczelnik Wydziału III WUBP w Krakowie, który również 
brał udział w akcjach przeciw „Ogniowi”, w 1965 wydał książkę Był 
w Polsce czas, a w 1976 – Świadectwo tamtym dniom – opisujące działania 
„Ognia”. 

Towarzystwo Słowaków w Polsce wezwało do przeprowadzenia przez IPN 
śledztwa w sprawie akcji przeciw ludności słowackiej, dokonywanych 
przez Kurasia i podległe mu oddziały na Podhalu. W 2012 Ľubomír Ďurina, 
dyrektor słowackiego archiwum IPN, pokazał w Warszawie film 
poświęcony Kurasiowi Zakątki zapomniane przez Pana Boga. Stwierdził 
przy tym: Posiadamy wiele relacji osób, które w latach 1945-1947 uciekały 
ze Spisza i Orawy przed ludźmi Kurasia i chroniły się na terenie 
Czechosłowacji. Po przekroczeniu granicy osoby te były przesłuchiwane 
przez czechosłowacką służbę bezpieczeństwa i opowiadały o powodach 
ucieczki z Polski. To są wstrząsające relacje o terrorze, mordach, gwałtach, 
grabieżach. 

W 1990 nowotarski oddział Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
wydał oświadczenie w którym czytamy: Nie mamy nic wspólnego 
z „Ogniem” i jego pogrobowcami. Uważamy, że zamiast uczestniczyć 
w uroczystościach ku czci „Ognia” należałoby odprawić żałobne 
nabożeństwo w intencji jego ofiar, a jest ich 430. 
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Sprawa stopnia wojskowego 
Sprawa stopnia wojskowego „Ognia” nie jest jasna. W Wojsku Polskim 
miał stopień kaprala, podobnie w Armii Krajowej, gdzie jednak według 
niektórych źródeł miał otrzymać awans na plutonowego. W Batalionach 
Chłopskich lub Urzędzie Bezpieczeństwa (UB) otrzymał stopień 
porucznika. Po dezercji z UB ogłosił się majorem, wykorzystując do tego 
skradzione dokumenty. W 2017 minister obrony narodowej wydał 
postanowienie o uznaniu stopnia oficerskiego majora. 

ppłk Wincenty Kwieciński 
przybrane nazwisko Witold Kamiński, ps. „Głóg”, „Jur”, „Lotny”, „V-T”, 
„Mańkut”, „Proboszcz” (ur. 24 grudnia 1916 w Słowiańsku, zm. 15 
października 1984 w Warszawie) – podpułkownik artylerii Wojska 
Polskiego, żołnierz Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej oraz NIE, 
Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj i Zrzeszenia WiN, kawaler Orderu Orła 
Białego. 

 
w mundurze podchorążego WP 

Życiorys 
W Wojsku Polskim został awansowany do stopnia podporucznika 
ze starszeństwem z dniem 1 października 1937 i zweryfikowany 
w korpusie oficerów artylerii z lokatą 1. Uczestniczył w wojnie obronnej 
1939 jako najmłodszy dowódca 9 baterii 6 pułku artylerii lekkiej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Wincenty_Kwieci%C5%84ski_1.jpg


Żołnierze Wyklęci – kompendium wiedzy 

 

- 88 - 

16 września został ranny w bitwie pod Aleksandrowem i Podsośniną 
Łukowską. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. 

Od 1940 należał do ZWZ-AK. Od 1944 był szefem kontrwywiadu komendy 
Okręgu AK Warszawa. Od 1945 działał w antykomunistycznej organizacji 
NIE, a następnie Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj. 

Był prezesem III Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN od października 1946 
do stycznia 1947. Wcześniej, w czasach II Zarządu, pełnił funkcję najpierw 
zastępcy, a później Prezesa Obszaru Centralnego i współtworzył 
podziemny Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej 
(KPOPP). 

Został aresztowany przez UB 5 stycznia 1947 i w grudniu skazany na karę 
dożywotniego więzienia. W lutym 1947 podpisał ulotkę-apel skierowany 
do swoich podkomendnych o skorzystanie z amnestii oraz zaakceptował 
decyzję dowódcy okręgu białostockiego WiN ppłk. „Juhasa” o ujawnieniu 
okręgu. Wypuszczony na wolność 27 kwietnia 1957. 

Zmarł 15 października 1984. Został pochowany na Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie. 

Jego żoną była Zofia (zm. 1998), z którą miał syna Jacka (dziennikarz). 
Jego ciotecznym bratem był oficer Armii Krajowej Henryk Trojańczyk. 

Odznaczenia 

 Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (1945) 

 Order Orła Białego – pośmiertnie (15 sierpnia 2008, przyznany 
przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego) 

 Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (1970) 

 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (3 maja 1983, przyznany 
przez prezydenta RP na uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego) 

 Złoty Krzyżem Zasługi z Mieczami 

 Srebrny Krzyżem Zasługi z Mieczami 

 Krzyż Armii Krajowej 
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mjr Adam Lazarowicz 
ps. „Klamra”, „Pomorski”, „Kleszcz”, „Zygmunt”, „Jadzik”, „Grot”, 
„Orczyk”, „Gwóźdź”, „Aleksander” (ur. 14 października 1902 w Berezowicy 
Małej koło Zbaraża, zamordowany 1 marca 1951 w więzieniu 
mokotowskim w Warszawie) – major piechoty Polskich Sił Zbrojnych, 
żołnierz SZP, ZWZ i AK oraz Zrzeszenia WiN, zastępca prezesa IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia WiN, działacz zbrojnego podziemia 
niepodległościowego. W 2013 awansowany pośmiertnie do stopnia 
podpułkownika. 

 
Popiersie Adama Lazarowicza w ramach Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie 

Życiorys 
Był synem Franciszka Lazarowicza i Wandy z domu Ojak. W 1919 wstąpił 
na ochotnika do odrodzonego Wojska Polskiego i walczył z Ukraińcami 
na Wołyniu. Następnie rozpoczął naukę w gimnazjum w Jaśle. W 1920 
ponownie zgłosił się do WP i wziął udział w wojnie z bolszewikami. Walczył 
w rejonie miejscowości Chorzele, został ranny w walkach pod Ostrołęką. 
Po zakończeniu działań wojennych powrócił do gimnazjum, w którym 
w 1921 zdał maturę. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Historii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1931 ukończył kurs 
podchorążych piechoty. Z dniem 1 września 1931 mianowany został 
podporucznikiem rezerwy piechoty. W 1934 w tym stopniu został 
zweryfikowany z lokatą 392 w korpusie oficerów piechoty i posiadał 
przydział mobilizacyjny do 20 pułku piechoty Ziemi Krakowskiej. W 1936 
otrzymał awans do stopnia porucznika. Z powodu choroby został 
zwolniony z wojska. Był kierownikiem szkoły w Gumniskach. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Monument_to_Cursed_Soldiers_in_Rzesz%C3%B3w_2_Adam_Lazarowicz_a.jpg
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Podczas kampanii wrześniowej 1939 zmobilizowany i wyznaczony 
na stanowisko ostatniego komendanta miasta Dębica. Po ewakuacji 
garnizonu przyłączył się do jednostek walczących w rejonie Rawy Ruskiej; 
dowodził kompanią. 

W październiku 1939 wrócił do Gumnisk koło Dębicy, gdzie ponownie 
objął funkcję kierownika szkoły. Jednocześnie zaangażował się 
w działalność konspiracyjną w ramach Służby Zwycięstwu Polski, 
a następnie Związku Walki Zbrojnej. W 1940 został komendantem 
placówki, a następnie Obwodu Dębica ZWZ-AK; stał na jego czele aż 
do wiosny 1944. W tym czasie dokonał znacznej jego rozbudowy. 
Przeniósł komendę Obwodu z miasta na wieś, do Gumnisk. Komendy tej 
Niemcom do zakończenia wojny nie udało się wykryć. Powołał 10 nowych 
placówek ZWZ na terenie powiatu, m.in. w Dębicy o krypt. „Działo”, 
w Pilźnie – „Pocisk”, w Ropczycach – „Ropa” i „Rakieta” oraz inne 
w różnych miejscowościach. Obwód Dębica pod jego komendą osiągnął 
najwyższy poziom organizacyjny, wyszkolenia i gotowości bojowej 
z wszystkich obwodów Inspektoratu Rzeszowskiego AK. W 1943 r. dostał 
awans do stopnia kapitana, a rok później – majora. Jego największym 
sukcesem był współudział w rozpracowaniu niemieckiej broni rakietowej 
V-2 na poligonie doświadczalnym w rejonie miejscowości Blizna koło 
Dębicy. Wiosną 1944 r. objął funkcję zastępcy inspektora Inspektoratu 
Rzeszów AK. W czasie akcji „Burza” dowodził 5 pułkiem strzelców konnych 
AK, liczącym ok. 1200 ludzi. Za pomoc wojskom sowieckim otrzymał Order 
Czerwonej Gwiazdy, ale go nie przyjął. 

W lutym 1945 przybył do Rzeszowa, gdzie został kierownikiem Okręgu 
Rzeszowskiego WiN, a następnie Okręgu Wrocławskiego. W grudniu 1946 
został mianowany zastępcą Prezesa IV Zarządu Głównego WiN ppłk. 
Łukasza Cieplińskiego ps. „Ostrowski”, „Bogdan”, „Ludwik”, „Pług”. 
5 grudnia 1947 w Żninie został aresztowany przez UB. Po brutalnym 
śledztwie w październiku 1950 Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie 
skazał go na 4-krotną karę śmierci i 33 lata pozbawienia wolności. 1 marca 
1951 został stracony w więzieniu mokotowskim. 

Jego syn Zbigniew (ur. 27 kwietnia 1925) dowodził plutonem AK podczas 
akcji „Burza”. Z kolei syn Zbigniewa Lazarowicza, a wnuk śp. mjr. Adama 
Lazarowicza, Romuald (ur. 11 sierpnia 1953) należał do najaktywniejszych 
działaczy Solidarności Walczącej. Obaj potomkowie mjr. „Klamry” 
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zamieszkali we Wrocławiu. Córka Adama Lazarowicza, Danuta (po mężu 
Iwan) działała w Armii Krajowej. 

Odznaczenia 
1 marca 2010, wraz z trójką innych „Żołnierzy Wyklętych” straconych 
tego samego dnia co on, Józefem Batorym, Franciszkiem Błażejem 
i Mieczysławem Kawalcem, został pośmiertnie odznaczony przez 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego za wybitne zasługi dla niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. 

kap. Władysław Łukasiuk 
ps. „Młot” (ur. 16 lutego 1906, zm. 27 czerwca 1949) – kapitan WP/AK, 
partyzant antykomunistyczny ziemi podlaskiej. 

 

Życiorys 
Urodził się we wsi Tokary, w rodzinie chłopskiej. Ukończył szkołę 
powszechną i gimnazjum. Od 1929 roku służył w wojsku w 3 PSK 
w Wołkowysku. Wykształcenie, dobra kondycja oraz predyspozycje 
sprawiły, że szybko awansował na plutonowego. Niestety jego karierę 
przerwał tragiczny wypadek. Łukasiuk podczas treningu ujeżdżania konia, 
spadł z niego i doznał poważnych obrażeń lewej nogi. Efektem tego 
wypadku było to, że młodemu plutonowemu lewa noga na zawsze 
pozostała sztywna. Po zawarciu małżeństwa z Jadwigą Oksiutówną osiadł 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:W%C5%82adys%C5%82aw_%C5%81ukasiuk.JPG


Żołnierze Wyklęci – kompendium wiedzy 

 

- 92 - 

w Mężeninie nad Bugiem. Miał z nią troje dzieci. Do wybuchu wojny pełnił 
funkcję zastępcy wójta gminy Sarnaki. Istnieje przypuszczenie, że w tym 
czasie rozpracowywał dla polskiego wywiadu środowiska komunistyczne 
i masońskie (rozpracowywał między innymi Wandę Wasilewską). 

W wojnie obronnej nie brał udziału. Aktywnie za to współpracował 
z ZWZ/AK. Dowodził drużyną konspiracyjną wchodzącą w skład 
8 kompanii, IX Ośrodka Sarnaki-Górki Obwodu AK Siedlce. Brał udział 
w akcji „V” – przejęcia niewybuchu niemieckiego pocisku rakietowego  
V-2 pod Sarnakami. Po wkroczeniu Sowietów, podjął próbę stawiania 
oporu nowemu wrogowi. Zimą 1944 plut. „Młot” nawiązał kontakt 
z Obwodem Bielsk Podlaski, należącym do Białostockiego Okręgu AK. 
Władysław Łukasiuk powiększył w styczniu 1945, swój oddział z kilku do 
kilkudziesięciu ludzi. Pierwszą potyczkę z sowietami zakończoną rozbiciem 
grupy operacyjnej NKWD, stoczył 18.03.1945 na drodze z Mężenina 
do Figał. Wkrótce jego oddział połączył się z dużo większym oddziałem 
AK/AKO ppor. Teodora Śmiałowskiego „Szumnego”, gdzie Łukasiuk objął 
funkcję dowódcy 1 plutonu. Pluton ten wyróżnił się bojowością na tle 
innych oddziałów jednostki. W czasie służby w oddziale „Młot” zdał kurs 
Szkoły Podchorążych Rezerwy. W sierpniu 1945 pchor. Łukasiuk został 
awansowany na podporucznika. Kolejne awanse to: porucznik (X 1946) 
i kapitan (11 XI 1947). 

Po śmierci „Szumnego” 1.08.1945 roku oddział rozwiązano. Pluton 
ppor. Łukasiuka nie chcąc składać broni dołączył do 5 Wileńskiej Brygady 
AK. Stoczył w jej szeregach kilka potyczek (pod Sikorami, Zalesiem 
i w Miodusach-Pokrzywnych). Po demobilizacji Brygady stworzył w polu, 
wraz z ppor. Lucjanem Minkiewiczem „Wiktorem” oddział kadrowy. 
Oddział ten od lutego 1946, przeszedł pod rozkazy mjr Zygmunta 
Szendzielarza „Łupaszki” i otrzymał nazwę 6 Brygady Wileńskiej. Wkrótce 
Brygada ta przeszła z rejonu lewobrzeżnego rzeki Bug w rejony północne 
powiatu Sokołów Podlaski. 18 X 1946 porucznik „Młot” został mianowany 
dowódcą 6 Brygady Wileńskiej. Przez 3 lata dowodził nią, potrafiąc 
utrzymać się w terenie, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. 

Był człowiekiem solidnym, odpowiedzialnym, mającym świetny instynkt 
partyzancki. Wyróżniał go na tle innych dowódców bardzo silny charakter. 
Pomimo kalectwa zawsze maszerował w pierwszym szeregu, razem 
ze swoim oddziałem. Starsi mieszkańcy Podlasia pamiętają, że poruszanie 
sprawiało mu duże kłopoty. Musiał podpierać się swoim karabinem SWT. 
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W ciągu kilku lat stał się ze zwykłego dowódcy plutonu, prawdziwą 
legendą Podlasia. Lubił go i liczył się z nim sam mjr „Łupaszka”. Uważa się, 
że cechowała go dbałość o ludność cywilną (zwalczanie bandytyzmu 
i złodziejstwa). 

Kapitan Władysław Łukasiuk „Młot” zginął na kolonii wsi Czaje-Wólka, 
zastrzelony przez swojego podkomendnego Czesława Dybowskiego 
„Rejtana”. „Młot” zastrzelił młodszego brata Czesława – Leopolda, 
ponieważ nie wykonał on zleconego przez „Młota” wyroku śmierci 
na cywilach (podejrzewanych o współpracę z UB - dla jego 
podkomendnego samo podejrzenie nie wystarczyło aby zabić cywilów). 
Widząc to, „Rejtan” zastrzelił „Młota”. W Czajach Wólce (gmina 
Ciechanowiec),15 lipca 2006 roku, nastąpiło uroczyste odsłonięcie 
pomnika poświęconego pamięci Młota. Jeszcze przed uroczystościami 
pomnik został zniszczony (prawdopodobnie przez lokalną społeczność, 
wśród której Młot nie cieszył się dobrą opinią). 

Zwłoki kpt. „Młota” zostały ekshumowane 13 sierpnia 1949 przez 
funkcjonariuszy UBP. Miejsce ich pochówku pozostaje nieznane. 

W 2002 powstał film Historia „Młota”, czyli dwie Polski. 

Ordery 
Pośmiertnie, postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
z 9 listopada 2007 „za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej” został, wraz z dwoma innymi „żołnierzami wyklętymi” – 
Kazimierzem Kamieńskim i Zygmuntem Szendzielarzem odznaczony 
Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a przekazanie orderów 
odbyło się 11 listopada tego samego roku w czasie uroczystości z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. 
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ppor. Stanisław Marchewka 
ps. „Ryba” (ur. 15 listopada 1908 w Jeziorku k. Łomży, zm. 4 marca 1957 
w Jeziorku) – podoficer zawodowy Wojska Polskiego. Dowódca plutonu 
w ZWZ i AK, oficer AKO i WiN, przewodnik walki czynnej rejonu D AKO, 
dowódca oddziału partyzanckiego. 

 
„Ryba” był ostatnim oficerem podziemia poakowskiego, który zginął 
z bronią w ręku i to aż w 1957 roku. Dłużej od niego w Polsce przetrwał 
tylko Józef Franczak „Laluś” na Lubelszczyźnie zabity przez SB w roku 
1963. Po 1957 spośród żołnierzy podziemia antykomunistycznego oprócz 
Franczaka utrzymywali się jedynie pojedynczy partyzanci NZW, jak Michał 
Krupa ps. „Wierzba” (przetrwał w konspiracji do lutego 1959), czy Andrzej 
Kiszka ps. „Dąb” (ukrywał się w leśnym bunkrze koło Huty Krzeszowskiej aż 
do 31 grudnia 1961 r.), po aresztowaniu zostali oni skazani na kary 
więzienia. W 1978 na terenie ówczesnej Estońskiej SSR w obławie KGB 
poległ ostatni partyzant antykomunistyczny August Sabbe. 

Życiorys 
Stanisław Marchewka służbę wojskową odbył w 18 pal i tam ukończył 
szkołę podoficerską. W 1939 roku walczył w okolicach Ostrowi 
Mazowieckiej i tam dostał się do niewoli, uciekł jednak z transportu. 

Działalność konspiracyjna 
Działalność konspiracyjną Stanisław Marchewka rozpoczął w 1940 roku, 
wspólnie z rodziną Rydzewskich z Jeziorka – Józefem Rydzewskim 
(„Borem”), Stanisławem Rydzewskim („Karpą”) i Antonim Rydzewskim 
(„Borutą”), organizując podziemie na terenie gminy Drozdowo. Przyjął 
pseudonim „Ryba” i został mianowany dowódcą miejscowego plutonu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Stanis%C5%82aw_Marchewka_Ryba.jpg
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Akcja „Burza” 
W ramach akcji „Burza” pluton „Ryby” stanowił część zgrupowania 
kpt. „Lipca” i znalazł się w bazie na „Kościółku”. Prowadzone były akcje 
zaopatrzeniowe – w czasie jednej z nich plut. „Ryba” porwał landrata 
Millera. Niemcy po negocjacjach uwolnili kilkunastu ludzi, a landrat wraz 
ze swoim współtowarzyszem zostali „podrzuceni” z zawiązanymi oczami 
na moście w Piątnicy. Niemcy postanowili zniszczyć zgrupowanie, „Lipiec” 
podjął decyzję o opuszczeniu bazy – co następuje w pierwszej połowie 
sierpnia 1944 roku. W czasie wycofywania się plut. „Ryba” zaatakował 
i zniszczył stojącą w okolicy Grądów-Woniecka kolumnę samochodów 
ciężarowych. Doszło do kontaktu z wojskami sowieckimi. Sowieci zażądali 
poddania się oddziału. „Lipiec” zmienił miejsce postoju, a następnie 
rozwiązał oddział. 

Działalność powojenna 
„Ryba” pozostał ze swoimi żołnierzami. Grupa została schwytana przez 
Rosjan rozbrojona i wcielona do 6 Zapasowego Batalionu 2 Armii Wojska 
Polskiego. Na rozkaz podziemia „Ryba” zdezerterował na początku 
1945 roku i włączył się w struktury AKO, stworzonej 15 lutego 1945 roku 
rozkazem podpułkownika „Mścisława” – Władysława Liniarskiego 
komendanta Białostockiego Okręgu Armii Krajowej. 

Awansowany do stopnia podporucznika, „Ryba” objął funkcję 
przewodnika walki czynnej Rejonu D AKO – był to odpowiednik funkcji 
szefa kedywu Inspektoratu Łomżyńskiego AK sprzed stycznia 1945 roku. 
Został też adiutantem majora „Bruzdy”. 

Do realizacji zadań samoobrony i walki czynnej powołano do istnienia 
oddział partyzancki poruszający się po terenie Rejonu D. Oddział ten liczył 
do 40 ludzi, z którego wyselekcjonowano kilkuosobową grupę podległą 
bezpośrednio ppor. „Rybie” i stanowiącą bezpośrednią ochronę majora 
„Bruzdy”. Wykonano wiele akcji, likwidując dawnych współpracowników 
niemieckich i konfidentów „nowej władzy”. Atakowano posterunki milicji 
i zdobywano broń, dochodziło do starć z NKWD. 

W styczniu 1945 roku Białymstoku została aresztowana przez NKWD 
Franciszka Ramotowska („Iskra”) łączniczka, sanitariuszka. Na początku 
kwietnia 1945 roku „Iskra” została ciężko ranna w czasie próby ucieczki 
i umieszczona w Szpitalu Garnizonowym w Białymstoku. Major „Bruzda” 
zdecydował się na próbę jej odbicia. Akcję wykonano bez strat i bez 
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jednego strzału wieczorem kwietnia 1945 roku. Brali w niej udział 
„Bruzda”, „Ryba”, „Szczedroń”, „Jastrząb”, „Komar”, „Cezar” i „Sokolik”. 
Ranna „Iskra” została przetransportowana do Jeziorka „Ryby” i tam ją 
leczono, a następnie umieszczona w Warszawie. 

Pod koniec kwietnia major „Bruzda” podjął decyzję o ataku na Grajewo. 
Celem akcji było uwolnienie aresztowanych przez UB żołnierzy podziemia 
oraz sparaliżowanie pracy przedstawicieli „władzy ludowej”. Akcję 
wykonano w nocy z 8 na 9 maja. Ugrupowanie liczące około 200 ludzi 
zostało podzielone na cztery grupy – pierwsza pod dowództwem „Ryby” 
miała zaatakować UB, druga pod dowództwem „Wawra” Komendę 
Powiatową Milicji, trzecia pod dowództwem „Olszyny” miała blokować 
komendanturę radziecką, czwarta zaś pod dowództwem „Dęba” miała 
blokować drogi dojazdowe do miasta. „Ryba” otoczył budynek swoimi 
ludźmi, ostrzelał go zmasowanym ogniem broni maszynowej, a następnie 
do ataku przystąpiły kilkuosobowe grupy szturmowe, które atakując 
budynek granatami wdarły się do środka. Uwolniono około 60 więźniów, 
zdobyto dokumenty i broń. Zatrzymano kilku funkcjonariuszy i agentów 
UB. Gdy rozpoczęły się walki o PUBP i KP MO, żołnierze sowieccy 
z Komendantury Wojennej przy ul. Kopernika próbowali włączyć się 
do walki, ale zaprzestali walki po stracie dwóch zabitych, w tym dowódcy 
grupy operacyjnej. Akcja w Grajewie zakończyła się powodzeniem, 
a w czasie powrotu rozbrojono jeszcze posterunek milicji w Szczuczynie 
i zlikwidowano punkt łączności Armii Radzieckiej pod miejscowością Łojki 
– dokonał tego patrol dowodzony przez „Rybę”. Zajęto poza tym Izbę 
Skarbową, z której zabrano ponad 200 tys. zł., oraz budynek starostwa. 
Po powrocie do lasu między wsiami Okół i Modzele i krótkim dochodzeniu 
rozstrzelano 5 lub 6 agentów i 1 funkcjonariusza UB; pozostałych 
funkcjonariuszy UB i MO po przesłuchaniu i odebraniu od nich przysięgi, 
że nie będą więcej pracowali w aparacie bezpieczeństwa, puszczono 
wolno. 

11 maja major „Bruzda” wraz z ppor. „Rybę” i sześcioosobowym patrolem 
por. Wojciecha Przybylaka („Łosia”) zorganizował zasadzkę na szosie 
Wizna – Łomża, chcąc odbić aresztowanego przez UB plutonowego 
„Jałowca”. W wyniku walki zginęło lub zostało rannych 16 funkcjonariuszy 
UB-MO, zdobyto całą broń i uwolniono „Jałowca”. Oddział miał tylko 
jednego lekko rannego. 



Żołnierze Wyklęci – kompendium wiedzy 

 

- 97 - 

21 maja sześciu współpracujących z „Rybą” strażników więzienia w Łomży 
rozbroiło pozostałych, zlikwidowało dwóch z nich, uwolniło więźniów, 
zarekwirowało broń, pieniądze i zapasy żywności, zniszczyło 
dokumentację więzienną i dołączyło do oddziału „Ryby”. 

W 1945 roku podziemiu zaostrzył się konflikt między AKO i NSZ. 
Doprowadzało to do wzajemnych konfiskat broni, a nawet wykonywania 
wyroków śmierci. Patrole ppor. „Ryby”, często dowodzone przez niego 
osobiście brały udział w tej bratobójczej walce. 

Latem 1945 roku Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj zdecydowała o zmianie 
sposobu walki ze zbrojnej na polityczną. W efekcie podjęto decyzję 
o „rozładowaniu lasów”. W toku tej akcji rozwiązany został też oddział 
„Ryby”. Utrzymał on stanowisko szefa samoobrony w nowo 
organizujących się strukturach Rejonu Łomża WiN, ale nowe metody walki 
nie odpowiadały mu i w styczniu 1946 roku opuścił szeregi konspiracji. 

Swoją walkę w strukturach ZWZ, AK, AKO, i WiN zakończył w stopniu 
podporucznika czasów wojny. Został odznaczony Krzyżem Walecznych 
i Krzyżem Virtuti Militari V klasy. 

Po zerwaniu z konspiracją Stanisław Marchewka opuścił łomżyńskie 
i osiedlił się w Łodzi. Został kupcem. Przyjechał do Łomży w 1947 roku, 
aby dopełnić obowiązku ustawy amnestyjnej i wrócił do Łodzi. 

Powrót do podziemia 
W roku 1950 zaczęli ponownie ukrywać się zagrożeni aresztowaniem 
major Jan Tabortowski „Bruzda” i kapitan Stanisław Cieślewski („Lipiec”). 
Urząd Bezpieczeństwa intensywnie poszukiwał sposobu likwidacji, trafił 
również do Stanisława Marchewki. Nie pozostawiono „Rybie” wielkiego 
wyboru – albo współpraca z UB i wydanie „Bruzdy”, albo aresztowanie ze 
wszystkimi dalszymi konsekwencjami. Pod koniec 1952 roku „Ryba” 
pozornie zgodził się na współpracę z UB, otrzymał kryptonim „Rak” 
i z „błogosławieństwem” UB zaczął poszukiwać kontaktu z „Bruzdą”. 

Do spotkania „Bruzdy” z „Rybą” doszło w lipcu 1953 roku u Apolinarego 
Grabowskiego w Jeziorku. „Ryba” opowiedział „Bruzdzie” o działaniach 
podjętych przez UB i wstąpił do grupy w której byli wówczas „Bruzda”, 
„Zegar” – Tadeusz Wysocki i „Tygrys” – Wacław Dąbrowski, a nieco 
później dołączył do nich na krótko Jan Rogiński („Lis”). 
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We wrześniu 1953 roku dokonano rekwizycji w PGR Ławsk, doszło 
do wymiany ognia w wyniku której zginął milicjant – funkcjonariusz KPMO 
z Grajewa. W październiku 1953 dokonano rekwizycji pieniędzy 
z ambulansu pocztowego. Akcja została przeprowadzona bez strzału i strat 
w ludziach, mimo że UB miało informacje o możliwości takiej akcji. 

W sierpniu 1954 roku „Bruzda” zdecydował się na kolejną akcję 
rekwizycyjną – tym razem na Gminną Kasę Spółdzielczą w Przytułach. 
Ranny został major „Bruzda”. Rana „Bruzdy” okazała się bardzo ciężka 
i na jego własną prośbę został on dobity strzałem z pistoletu przez „Rybę”  

Śmierć 
Urząd Bezpieczeństwa znalazł możliwości dotarcia do „Tygrysa” i „Zegara”. 
Obaj zgodzili się wyjść z podziemia i skorzystać z amnestii, ale nie chcieli 
ujawnić miejsca, gdzie ukrywał się „Ryba”. Przełom nastąpił pod koniec 
lutego 1957 roku. Poprzez „Zdzisławę” – tajnego współpracownika UB 
udało się w przybliżeniu ustalić miejsce pobytu grupy, a Tadeusz Wysocki 
(„Zegar”) dokonał reszty wskazując funkcjonariuszom UB – kapitanowi 
Szkudelskiemu i kapitanowi Czapajewiczowi lokalizację schronu, 
zdecydował się też na udzielenie pomocy przy likwidacji „Ryby”. 

Natychmiast rozpoczęła się operacja likwidacji „Ryby”. 2 marca 
pod pozorem choroby żony Wacław Dąbrowski „Tygrys” dostał prawo 
opuszczenia schronu. Zabudowania Grabowskiego zostały otoczone przez 
2 kompanię 2. batalionu KBW z Grajewa. Wysocki wyszedł z kryjówki 
i zameldował UB, że w schronie został tylko „Ryba”. W pobliże schronu 
przedostali się kpt. Franciszek Czapajewicz z jeszcze jednym 
funkcjonariuszem UB. Zorientowawszy się w niebezpieczeństwie „Ryba” 
zaczął strzelać do funkcjonariuszy UB, ale po oddaniu czterech strzałów 
jego broń zacięła się, natomiast Czapajewicz serią z pistoletu 
maszynowego trafił „Rybę” zabijając go na miejscu. 

Upamiętnienie 
Postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 20 sierpnia 2009 r. 
„za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” został 
pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. 
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płk Franciszek Niepokólczycki 
ps. „Teodor”, „Szubert”, „Franek”, „Żejmian”, „Halny” (ur. 27 października 
1900 w Żytomierzu, zm. 11 czerwca 1974 w Warszawie) – pułkownik 
saperów Wojska Polskiego, dowódca Związku Odwetu, członek Kedywu, 
żołnierz Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej oraz powojennego 
podziemia antykomunistycznego, prezes WiN, więzień polityczny 
w okresie stalinowskim, kawaler Orderu Orła Białego. 

 
Życiorys 
Syn Antoniego (stolarza) i Pauliny z d. Sielskiej. Uczył się od 1911 
w rodzinnym mieście w progimnazjum rosyjskim, w domu od 1917, 
a od 1918 w gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej im. Tadeusza 
Czackiego. W 1919 otrzymał świadectwo dojrzałości jako ekstern 
w rosyjskim III Gimnazjum. Od listopada 1918 był członkiem Polskiej 
Organizacji Wojskowej w Żytomierzu (Komenda Naczelna nr 3). Podczas 
wojny polsko-bolszewickiej w 1920 walczył w oddziałach partyzanckich 
jako zastępca dowódcy oddziału. W Wojsku Polskim służył od 1922 
w 10 Pułku Saperów w Przemyślu i 3 Batalionie Saperów w Wilnie. 
Brał udział w wojnie obronnej 1939 jako dowódca 60 Batalionu Saperów, 
w składzie Armii „Modlin”. 

Po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę i okupacji terytorium kraju przez 
agresorów działał w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. Już 
27 września 1939, podczas oblężenia Warszawy przez Wehrmacht był 
współzałożycielem Służby Zwycięstwu Polski, następnie w Związku Walki 
Zbrojnej i Armii Krajowej. 

5 października 1939 był dowódcą niezrealizowanego zamachu na Adolfa 
Hitlera podczas „defilady zwycięstwa” w Alejach Ujazdowskich. W 1940 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Niepokolczycki_Franciszek.jpg
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został dowódcą Związku Odwetu ZWZ, zajmującego się walką bieżącą 
i sabotażem. Współorganizował następnie Kedyw Armii Krajowej, a w roku 
1943 został zastępcą komendanta Kedywu (Augusta „Nila” Fieldorfa). 
Walczył w powstaniu warszawskim jako szef Wydziału Saperów Oddziału 
III Komendy Głównej AK, w stopniu pułkownika. Po kapitulacji powstania 
trafił do niewoli i do stycznia 1945 przebywał w Oflagu II C Woldenberg. 

Po powrocie do Polski zaangażował się w działalność konspiracyjną 
przeciwko władzom komunistycznym. Od maja do sierpnia 1945 pełnił 
funkcję zastępcy komendanta Obszaru „Południe” w Delegaturze Sił 
Zbrojnych, płk. Antoniego Sanojcy, a we wrześniu 1945 został zastępcą 
A. Sanojcy jako prezesa Obszaru Południowego WiN. Po aresztowaniu 
A. Sanojcy, w dniu 15 listopada 1945 zastąpił go na stanowisku prezesa 
Obszaru Południowego. Już od 23 listopada tego samego roku kierował 
II Zarządem WiN, najpierw jako p.o. prezesa, a od stycznia 1946 jako 
prezes. Nawiązał kontakt z Rządem RP na uchodźstwie oraz Oddziałem VI 
Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

Został aresztowany w dniu 22 października 1946 w Zabrzu i poddany 
długiemu śledztwu. Proponowano mu współpracę z rządem 
komunistycznym, łącznie z awansem generalskim i odznaczenie orderem 
Virtuti Militari, czemu jednak odmówił. 10 września 1947 został 
w pokazowym procesie II Zarządu Głównego WiN i działaczy PSL 
na trzykrotną karę śmierci. Odmówił zwrócenia się o łaskę do Bolesława 
Bieruta, jednak karę zamieniono mu najpierw na karę dożywotniego 
pozbawienia wolności, a następnie 12 lat pozbawienia wolności. 
Był więziony we Wronkach i Szczecinie. Został zwolniony 22 grudnia 1956, 
następnie odmówił formalnych zabiegów o rehabilitację. Po uwolnieniu 
pracował w Stowarzyszeniu Wynalazców Polskich, Spółdzielni Pracy 
„Technomontaż” i Spółdzielni Inwalidów i Emerytów Kolejowych w 
Warszawie. Do końca życia był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 

Odznaczenia 

 Order Orła Białego (15 sierpnia 2008, nadany pośmiertnie przez 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego) 

 Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari (1944) 

 Krzyż Niepodległości (1931) 

 Krzyż Walecznych – czterokrotnie (po raz trzeci w 1921) 

 Srebrny Krzyż Zasługi (1928) 
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rtm. Witold Pilecki 
herbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh”; nazwiska konspiracyjne „Roman 
Jezierski”, „Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, „Witold 
Smoliński”; kryptonim T-IV (ur. 13 maja 1901 w Ołońcu, zm. 25 maja 1948 
w Warszawie) – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel 
Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu 
oporu w KL Auschwitz. Autor raportów o Holocauście, tzw. Raportów 
Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski 
Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948. Unieważnienie wyroku 
nastąpiło w 1990. Pośmiertnie, w 2006 otrzymał Order Orła Białego, 
a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika. 

Życiorys 
Urodził się w Ołońcu – mieście w północno-zachodniej Rosji, na terenie 
wchodzącej w skład tego państwa Karelii. Pochodził z rodziny szlacheckiej 
pieczętującej się herbem Leliwa. Jego dziadek, Józef Pilecki, siedem lat 
spędził na zesłaniu na Syberii za udział w powstaniu styczniowym. Ojciec 
Witolda, Julian Pilecki po ukończeniu studiów w Instytucie Leśnym 
w Petersburgu, przyjął posadę leśnika w Karelii, co było spowodowane 
represjami wobec Polaków na terenach wcielonych do Imperium 
Rosyjskiego. Nie mogli oni obejmować posad odpowiadających 
ich wykształceniu. Po wstąpieniu w związek małżeński z Ludwiką 
Osiecimską zamieszkali w Ołońcu. Tam urodziło im się pięcioro dzieci: 
Maria, Józef (zmarł w wieku 5 lat), Witold, Wanda i Jerzy. Jego siostra 
Maria Pilecka (1899–1991) została nauczycielką i bibliotekarką. 

Od 1910 Pileccy mieszkali w Wilnie, gdzie Witold uczył się w szkole 
handlowej. Od 1914 należał do zakazanego przez władze rosyjskie 
harcerstwa (w 1916 założył własną drużynę). Z raportu Komendy 
Harcerskiej w Kownie z 1919 wynika, że był drużynowym VIII drużyny 
im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Według wspomnień Witolda Ferchmina 
Pilecki przyjechał do Orła w 1915 roku. W tym mieście był zastępowym 
zastępu „Puhaczy” (wraz z Witoldem Ferchminem, Zenonem 
Zdanowiczem, Hipolitem Olechnowiczem, Alfredem Brenneisenem, 
Norbertem Brenneisenem, Władysławem Piaseckim, Alfredem Niwińskim, 
Gustawem Napiórkowskim) Pierwszej Orłowskiej Drużyny Harcerskiej 
im. księcia Józefa Poniatowskiego, której drużynowym był Józef 
Skwarnicki, ojciec poety Marka Skwarnickiego. Następnie był przybocznym 
tej drużyny. W 1917 roku, po Rewolucji Lutowej, upadku caratu 
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i powstaniu tymczasowego rządu Kiereńskiego harcerstwo polskie wyszło 
z podziemia. Dzięki rozluźnieniu frontu w roku 1918 prawie wszyscy starsi 
harcerze, w tym Witold Pilecki, opuścili Orzeł i przedostali się na tereny 
odradzającej się Polski. Maturę zdał w 1921 roku. 

Wojna polsko-bolszewicka 
W latach 1918–1921 służył w Wojsku Polskim, walczył podczas wojny 
z bolszewikami. Jako kawalerzysta brał udział w obronie Grodna. 
5 sierpnia 1920 wstąpił do 211 Pułku Ułanów i w jego szeregach walczył 
w Bitwie Warszawskiej, bitwie w Puszczy Rudnickiej i brał udział w buncie 
Żeligowskiego. Dwukrotnie odznaczony został Krzyżem Walecznych. 
Po wojnie zdemobilizowany. 

W roku 1922 rozpoczął studia na Wydziale Rolnym na Uniwersytecie 
Poznańskim. W tym samym roku podjął studia na Uniwersytecie 
im. Stefana Batorego jako nadzwyczajny słuchacz Wydziału Sztuk 
Pięknych; po krótkim czasie naukę przerwał. Z tego okresu po dziś dzień 
w kościele parafialnym w Krupie (3 km od Sukurcz, gdzie w szkole 
pracowała żona Witolda, Maria Ostrowska, z którą ożenił się w 1931) 
wiszą dwa obrazy pędzla Witolda Pileckiego. 

W latach 20. XX w. rodzina Pileckich odzyskała majątek Sukurcze 
niedaleko Lidy (przeszedł jako wiano od Domeyków) wraz ze starym 
polskim dworem. Majątek był oddany wcześniej w dzierżawę. 
Tam wychowywały się dzieci Witolda i Marii – syn Andrzej (ur. 1932) 
i córka Zofia (ur 1933). 

W Wojsku Polskim został awansowany na stopień podporucznika rezerwy 
kawalerii ze starszeństwem z 1 lipca 1925. W 1934 Witold Pilecki był 
zweryfikowany z 300. lokatą, był wówczas oficerem rezerwowym 26 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich w Baranowiczach i pozostawał w ewidencji 
Powiatowej Komendy Uzupełnień w Lidzie. 

Sąsiadem Pileckich był marszałek Edward Śmigły-Rydz. Tuż przed wojną 
z jego inicjatywy Witold Pilecki podjął współpracę z polskim 
kontrwywiadem „dwójką”, jednak nie zachowało się wiele informacji na 
ten temat. 
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II wojna światowa 
W sierpniu 1939 został zmobilizowany do służby w Wojsku Polskim. 
Po wybuchu II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej jako 
dowódca plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty 
Armii Prusy, a następnie w 41 Dywizji Piechoty na przedmościu 
rumuńskim. Pod jego dowództwem, w trakcie prowadzonych walk, ułani 
zniszczyli 7 niemieckich czołgów oraz 2 nieuzbrojone samoloty. Ostatnie 
walki jego oddział prowadził jako jednostka partyzancka. Pilecki rozwiązał 
swój pluton 17 października 1939 i przeszedł do konspiracji. 

Konspiracja 
Po zakończeniu kampanii wrześniowej przedostał się do Warszawy, został 
jednym z organizatorów powołanej 9 listopada 1939 konspiracyjnej 
organizacji Tajnej Armii Polskiej pod dowództwem majora Jana 
Włodarkiewicza. Następnego dnia został wybrany inspektorem 
organizacyjnym, a później pełnił w niej funkcję szefa sztabu, następnie 
inspektora głównego. Po skrystalizowaniu się struktury organizacyjnej 
Pilecki jednocześnie pełnił w tej organizacji dwie funkcje – szefa Oddziału I 
(organizacyjno-mobilizacyjnego) oraz wydziału uzbrojenia w Oddziale IV 
(uzbrojenia i służb specjalnych). Nadzorował i zakładał sieć tajnych skrytek 
na dokumenty, podziemną bibułę oraz broń palną, jedną z nich założył 
we własnym mieszkaniu. Zwerbował do organizacji szereg nowych 
członków jak np. Zygmunta Ważyńskiego. Był zwolennikiem wcielenia TAP 
do ZWZ, co nastąpiło na przełomie 1941/42 roku. 

Na początku 1940 roku Gestapo aresztowało kilku członków TAP w tym 
m.in. szefa sztabu Władysława Surmackiego, Tadeusza Chrościckiego oraz 
szefa służby zdrowia Władysława Deringa, którzy po krótkim pobycie 
na Pawiaku zostali w połowie 1940 roku wysłani do obozu w Auschwitz. 
Dzięki informacjom wywiadowczym obóz ten stał się od tego momentu 
przedmiotem zainteresowania organizacji. Pod koniec sierpnia 1940 roku 
kierownictwo TAP zwołało naradę omawiającą bieżącą sytuację, podczas 
której poruszono również sprawę obozów koncentracyjnych masowo 
wówczas zakładanych przez Niemców w okupowanej Polsce. Na zebraniu 
tym przedstawiono propozycję aby ktoś ze ścisłego kierownictwa 
przedostał się do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz w celu 
skontaktowania się z uwięzionymi członkami organizacji, zebrania 
informacji wywiadowczych na temat jego funkcjonowania oraz 
zorganizowania wewnątrz ruchu oporu. Deklarowanym celem tej akcji 
było uwolnienie więźniów przez ucieczkę, względnie ich odbicie. W tym 
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czasie niewiele było wiadomo o warunkach panujących w obozie po około 
trzech miesiącach jego formalnego funkcjonowania (od IV 1940) do czasu 
przywiezienia do niego pierwszego transportu więźniów (z Tarnowa; 14 VI 
1940), poza faktem, że powstał. 

Według różnych źródeł Pilecki był inicjatorem, pomysłodawcą tego planu, 
a według innych plan pojawił się w trakcie dyskusji, a rotmistrz jedynie 
zgłosił się do wykonania tego zadania na ochotnika. 

Zdaniem Adama Cyry, autora biografii Pileckiego, oddelegowanie 
Rotmistrza do wykonania zadania w KL Auschwitz było efektem 
politycznych tarć wewnątrz świeżo powstałych organizacji 
konspiracyjnych, w wyniku których Pilecki stał się niewygodnym 
współpracownikiem, z powodu odmiennego zdania w sprawie wejścia TAP 
do ZWZ-AK, dla niektórych zwierzchników (pada nazwisko 
mjr J. Włodarkiewicza). W efekcie postanowili oni zaproponować 
Pileckiego do wykonania tego zadania, aby pozbyć się go z Warszawy. 
Pilecki początkowo zwlekał z decyzją, ale zdecydował się po naradzie 
u Grota-Roweckiego, w trakcie której został przez mjr Włodarkiewicza 
zaproponowany do tego zadania; otrzymał rozkaz od "Grota" i tym samym 
musiał przyjąć zadanie do wykonania. 19 września 1940 dał się ująć 
w łapance na Żoliborzu. To, że trafił do KL Auschwitz było całkowitym 
przypadkiem. 

Na podstawie pozostawionej w 1939 r. przez por. Serafińskiego 
u znajomej lekarki legitymacji ubezpieczeniowej, po podmianie zdjęcia 
Pilecki otrzymał urzędową kenkartę na nazwisko Tomasza Serafińskiego. 
Pilecki, funkcjonując pod nową tożsamością, szukał okazji do uwięzienia 
przez Niemców, a TAP sondował organizację oraz metody działania 
Gestapo oraz całego niemieckiego aparatu terroru. Okazja realizacji planu 
wydarzyła się w porze rannej pomiędzy godzinami 5-7 19 września 1940 
roku, kiedy Niemcy na terenie Warszawy organizowali łapankę na roboty 
do Niemiec. Odbywały się one tego dnia w wielu miejscach miasta: 
na Żoliborzu, Grochowie, Kolonii, Staszica i Lubeckiego. W czasie jej 
trwania Pilecki znajdował się w mieszkaniu swojej kuzynki Eleonory 
Ostrowskiej przy alei Wojska Polskiego 40 (gdzie znajduje się pamiątkowa 
tablica). Niemcy użyli w tej akcji wielkich sił policyjnych, które 
wzmocniono siłami sprowadzonymi z Lublina. Oprócz łapania na ulicy 
niemiecka żandarmeria przeszukiwała również domy, zatrzymując 
wszystkich zdolnych do pracy mężczyzn w wieku od 18 do 40 lat. Kiedy 
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żandarmi zapukali do mieszkania Eleonory Ostrowskiej, pytając, czy 
w mieszkaniu znajdują się jacyś mężczyźni Pilecki wyszedł z pokoju i 
po wylegitymowaniu został przez nich zatrzymany. 

Pobyt w Auschwitz 
Do obozu Pilecki trafił w nocy z 21 na 22 września 1940 wraz z tzw. drugim 
transportem warszawskim. Jako więzień nr 4859 był głównym 
organizatorem konspiracji w obozie. W zorganizowanej przez niego siatce 
nazwanej przez Pileckiego ZOW (Związek Organizacji Wojskowej) byli 
między innymi: Stanisław Dubois, Xawery Dunikowski i Bronisław Czech. 
Pilecki wyznaczył stworzonej przez siebie organizacji następujące cele: 

 podtrzymywanie na duchu kolegów, 

 przekazywanie współwięźniom wiadomości z zewnątrz obozu, 

 potajemne zdobywanie żywności i odzieży oraz jej rozdzielanie, 

 przekazywanie wiadomości poza druty KL Auschwitz, 

 przygotowanie własnych oddziałów do opanowania obozu 
podczas ewentualnego zaatakowania go z zewnątrz przez oddziały 
partyzanckie, z równoczesnym zrzutem broni i siły żywej (desant). 

ZOW został zorganizowany w systemie tzw. „piątek”. Pierwsze górne 
„piątki” stanowiły najważniejsze ogniwo ZOW. Ich członkami mogli być 
jedynie ci więźniowie, których Pilecki darzył absolutnym zaufaniem. 
Nazwa „piątka” była umowna, ponieważ zdarzało się, że liczyła ona więcej 
członków niż pięciu. Zgodnie z relacją Pileckiego: Każda z tych „piątek” 
nie wiedziała nic o „piątkach” innych i sądząc, że jest jedynym szczytem 
organizacji, rozwijała się samodzielnie, rozgałęziając się tak daleko, jak ją 
sumą energii i zdolności jej członków plus zdolności kolegów stojących na 
szczeblach niższych, a przez „piątkę” stale dobudowywanych, naprzód 
wypychały. W ostatnich miesiącach 1942 odrzucono system „piątkowy”, 
organizując ZOW na wzór wojskowy z podziałem na bataliony, kompanie 
i plutony posiadające wyznaczone rejony działania – zastosowanie modelu 
struktury wojskowej miało na celu przygotowanie się do podjęcia 
bezpośrednich działań zbrojnych przeciwko niemieckiej załodze obozu 
w Auschwitz rekrutującej się z SS. 

Opracowywał pierwsze sprawozdania o ludobójstwie w Auschwitz 
(„raporty Pileckiego”) przesyłane przez pralnicze komando do dowództwa 
w Warszawie i przez komórkę „Anna” w Szwecji dalej na Zachód. Meldunki 
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o sytuacji w obozie przekazywane były także do głównej kwatery AK 
za pomocą uciekinierów z obozu. Jedna z takich ucieczek na polecenie 
Pileckiego odbyła się 16 maja 1942, a dokonali jej porucznik Wincenty 
Gawron oraz Stefan Bielecki. Kolejną ucieczkę z meldunkami ZOW 
20 czerwca 1942 zorganizowali Eugeniusz Bendera, Kazimierz Piechowski 
oraz porucznik Stanisław Jaster. Więźniowie ci dokonali ucieczki 
najbardziej spektakularnej w historii Auschwitz, wyjeżdżając uzbrojeni 
po zęby w przebraniu SS-manów ukradzionym samochodem marki 
Steyr 220 należącym do komendanta obozu Rudolfa Hoessa. Za swoją 
działalność konspiracyjną Pilecki jeszcze jako więzień obozu, w listopadzie 
1941 został awansowany przez gen. Stefana Grota-Roweckiego do stopnia 
porucznika. 

Ucieczka z Auschwitz 
W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 Pilecki wraz z dwoma współwięźniami 
zdołał uciec z obozu, byli to Jan Redzej i Edward Ciesielski. Wzdłuż toru 
kolejowego doszli do Soły, a następnie do Wisły, przez którą przepłynęli 
znalezioną łódką. U księdza w Alwerni dostali posiłek oraz przewodnika. 
Przez Tyniec, okolice Wieliczki i Puszczę Niepołomicką przedostali się do 
Bochni i tam ukrywali się u państwa Oborów przy ulicy Sądeckiej. 
Następnie dotarli do Nowego Wiśnicza, gdzie Witold Pilecki odnalazł 
prawdziwego Tomasza Serafińskiego. Serafiński skontaktował go 
z oddziałami AK, którym przedstawił swój plan ataku na obóz 
w Oświęcimiu. Komenda główna AK dla zbadania sytuacji wysłała w ten 
rejon latem 1943 roku ppor. Stefana Jasieńskiego, który miał się zapoznać 
z relacjami Pileckiego. Jednak projekt ataku na obóz nie uzyskał aprobaty 
dowództwa, ponieważ został uznany za niemożliwy do wykonania 
lokalnymi siłami podziemia. Sama tylko załoga pilnująca Auschwitz złożona 
z SS-manów liczyła od 6,5 tys. do 8 tys. osób. 11 listopada 1943 został 
awansowany do stopnia rotmistrza. Jednakże zdanie rotmistrza podczas 
pobytu w obozie było następujące: „Nie prosiliśmy przecież nikogo 
o jakąkolwiek pomoc, czekaliśmy na rozkaz – zezwolenie wszczęcia akcji 
samodzielnej lub – zakaz takowej”. Źródło: Raport „W”. 

Powstanie warszawskie 
W 1943–1944 służył w oddziale III Kedywu KG AK (m.in. jako zastępca 
dowódcy Brygady Informacyjno-Wywiadowczej „Kameleon”-„Jeż”), brał 
udział w powstaniu warszawskim. Początkowo walczył jako zwykły strzelec 
w kompanii „Warszawianka”, później dowodził jednym z oddziałów 
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zgrupowania Chrobry II, w tzw. Reducie Witolda (dawna siedziba redakcji 
„Rzeczpospolitej”). 

W latach 1944–1945 przebywał w niewoli niemieckiej w stalagu 
344 Lamsdorf (pol. Łambinowice), oflagu VII A w Murnau. 

Polskie Siły Zbrojne 
8 maja 1945 r. wyzwolony obóz Murnau odwiedzili generałowie: Tadeusz 
Bór-Komorowski, p.o. Naczelny Wódz, Antoni Chruściel i Tadeusz 
Pełczyński. Rotmistrz Pilecki stanął do raportu u gen. Pełczyńskiego, 
ponieważ Pileckiemu jako żołnierzowi „NIE” nie wolno było włączać się 
do walk w Powstaniu Warszawskim i opuszczać kraju. Witold Pilecki 
otrzymał polecenie zgłoszenia się do Naczelnego Wodza do gen. „Bora”. 
Do tej rozmowy nie doszło. „Witold” został skierowany do płk. Kazimierza 
Iranka-Osmeckiego i czekania na dalsze rozkazy. Dnia 11 maja 1945 r. 
płk Iranek potwierdził polecenie oczekiwania dyspozycji. Wkrótce 
„Witold” otrzymał przydział do 2 Korpusu Polskiego. Został oficerem 
II Oddziału tej jednostki, a jego zwierzchnikiem był wówczas 
ppłk dypl. Stanisław Kijak, planujący stworzenie sieci wywiadowczej 
w Polsce Ludowej. 5 i 11 września Pilecki rozmawiał z gen. Władysławem 
Andersem o powrocie do kraju, by realizować cele organizacji „NIE”. 
8 grudnia 1945 roku Witold Pilecki i Maria Szelągowska dotarli 
do Warszawy. 

Działalność po wojnie 
Po powrocie do Warszawy „Witold” starał się odtworzyć własne kontakty 
w strukturze „NIE”. Krążył po ulicach, szukał dawnych kontaktów, starał 
się ustalić, kto z dawnych znajomych żyje i gdzie przebywa. Koncepcja 
oparcia się na siatce organizacji „NIE” upadła po ustaleniu, że jego zaufani 
znajomi z organizacji nie żyją. Oznaczało to konieczność budowy struktury 
siatki od nowa w oparciu o nowych ludzi. Siatka wywiadowcza miała 
pracować według nowego sposobu. Współpracownicy nie składali 
przysięgi, nie byli oficjalnie przyjmowani, nie było łączników. Działalność 
konspiracyjna nie była też specjalnie nazwana. Miano unikać aktywności 
zewnętrznej w postaci wydawania pism, przeprowadzania zamachów 
na funkcjonariuszy MBP. Grupa zbierała informacje o powojennej sytuacji 
politycznej w Polsce, kontaktowała się z partyzanckimi oddziałami 
leśnymi. Prowadziła wywiad w MBP, MON i MSZ. Po nawiązaniu kontaktu 
przez Tadeusza Płużańskiego z Leszkiem Kuchcińskim we wrześniu 1946 
informacje ustne i dokumenty z terenu MBP dostarczał kapitan Wacław 
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Alchimowicz. Informator z MBP nigdy nie spotkał się osobiście z Pileckim. 
Rolę pośrednika i łącznika w kontaktach (Pilecki↔Alchimowicz) pełnił 
Płużański. Zebrane wiadomości przepisywali na maszynie Szelągowska 
i Płużański, a następnie były fotografowane i przekazywane kurierom. 

Tadeusz Płużański zredagował obszerną odpowiedź na wytyczne 
przekazane przez władze emigracyjne, a w niej zawarł nawiązanie 
do raportu Brzeszczota. Mylnie twierdzono, że autorem tej odpowiedzi był 
Witold Pilecki. 

„Witold” poświęcał swój czas również na gromadzenie materiałów 
i spisywanie wspomnień o KL Auschwitz. W czerwcu 1946 Pilecki 
dowiedział się, że otrzymał rozkaz opuszczenia kraju. Do września unikał 
kontaktu z wysłanniczką II Korpusu kpt. Jadwigą Mierzejewską. Nie opuścił 
kraju, bo nie miał zastępcy, któremu mógłby przekazać swoje obowiązki, 
a żona Maria Pilecka zdecydowanie odmówiła wyjazdu z kraju razem 
z dziećmi. Rozważał skorzystanie z tak zwanej amnestii w 1947, 
ostatecznie postanowił jednak nie ujawniać się. 

Proces 

 
Witold Pilecki w trakcie procesu 

Został aresztowany 8 maja 1947 prawdopodobnie w mieszkaniu Heleny 
i Makarego Sieradzkich przy ulicy Pańskiej, do którego przyszedł, nie 
wiedząc o aresztowaniu jego właścicieli dzień wcześniej i utworzonym tam 
„kotle”. W areszcie był torturowany przez funkcjonariuszy Urzędu 
Bezpieczeństwa, m.in. przez jednego z najokrutniejszych śledczych 
Eugeniusza Chimczaka, chociaż już w pierwszym wstępnym przesłuchaniu, 
nie zmuszany przemocą, ujawnił całą swoją siatkę oraz miejsce 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pilecki4.png
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przechowywania jej archiwum w mieszkaniu Szelągowskiej. W trakcie 
ostatniego, jak się później okazało, widzenia z żoną, wyznał jej w tym 
kontekście: Oświęcim to była igraszka. 

Oskarżenie 
3 marca 1948 przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie 
rozpoczął się proces tzw. „grupy Witolda”. Rotmistrz Pilecki został 
oskarżony o: 

 zorganizowanie na terenie Polski sieci wywiadowczej na rzecz gen. 
Andersa; 

 przygotowywanie zbrojnego zamachu na grupę dygnitarzy MBP 
tzw. likwidacja „mózgów MBP” – Raport Brzeszczota; 

 przyjęcie korzyści majątkowej od osób działających w interesie 
obcego rządu; 

 zorganizowanie trzech składów broni oraz nielegalne posiadanie 
broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych; 

 brak rejestracji w Rejonowej Komendzie Uzupełnień; 

 posługiwanie się fałszywymi dokumentami na nazwisko Jezierski 
Roman i Pilecki Witold. 

Witolda Pileckiego oskarżono z art. 7, art. 13 § 1 i 2 w związku z art.1 § 2, 
art. 6 art. 4 § 1 dekretu z 13 czerwca 1946 r. oraz art. 117 § 1 i 2 Kodeksu 
Karnego WP, również z art. 187 Kodeksu Karnego. 

Zarzut o przygotowywanie zamachu na procesie stanowczo odrzucił,  
a co do działalności wywiadowczej, to uważał ją za działalność 
informacyjną na rzecz II Korpusu, za którego oficera nadal się uważał. 
Do pozostałych zarzutów na procesie przyznał się. 

Skład sędziowski 
Prokuratorem oskarżającym Pileckiego był major Czesław Łapiński, 
przewodniczącym składu sędziowskiego podpułkownik Jan Hryckowian 
(obaj byli dawnymi oficerami AK oraz LWP), a członkami składu 
sędziowskiego: sędzia wojskowy kapitan Józef Badecki i ławnik Stefan 
Nowacki. Skład sędziowski (tylko jeden ławnik zamiast dwóch) był 
niezgodny z ówczesnym prawem. 
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Wyrok i śmierć 
15 marca 1948 rotmistrz został skazany na karę śmierci. W drugiej 
instancji, 3 maja 1948, Najwyższy Sąd Wojskowy wyrok ten utrzymał 
w mocy. W składzie sędziowskim NSW zasiadali pułkownik Kazimierz 
Drohomirecki, podpułkownik Roman Kryże, major Leo Hochberg, 
porucznik Jerzy Kwiatkowski i major Rubin Szwajg. Wyrok wykonano dnia 
25 maja w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, poprzez strzał w tył 
głowy. Wykonawcą wyroku był Piotr Śmietański zwany „Katem 
z Mokotowa”. 

Witold Pilecki pozostawił żonę, córkę i syna. Po przeprowadzonych w 2012 
ekshumacjach i badaniach jednoznacznie ustalono, że został pochowany 
w kwaterze na Łączce, gdzie potajemnie chowano ofiary UB, by pamięć 
w Polsce po nich zginęła. Oprócz zbiorowej mogiły w kwaterze na Łączce 
istnieje rodzinny grób symboliczny. 

Wyroki grupy 
Wraz z rotmistrzem Pileckim zostali skazani: 

 Maria Szelągowska – kara śmierci (zamieniona na dożywotnie 
pozbawienie wolności); 

 Tadeusz Płużański – kara śmierci (zamieniona na dożywotnie 
pozbawienie wolności); 

 Makary Sieradzki – dożywotnie więzienie; 

 Ryszard Jamontt-Krzywicki – 8 lat więzienia; 

 Maksymilian Kaucki – 12 lat więzienia; 

 Witold Różycki – 15 lat więzienia; 

 Jerzy Nowakowski – 5 lat więzienia. 

Procesy odpryskowe 
Oprócz procesu głównego grupy „Witolda”, który był publiczny 
(pokazowy) i miał dostarczyć materiału propagandowego 
na potwierdzenie tezy o szpiegowskiej działalności grupy i współpracy 
oskarżonych z okupantem hitlerowskim oraz miał stać się środkiem do 
sterroryzowania społeczeństwa, odbyło się szereg zamkniętych procesów 
odpryskowych. Prócz wydania wyroków na rozprawie głównej na karę 
śmierci skazano przynajmniej sześć osób (wobec trzech zastosowano 
prawo łaski) oraz na kary więzienia przynajmniej osiem osób. 
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Kwestia ułaskawienia 
Prośby o ułaskawienie Pileckiego skierowali do prezydenta Bolesława 
Bieruta, prócz obrońcy, przyjaciele oświęcimscy i żona rotmistrza 
Pileckiego. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. 

Bratanek Pileckiego twierdzi, że podczas rozprawy odczytano list Józefa 
Cyrankiewicza, w którym ówczesny premier napisał: „Gdyby oskarżony 
zechciał powoływać się na mnie, na moją znajomość z Oświęcimia, 
nie może to absolutnie w żadnym wypadku zmniejszyć jego winy i 
nie może spowodować złagodzenia wyroku. Oskarżony Witold Pilecki jest 
wrogiem Polski Ludowej, jest bardzo szkodliwą jednostką, dlatego 
powinien ponieść najwyższy wymiar kary”. Jednakże żadni inni 
świadkowie (w tym obrońcy skazanych) nie potwierdzili tego faktu,  
a w aktach sądowych nie ma takiego listu, ani zaś żadna inna relacja tego 
nie potwierdza. 

Rehabilitacja 
W 1990 roku minister sprawiedliwości Aleksander Bentkowski zwrócił się 
do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie kwestii: czy ważne są przepisy 
szczegółowe i akty prawne z lat stalinowskich, które za zdradę stanu 
uznawały wybór innej opcji polityczno-ustrojowej. Ponieważ dekret PKWN 
(o szczególnej ochronie państwa wydany w październiku 1944 roku) był 
sprzeczny z normami prawa międzynarodowego, stąd oparte na nim 
wyroki były z istoty nieważne, więc podejmowanie procesów 
rehabilitacyjnych uznano za niezasadne. Prokuratorzy z Naczelnej 
Prokuratury Wojskowej w 1990 roku podjęli rewizję procesu grupy 
rotmistrza Pileckiego. Unieważnienie wyroku w sprawie Witolda 
Pileckiego oraz pozostałych zasądzonych wraz z nim w 1948 roku 
oskarżonych nastąpiło dnia 1 października 1990 roku. Wojskowy Sąd 
Najwyższy uwolnił skazanych od stawianych im ongiś zarzutów, 
podkreślając niesprawiedliwy charakter wydanych wyroków, które 
zapadły z naruszeniem prawa. Sąd Najwyższy podkreślił patriotyczną 
postawę niesłusznie skazanych. 

Witold Pilecki odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski (1995). W 2002 roku przeciwko prokuratorowi 
Czesławowi Łapińskiemu, oskarżającemu w procesie rotmistrza, 
prokurator IPN wniósł akt oskarżenia. Do wydania wyroku nie doszło 
wobec śmierci oskarżonego w 2004 roku. 
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Dnia 30 lipca 2006 roku, przy obchodach 62 rocznicy wybuchu powstania 
warszawskiego, prezydent Polski Lech Kaczyński przyznał Witoldowi 
Pileckiemu pośmiertnie Order Orła Białego. 

Dnia 5 września 2013 roku Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak 
mianował pośmiertnie rotmistrza Witolda Pileckiego na stopień 
pułkownika. 

Ordery i odznaczenia 

 Order Orła Białego – 2006, pośmiertnie 

 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – 1995, pośmiertnie 

 Krzyż Walecznych – dwukrotnie 

 Srebrny Krzyż Zasługi 

 Krzyż Oświęcimski – pośmiertnie 

 Warszawski Krzyż Powstańczy – pośmiertnie 

 Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej 

 Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921 

 Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości – 1928 

 Odznaka 26 p.uł. 

 Gwiazda Wytrwałości – 1984, pośmiertnie 

 Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata - 2016, pośmiertnie 

por. Jan Rodowicz 
ps. „Anoda” (ur. 7 marca 1923 w Warszawie, zm. 7 stycznia 1949 w 
Warszawie) – harcerz, żołnierz Szarych Szeregów i AK oraz Delegatury Sił 
Zbrojnych, porucznik. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Anoda.jpg
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Życiorys 
Był synem Kazimierza Rodowicza, inżyniera i profesora Politechniki 
Warszawskiej, i Zofii z domu Bortnowskiej, siostry gen. Władysława 
Bortnowskiego. Uczęszczał do prywatnej Szkoły Powszechnej Towarzystwa 
Ziemi Mazowieckiej, gdzie został członkiem 21 Warszawskiej Drużyny 
Harcerskiej im. gen. Ignacego Prądzyńskiego. W latach 1935–1939 uczył 
się w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego, w którym 
wiosną 1939 zdał tzw. małą maturę. W tym czasie kontynuował 
działalność harcerską w szeregach 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej 
im. Bolesława Chrobrego, słynnej „Pomarańczarni”, w której poznał wielu 
późniejszych legendarnych członków Szarych Szeregów, m.in. Tadeusza 
Zawadzkiego, Aleksego Dawidowskiego i Jana Bytnara. W harcerstwie 
uzyskał stopień podharcmistrza. 

Okupacja niemiecka 
Po klęsce wojsk polskich w kampanii wrześniowej, od października 1939 r. 
zaangażował się w działalność konspiracyjną zostając członkiem Szarych 
Szeregów. Brał udział w wielu akcjach małego sabotażu w ramach 
organizacji Wawer. Jednocześnie uczył się na tajnych kompletach 
gimnazjum Batorego. W 1941 r. uzyskał maturę. Podjął pracę w warsztacie 
elektrotechnicznym inż. Tadeusza Czarneckiego, a następnie w Zakładach 
Radiowych Philipsa. W 1941 roku, po ukończeniu kursu budowy maszyn 
i elektrotechniki, zaczął naukę w Państwowej Szkole Elektrotechnicznej 
II stopnia, którą ukończył w roku 1943. W tym czasie prowadził dalej 
działalność podziemną. Od lipca do grudnia 1942 r. uczestniczył w 
II turnusie Zastępczego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty 
ZWZ-AK „Agricola”, po którym uzyskał stopień plutonowego 
podchorążego. Ukończył też kursy wyszkolenia bojowego i wielkiej 
dywersji. W listopadzie 1942 r. został zastępcą dowódcy 2. drużyny, 
Feliksa Pendelskiego ps. „Felek”, w Hufcu Centrum Grup Szturmowych 
Szarych Szeregów. Brał udział w wielu akcjach bojowych: 

 26 marca 1943 r. akcja o kryptonimie „Meksyk II” (akcja pod 
Arsenałem) – odbicie z rąk Gestapo Jana Bytnara ps. „Rudy” 
i uwolnienie wszystkich więźniów przewożonych wraz z nim 
z siedziby Gestapo w alei J. Ch. Szucha 25 na Pawiak; „Anoda” 
dowodził sekcją „Butelki”, a w czasie odwrotu uratował Aleksego 
Dawidowskiego, zaatakowanego przez cywilnego Niemca. 
Za udział w tej akcji otrzymał w maju 1943 r. Krzyż Walecznych. 
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 w nocy z 20 na 21 maja 1943 r. akcja o kryptonimie „Celestynów” 
– opanowanie wagonu przewożącego 49 więźniów z obozu 
koncentracyjnego na Majdanku do obozu koncentracyjnego 
Auschwitz; 

 27 maja 1943 r. o kryptonimie „Sól” – zajęcie magazynów fabryki 
chemicznej na Pradze w celu zdobycia chloranu potasu 
potrzebnego do produkcji materiałów wybuchowych; „Anoda” 
dowodził sekcją ubezpieczenia; 

 20 sierpnia 1943 r. akcja o kryptonimie „Taśma” – „Anoda” był 
członkiem grupy „Atak I”, atakującej posterunek Grenzschutzu w 
Sieczychach. 

W okresie czerwiec-lipiec 1943 r. Jan Rodowicz uczestniczył 
w przygotowaniach do akcji uwolnienia więźniów pod Jaktorowem. 
We wrześniu tego roku, po reorganizacji Grup Szturmowych i utworzeniu 
Batalionu „Zośka”, objął funkcję zastępcy dowódcy 3. plutonu, Konrada 
Okolskiego ps. „Kuba”, 1. kompanii „Felek”, którą dowodził Sławomir 
Bittner ps. „Maciek”. W listopadzie awansował do stopnia sierżanta 
podchorążego i został p.o. dowódcy plutonu „Ryszard” 2. kompanii 
„Rudy”. Ze swoim plutonem brał udział we wszystkich jego akcjach 
bojowych: 

 10 września 1943 r. – przygotowanie akcji uwolnienia więźniów 
pod Milanówkiem, 

 w nocy z 23 na 24 września 1943 r. – wykolejenie i ostrzelanie 
wojskowego pociągu urlopowego pod Pogorzelą na linii kolejowej 
Warszawa – Dęblin, 

 26 września 1943 r. – atak na posterunek żandarmerii niemieckiej, 
policji granatowej i „streifę” na szosie powsińskiej oraz koszary 
lotników (Akcja Wilanów), 

 w nocy z 5 na 6 czerwca 1944 r. – wysadzenie przepustu 
kolejowego pod Rogóżnem koło Przeworska na linii kolejowej 
Rzeszów-Przeworsk, 

 w nocy z 22 na 23 czerwca 1944 r. – ostrzelanie i obrzucenie 
granatami samochodów niemieckich na szosie Warszawa-Góra 
Kalwaria. 
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Jednocześnie od maja do lipca 1944 r. przebywał wraz ze swoim plutonem 
w lasach Puszczy Białej w rejonie Wyszkowa prowadząc intensywne 
szkolenie wojskowe. Pod koniec lipca powrócił do Warszawy. 

Udział w powstaniu warszawskim 
Podczas powstania walczył początkowo na Woli jako zastępca dowódcy 
3. plutonu „Felek” 2. kompanii „Rudy” Batalionu „Zośka”, który wchodził 
w skład zgrupowania Kedywu KG AK ppłk Jana Mazurkiewicza ps. 
„Radosław”. 2 sierpnia wraz z drużynami 2. i 4. plutonu „Felek” 
uczestniczył w zajęciu budynku szkoły powszechnej przy ul. Spokojnej 13 
w sąsiedztwie Cmentarza Powązkowskiego. Odznaczył się szczególnie 
8 sierpnia w walkach o cmentarze, podczas przeciwnatarcia plutonu 
„Felek”, poprowadzonego z Cmentarza Ewangelickiego w kierunku 
ul. Młynarskiej i Sołtyka. Pluton w walce wręcz wyparł Niemców 
z cmentarza, zajmując część ul. Sołtyka i Młynarskiej oraz zdobywając 
przy tym znaczne ilości broni i zadając duże straty nieprzyjacielowi. 
9 sierpnia został ciężko ranny w lewe płuco podczas natarcia na gmach 
szkoły przy ul. Spokojnej 13. Przewieziono go do Szpitala Jana Bożego przy 
ul. Bonifraterskiej 12 na Starym Mieście, a następnie do szpitala 
batalionowego przy ul. Miodowej 23 – Długiej 21. 11 sierpnia 
za odznaczenie się w walkach na terenie działań Grupy „Północ” otrzymał 
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari V klasy. W tym czasie awansował też 
do stopnia porucznika. 31 sierpnia podczas ewakuacji Starówki przeszedł 
kanałami z grupą rannych żołnierzy Batalionu „Zośka” do Śródmieścia-
Północ. Do 8 września leczył się w szpitalu przy ul. Hożej 36, skąd dołączył 
do swojego oddziału walczącego na Górnym Czerniakowie. 15 września 
na ostatniej reducie obrony oddziałów „Brody 53” został ponownie ranny 
w lewe ramię i łopatkę z potrzaskaniem kości. Następnego dnia, w drodze 
do szpitala, znowu został trafiony odłamkami w lewą rękę. W nocy z 17 na 
18 września ewakuowali go nieprzytomnego pontonem przez Wisłę 
na Pragę żołnierze 3. Pułku Piechoty z 1 Armii WP gen. Zygmunta Berlinga. 

Okres powojenny 
Po długim leczeniu w szpitalu w Otwocku, przyjechał na początku 1945 r. 
do rodziny w Milanówku. Tam nawiązał kontakt z dawnymi kolegami 
z Batalionu „Zośka”, którzy przeżyli powstanie warszawskie, m.in. 
z Henrykiem Kozłowskim ps. „Kmita”, byłego p.o. dowódcy 1. kompanii 
„Maciek”. Dzięki niemu został dowódcą oddziału dyspozycyjnego szefa 
Obszaru Centralnego Delegatury Sił Zbrojnych płk J. Mazurkiewicza. 
Prowadził akcje propagandowe skierowane przeciwko rządom 
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komunistycznym, rozpoznawał urzędy bezpieczeństwa publicznego, 
więzienia, ochraniał odprawy dowództwa DSZ. 

W sierpniu 1945 r. po rozwiązaniu DSZ i swojego oddziału ukrył część 
broni. Przeniósł się do Warszawy, gdzie jego rodzina otrzymała 
mieszkanie. Zajął się z byłymi żołnierzami Batalionu „Zośka”, 
ekshumacjami i pogrzebami na Cmentarzu Powązkowskim poległych 
towarzyszy broni, tworzył też kwatery powstańcze. 19 września wskutek 
apelu płk. J. Mazurkiewicza ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną b. AK 
Okręgu Centralnego. Krótko pracował w kancelarii Komisji Likwidacyjnej. 
Wykorzystał ten czas do sporządzenia przy pomocy kolegów z Batalionu 
„Zośka” list ewidencji poległych i zaginionych żołnierzy Batalionu. Był też 
inicjatorem utworzenia „Archiwum Baonu Zośka”. Zachęcał i nakłaniał 
kolegów do poszukania i zabezpieczenia materiałów historycznych 
dotyczących oddziału oraz pisania wspomnień. Na jesieni 1945 r. podjął 
studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, po czym 
w 1947 r. przeniósł się na 2. rok Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej. 

24 grudnia 1948 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy MBP, których 
zwierzchnikiem był ppłk Wiktor Herer, naczelnik Wydziału IV 
w Departamencie V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Podczas 
brutalnego śledztwa w siedzibie MBP przy ul. Koszykowej zmarł 7 stycznia 
1949 r. Według prokuratury i UB przyczyną jego śmierci był skok 
samobójczy z okna IV piętra budynku. Być może został jednak z niego 
wyrzucony, lub został zamordowany w innych okolicznościach. 12 stycznia 
1949 r. jego ciało zostało w tajemnicy przewiezione do zakładu 
pogrzebowego, a następnie anonimowo pogrzebane na Cmentarzu 
Powązkowskim. Rodzinę o jego śmierci powiadomiono dopiero 1 marca. 
16 marca powiadomiona przez grabarza o miejscu pochówku rodzina 
przeprowadziła ekshumację i trumnę umieszczono w rodzinnym grobie 
na Starych Powązkach. 

Grób symboliczny znajduje się także w Kwaterze „na Łączce” Cmentarza 
Wojskowego w Warszawie. 

Odznaczenia 

 Krzyż Walecznych (dwukrotnie: kwiecień 1943 i kwiecień 1944) 

 Order Virtuti Militari V klasy (11 sierpnia 1944) 
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 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie, 
postanowieniem prezydenta Lecha Wałęsy z 25 lipca 1994 
„za wybitne zasługi w walce o niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej”) 

 Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie, 
postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 7 lipca 2008 
„za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”, 
uhonorowanie nastąpiło, 3 sierpnia tego roku, podczas 
uroczystości obchodów 64. Rocznicy Wybuchu Powstania 
Warszawskiego) 

 Krzyż Armii Krajowej 

płk Jan Rzepecki 

ps. „Białynia”, „Ożóg”, „Burmistrz”, „Górski”, „Krawczyk”, „Ślusarczyk”, 
„Prezes”, „Rejent”, „Sędzia”, „Wolski” (ur. 29 września 1899 w Warszawie, 
zm. 28 kwietnia 1983 tamże) – historyk wojskowości, pułkownik 
dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, delegat Sił Zbrojnych na Kraj 
w 1945. 

 
jako major WP 

Życiorys 
Był synem Kazimierza, dziennikarza, i Izy Moszczeńskiej-Rzepeckiej, 
działaczki społecznej i oświatowej, bratankiem Karola, wnukiem Ludwika 
Władysława i prawnukiem Kajetana Władysława, brat Hanny Pohoskiej. 
Był dwukrotnie żonaty. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Jan_Rzepecki.jpg


Żołnierze Wyklęci – kompendium wiedzy 

 

- 118 - 

Działał czynnie w tajnym skautingu od 1912 oraz należał od maja 1914 
do Związku Strzeleckiego. Od sierpnia 1914 służył w Legionach Polskich, 
w szeregach 1 pułku piechoty, awansując na dowódcę sekcji. Po kryzysie 
przysięgowym w lipcu 1917 roku znalazł się w szeregach Polskiej Siły 
Zbrojnej, gdzie ukończył szkołę oficerską i uzyskał w czerwcu 1918 roku 
pierwszy stopień oficerski. 

W odrodzonym Wojsku Polskim służył od listopada 1918 jako dowódca 
plutonu w szkole podchorążych. Został awansowany do stopnia 
porucznika piechoty ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919. 
Był przydzielony do 3 pułku piechoty Legionów. W latach 1922–1924 
był słuchaczem Kursu Normalnego w Wyższej Szkole Wojennej 
w Warszawie. Został awansowany do stopnia kapitana piechoty 
ze starszeństwem z dniem 1 lipca 1923. Z dniem 1 października 1924, 
po ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu naukowego oficera Sztabu 
Generalnego, otrzymał przydział do Oficerskiej Szkoły Piechoty 
w Warszawie. W Oficerskiej Szkole Piechoty dowodził batalionem 
podchorążych oraz wykładał strategię i taktykę wojskową. Na czele tego 
batalionu walczył w maju 1926 roku po stronie konstytucyjnych władz 
państwowych przeciwko zamachowi Józefa Piłsudskiego. W czerwcu 
1926 roku został przeniesiony do Dowództwa Okręgu Korpusu Nr II 
w Lublinie na stanowisko referenta w Oddziale Wyszkolenia Sztabu. 
28 października 1926 roku został przeniesiony do Dowództwa 4 Brygady 
Ochrony Pogranicza w Czortkowie na stanowisko pełniącego obowiązki 
I oficera sztabu. 26 kwietnia 1926 roku został przeniesiony z KOP do 
Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia w Rembertowie na stanowisko 
asystenta i służył tam w kolejnych latach. 17 grudnia 1931 roku został 
awansowany na majora ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1932 roku 
i 5. lokatą w korpusie oficerów piechoty. W Wyższej Szkole Wojennej był 
asystentem wykładowcy taktyki mjr. Jana Kosiny, następnie w latach 
1935–1939 był tam wykładowcą taktyki. Na początku czerwca 1935 został 
wybrany zastępcą członka zarządu Towarzystwa Wiedzy Wojskowej. 

Kampanię wrześniową 1939 odbył w sztabie Armii „Kraków” 
na stanowisku szefa Oddziału III Operacyjnego. Podczas okupacji 
niemieckiej od października 1939 działał w SZP i ZWZ – szef sztabu okręgu 
Warszawa miasto SZP i ZWZ. Następnie szef Biura Informacji i Propagandy 
w Komendzie Głównej AK. Przeciwnik mianowania gen Bora-
Komorowskiego na dowódcę AK. Po Powstaniu Warszawskim w niewoli 
niemieckiej w Oflagu II C Woldenberg. 
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W marcu 1945 po powrocie z niewoli zastępca komendanta organizacji 
„NIE”. Organizator i dowódca Delegatury Sił Zbrojnych. Był zwolennikiem 
zakończenia pozbawionej perspektyw walki zbrojnej i podjęcia działalności 
politycznej – w sierpniu 1945 roku rozwiązał Delegaturę Sił Zbrojnych na 
Kraj. We wrześniu 1945 założył konspiracyjną organizację Zrzeszenie 
Wolność i Niezawisłość. W części deklaracji WiN dotyczącej polityki 
zagranicznej była mowa o konieczności utrzymania dobrych stosunków 
politycznych i gospodarczych z ZSRR. Krytykował Jana Mazurkiewicza 
„Radosława” za nawoływanie z więzienia do ujawnienia się żołnierzy AK 
i DSZ. 

5 listopada 1945 został aresztowany. Zawierzywszy gwarancjom śledczych 
MBP o nierepresjonowaniu, ujawnił wszystkich swoich współpracowników 
i nawoływał do ujawnienia się pozostałych członków WiN-u. Wydał 
bezpiece cały majątek, który pozostał mu w spadku po AK – milion 
dolarów w złocie i banknotach, drukarnie, archiwa, radiostacje. Było to 
powodem kolejnej fali aresztowań podziemia niepodległościowego. 
Skazany w procesie pokazowym w 1947 na karę 8 lat więzienia (innymi 
oskarżonymi byli hr. Ksawery Grocholski, Witold Kalicki i Waldemar 
Baczak, a przewodniczącym składu sędziowskiego był Marian Bartoń), 
dwa dni później ułaskawiony przez Bieruta. Zwolniony z więzienia w lutym 
1947 roku. 

Przyjęty do Wojska Polskiego był wykładowcą w Akademii Sztabu 
Generalnego w Warszawie. W 1949 ponownie aresztowany i więziony do 
1954. Później pracownik Instytutu Historii PAN (gdzie obronił doktorat). 

Zmarł 28 kwietnia 1983 w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach. 

Ordery i odznaczenia 

 Order Orła Białego – pośmiertnie (1995) 

 Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari 

 Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (1923) 

 Krzyż Niepodległości (1932) 

 Krzyż Walecznych – trzykrotnie (28 września 1944) 

 Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921 

 Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości 
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kpt. Józef Rzepka 
… ps. Krzysztof, Rekin, Stefan, Znicz (ur. 22 grudnia 1913 w Bratkowicach, 
zm. 1 marca 1951 w Warszawie) – kapitan WP (w 2013 r. awansowany 
pośmiertnie do stopnia majora), w czasie II wojny światowej partyzant 
w rejonie Rzeszowa, jeden z dowódców oddziałów podziemia 
antykomunistycznego i niepodległościowego. 

 
Popiersie Józefa Rzepki w ramach Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie 

Życiorys 
Był najstarszym synem Jana i Antoniny z domu Nowak. Naukę rozpoczął 
w szkole powszechnej w Bratkowicach. Zdobywanie wiedzy kontynuował 
w I Gimnazjum w Rzeszowie. Uczęszczał do jednej klasy z Mieczysławem 
Kawalcem, który również został zamordowany w mokotowskim więzieniu. 
W roku 1934 rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. 
Wzorem ojca zaangażował się w działalność Stronnictwa Ludowego. 
Studiów nie ukończył. W latach 1937–1938 odbył służbę wojskową 
w 5 pułku strzelców podhalańskich w Przemyślu. 

Od października 1939 zaczął organizować siatkę konspiracyjną 
w rodzinnych Bratkowicach, z którą od maja 1940 przeszedł pod komendę 
Związku Walki Zbrojnej. Był pierwszym dowódcą Placówki ZWZ 
Bratkowice-Głogów. W maju 1943 Józef Rzepka został pierwszym 
adiutantem Inspektoratu Rejonowego Armii Krajowej Rzeszów. 

Rzeszowski obwód AK na czas akcji „Burza” (przełom lipca i sierpnia 1944) 
został zorganizowany w cztery zgrupowania. Jedno z nich – Zgrupowanie 
III „Zachód”, którego dowódcą był por. Józef Rzepka, noszący wówczas 
pseudonim „Znicz”, działało w trójkącie Świlcza – Głogów – Bratkowice. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Monument_to_Cursed_Soldiers_in_Rzesz%C3%B3w_6_J%C3%B3zef_Rzepka_a.jpg
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Oddział ten operował w dwóch grupach: Grupa „Rekina” – dowodzona 
przez samego Rzepkę i Grupa „Uklei” – pod dowództwem ppor. Tadeusza 
Lisa. Grupa „Rekina” realizowała zadania taktyczne, działając na osi drogi 
Rzeszów – Sędziszów, natomiast Grupa „Uklei” kontrolowała trasę 
Rzeszów – Głogów. Akcję rozpoczęto 26 lipca wzmożonymi patrolami 
i likwidacją małych grup nieprzyjaciela dla zdobycia broni i amunicji. 
Następnego dnia grupa Józefa Rzepki zaatakowała w rejonie Bratkowic 
300-osobowy oddział Niemców i grupę taborów. Ponadto w rejonie 
Rudnej Wielkiej – Świlczy uszkodzono tory kolejowe na długości 
100 metrów. Ruch pociągów został przerwany na kilkanaście godzin. 
Sparaliżowano także ruch na szosie Rzeszów – Dębica, umieszczając 
na niej kolce i stawiając zrzutowe miny angielskie. 

Od lutego 1945 Rzepce powierzono dowództwo nad Inspektoratem 
AK Mielec z poleceniem przeorganizowania go w komórkę organizacji 
„NIE”. Już w marcu 1945 musiał on przenieść się na Śląsk – do Katowic, 
później do Zabrza. Tam, pod zmienionymi nazwiskami – Józef Sieniawski 
i Bogusław Zosik – kontynuował opór w ścisłej współpracy z Łukaszem 
Cieplińskim. Od czerwca 1945 z ramienia DSZ organizował przerzut 
na ziemie zachodnie byłych akowców zagrożonych aresztowaniem 
w rejonie Rzeszowa. Jesienią 1945 ujawnił się (wypełniając apel 
„Radosława”) i podjął, przerwane przed wojną, studia prawnicze. Działał 
aktywnie w tworzących się strukturach Zrzeszenia „WiN”. Organizował 
siatki wywiadu, przygotowywał raporty o życiu politycznym i nastrojach 
społecznych w kraju. 

Ostatni, IV Zarząd Główny WiN-u został odtworzony w styczniu 1947 przez 
bojowników podziemia z rejonu Rzeszowa. Prezesem zarządu został 
ppłk Łukasz Ciepliński. W jego skład weszli: mjr Adam Lazarowicz, 
mjr Mieczysław Kawalec, kpt. Franciszek Błażej, por. Józef Rzepka, 
por. Karol Chmiel, por. Józef Batory. W tym czasie podziemie już prawie 
rozbito. Struktury WiN-u były szczątkowe. Jego aktywność ograniczała się 
głównie do działalności propagandowej. Urząd Bezpieczeństwa był coraz 
bliższy całkowitego rozpracowania konspiracyjnej opozycji. Na przełomie 
1947/1948 członkowie IV Zarządu Głównego zostali aresztowani. 

Proces grupy Cieplińskiego toczył się w 1950 roku przed Wojskowym 
Sądem Rejonowym w Warszawie. Wyrok zasądzający karę śmierci dla 
ppłk. Łukasza Cieplińskiego i jego sześciu najbliższych współpracowników 
zapadł 14 października 1950 roku. Najwyższy Sąd Wojskowy 
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nie uwzględnił rewizji (16 grudnia 1950). Prezydent Bierut nie skorzystał 
z prawa łaski (20 lutego 1951). Ostatni akt tragedii rozegrał się 1 marca 
1951 roku w więzieniu na Mokotowie. Pomiędzy godziną 20.00 a 20.45 
pluton egzekucyjny okrytego złą sławą sierżanta Aleksandra Dreja, 
wykonał siedem wyroków śmierci. Jako pierwszy zginął ppłk Łukasz 
Ciepliński, ostatniego w grupie rozstrzelano por. Józefa Rzepkę 
(godz. 20.45). Ponad czterdzieści lat po tragedii, 17 września 1992 
unieważniono wyrok, przywracając Józefowi Rzepce prawa honorowe. 

Odznaczenie i upamiętnienie 
Postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 20 czerwca 2007 
„za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” został 
pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. 
Order został przekazany rodzinie 24 czerwca tego samego roku, w trakcie 
uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej Józefa Rzepki 
w Bratkowicach, jego rodzinnej wsi. 

W dniu 1 marca 2013 z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak 
awansował go pośmiertnie do stopnia majora. 

san. Danuta Sedzikówna 
ps. „Inka” (ur. 3 września 1928 w Guszczewinie, zm. 28 sierpnia 1946 
w Gdańsku) – sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 
5 Wileńskiej Brygady AK, w 1946 w 1 szwadronie Brygady działającym 
na Pomorzu, pośmiertnie mianowana podporucznikiem Wojska Polskiego. 

 
Danuta Siedzikówna 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Danuta_Siedzikowna_Sopot.jpg
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Życiorys 
Danuta Siedzikówna była córką Wacława Siedzika, leśniczego, i Eugenii 
z domu Tymińskiej. Miała dwie siostry, Wiesławę i Irenę. Kształciła się 
w szkole powszechnej w Narewce. 

W czasie wojny ojciec 10 lutego 1940 został wywieziony przez Sowietów 
do łagru w ramach pierwszej wielkiej wywózki mieszkańców Kresów 
na Wschód. Stamtąd przedostał się do nowo formowanej armii 
Władysława Andersa. Zmarł 6 czerwca 1943 w Teheranie. Jej matka 
współpracowała z Armią Krajową, została aresztowana przez Gestapo 
w listopadzie 1942, a we wrześniu 1943 rozstrzelana w lesie 
pod Białymstokiem. Syn siostry Wacława, Paweł Hur, po ukończeniu szkoły 
lotniczej w Dęblinie wziął udział w Bitwie o Anglię. Po zestrzeleniu 
samolotu dostał się do niemieckiej niewoli. Po zakończeniu wojny 
zamieszkał w Lincoln w Anglii, gdzie zmarł w 7 września 1994 roku. 

Podczas wojny Danuta Siedzikówna uczyła się w szkole sióstr salezjanek 
w Różanymstoku k. Dąbrowy Białostockiej. W grudniu 1943 razem 
z siostrą Wiesławą wstąpiły do AK, gdzie odbyła szkolenie medyczne. 
Po przejściu frontu od października 1944 pracowała jako kancelistka 
w nadleśnictwie Hajnówka. Wraz z innymi pracownikami nadleśnictwa 
została w czerwcu 1945 aresztowana za współpracę 
z antykomunistycznym podziemiem przez grupę NKWD-UB (działającą 
z polecenia zastępcy szefa WUBP w Białymstoku, Eliasza Kotona). Została 
uwolniona z konwoju przez operujący na tym terenie patrol wileńskiej AK 
Stanisława Wołoncieja „Konusa” (podkomendnych Zygmunta 
Szendzielarza „Łupaszki”), następnie jako sanitariuszka podjęła służbę w 
oddziale „Konusa”, a potem w szwadronach por. Jana Mazura „Piasta” 
i por. Mariana Plucińskiego „Mścisława”. Przez krótki czas jej przełożonym 
był także por. Leon Beynar „Nowina”, zastępca „Łupaszki”, znany później 
jako Paweł Jasienica. Danuta Siedzikówna przybrała wówczas pseudonim 
„Inka”. 

Na przełomie 1945/1946, zaopatrzona w dokumenty na nazwisko Danuta 
Obuchowicz, podjęła pracę w nadleśnictwie Miłomłyn w powiecie 
ostródzkim. Wczesną wiosną 1946 nawiązała kontakt z ppor. Zdzisławem 
Badochą „Żelaznym”, dowódcą jednego ze szwadronów „Łupaszki”. 
Po śmierci „Żelaznego”, zabitego podczas obławy zorganizowanej przez 
funkcjonariuszy UB 28 czerwca 1946, została wysłana przez jego następcę, 
ppor. Olgierda Christę „Leszka”, po zaopatrzenie medyczne do Gdańska. 
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Tam, rankiem 20 lipca 1946, w mieszkaniu przy ul. Wróblewskiego 7 
we Wrzeszczu, w jednym z lokali kontaktowych V Brygady Wileńskiej, 
których adresy zdradziła ujęta wcześniej przez bezpiekę Regina Żylińska-
Mordas, łączniczka Szendzielarza, która poszła na współpracę z UB, „Inka” 
została aresztowana. Została umieszczona w pawilonie V więzienia 
w Gdańsku jako więzień specjalny. W śledztwie (kierowanym przez 
naczelnika Wydziału III WUBP w Gdańsku Jana Wołkowa i kierownika 
Wydziału Śledczego WUBP Józefa Bika) była bita i poniżana; mimo to 
odmówiła składania zeznań obciążających członków brygad wileńskich AK. 

„Ince” zarzucono członkostwo w nielegalnej organizacji, nielegalne 
posiadanie broni, udział w napadach na funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej i UB, a także podżeganie do ich zabicia. Rozbieżności co do 
jej udziału w starciu pomiędzy partyzantami a UB i MO pojawiły się 
w zeznaniach samych milicjantów, spośród których tylko niektórzy 
zeznawali, jakoby „Inka” strzelała i wydawała rozkazy. Jeden z milicjantów 
przyznał nawet, że „Inka” udzieliła mu pierwszej pomocy, gdy sam został 
ranny. 

Danuta Siedzikówna została skazana na śmierć 3 sierpnia 1946 przez 
Wojskowy Sąd Rejonowy kierowany przez majora Adama Gajewskiego. 
Obrońca Danuty Siedzikówny, Jan Chmielowski, wystąpił do prezydenta 
Bolesława Bieruta z prośbą o łaskę. Dokument ten został zredagowany 
i podpisany przez obrońcę, przy czym został częściowo napisany 
w pierwszej osobie. „Inka” odmówiła samodzielnego napisania takiego 
wniosku. Bolesław Bierut 19 sierpnia nie skorzystał z prawa łaski. 
W grypsie do sióstr Mikołajewskich z Gdańska, krótko przed śmiercią, 
„Inka” napisała: Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba. 

Wyrok został wykonany 28 sierpnia 1946. Danuta Siedzikówna została 
zastrzelona wraz z Feliksem Selmanowiczem ps. „Zagończyk” przez 
dowódcę plutonu egzekucyjnego ppor. Franciszka Sawickiego, w więzieniu 
przy ul. Kurkowej w Gdańsku w obecności prokuratora wojskowego 
Wiktora Suchockiego i zastępcy naczelnika więzienia w Gdańsku Alojzego 
Nowickiego. Według relacji przymusowego świadka egzekucji, ks. Mariana 
Prusaka, ostatnimi słowami „Inki” było: Niech żyje Polska! Niech żyje 
„Łupaszko”!. 

W okresie PRL komunistyczna propaganda określała „Inkę” bandytą. 
W wydanej w 1969 książce Front bez okopów współautorstwa m.in. Jana 
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Bobczenki, byłego szefa UBP w Kościerzynie, twierdzono jakoby „Inka”, 
przedstawiana jako osoba z „sadystycznym uśmiechem”, uczestniczyła 
w egzekucji funkcjonariuszy UB w Starej Kiszewie. 

Skazanie Danuty Siedzikówny stanowiło mord sądowy. Postanowieniem 
z 10 czerwca 1991 Sąd Wojewódzki w Gdańsku, na mocy przepisów 
ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego, uznał wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego skazujący Danutę 
Siedzikównę za nieważny. Prokuratorzy IPN skierowali akt oskarżenia 
wobec byłego prokuratora wojskowego Wacława Krzyżanowskiego (który 
oskarżał „Inkę” i żądał dla niej kary śmierci), oskarżając go o udział 
w komunistycznej zbrodni sądowej. Został on jednak prawomocnie 
uniewinniony. 

Miejsce pochówku Danuty Siedzikówny do 2014 było nieznane. 
We wrześniu tego samego roku w ramach prac zespołu ds. poszukiwań 
nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego Instytut 
Pamięci Narodowej na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku odnaleziono 
nieoznaczony grób, w którym, jak przypuszczano, spoczywały szczątki 
Danuty Siedzikówny oraz rozstrzelanego z nią Feliksa Selmanowicza. 
W odniesieniu do Danuty Siedzikówny informacja ta została ostatecznie 
potwierdzona 1 marca 2015 roku. 

8 stycznia 2015 kierujący grupą naukowców IPN Krzysztof Szwagrzyk podał 
informację o prawdopodobnym zlokalizowaniu szczątków Danuty 
Siedzikówny. Informację tę potwierdził 1 marca 2015 prezes IPN Łukasz 
Kamiński w czasie uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” w Pałacu Prezydenckim, z udziałem prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. 

28 sierpnia 2016 odbył się uroczysty państwowy pogrzeb Danuty 
Siedzikówny oraz Feliksa Selmanowicza (ps. „Zagończyk”) na Cmentarzu 
Garnizonowym w Gdańsku. Liturgii pogrzebowej sprawowanej w Bazylice 
Konkatedralnej w Gdańsku przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź. 
Prezydent Andrzej Duda wydał postanowienie o mianowaniu Danuty 
Siedzikówny na pierwszy stopień oficerski. 
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Ordery i odznaczenia 

 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – pośmiertnie 11 
listopada 2006 przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 

kap. Stanisław Sojczyński 

ps. „Warszyc”, „Wazbiw”, „Wojnar”, „Świrski”, „Awr”, „Zbigniew” 
(ur. 30 marca 1910 w Rzejowicach, zm. 19 lutego 1947 w Łodzi) – kapitan 
piechoty Armii Krajowej, organizator i dowódca Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego. 

 

Życiorys 
Był jednym z sześciorga dzieci chłopskiej rodziny Michała i Antoniny 
Sojczyńskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Rzejowicach, 
uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego 
w Częstochowie. Nie był wyróżniającym się uczniem, ale nadrabiał to 
pracowitością i sumiennością. Był także redaktorem pisma „Ogniwo”. 

W 1932 r. po ukończeniu szkoły, rozpoczął służbę wojskową w 27 pułku 
piechoty w Częstochowie, gdzie ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych 
Rezerwy Piechoty. W dniu 1 stycznia 1936 r. został przeniesiony 
do rezerwy w stopniu podporucznika. Od 1934 pracował jako nauczyciel 
w szkole powszechnej w Borze Zajacińskim koło Częstochowy. Uczył języka 
polskiego. Działał wówczas w Związku Nauczycielstwa Polskiego i Związku 
Strzeleckim. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Stanis%C5%82aw_Sojczy%C5%84ski_Warszyc.jpg
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Udział w kampanii wrześniowej i konspiracji 
Po wybuchu wojny stawił się do punktu mobilizacyjnego w Łodzi. Walczył 
w kampanii wrześniowej, jako podporucznik w okolicach Hrubieszowa 
w składzie grupy „Kowel” dowodzonej przez pułkownika dyplomowanego 
Leona Koca. Po niepowodzeniach w walkach koło Janowa Lubelskiego 
został rozbrojony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Uniknął jednak niewoli 
i pod koniec września 1939 r. próbował przedrzeć się do Warszawy, 
aby wziąć udział w jej obronie, jednak bezskutecznie. 

Po upadku stolicy postanowił wrócić do Rzejowic, gdzie szybko włączył się 
do pracy konspiracyjnej wciągnięty przez swojego nauczyciela ze szkoły 
powszechnej Aleksandra Stasińskiego „Kruka”. Jesienią 1939 r. został 
członkiem Służby Zwycięstwu Polski pod pseudonimem „Wojnar” (później 
używał także pseudonimów „Zbigniew” i „Warszyc”). Przystąpił wówczas 
do organizowania Podobwodu SZP, a następnie ZWZ Rzejowice, który 
wkrótce stał się jednym z najlepiej zorganizowanych rejonów 
konspiracyjnych. Jako sprawny organizator przyciągał wielu chętnych 
do podziemia. Z tego powodu jeszcze w 1939 r. porucznik Sojczyński został 
komendantem Podobwodu Rzejowice AK, a od października 1942 r. pełnił 
także funkcję zastępcy komendanta Obwodu Radomsko AK, będąc 
jednocześnie szefem Kierownictwa Dywersji (Kedywu) w Obwodzie. 
Szybko okazało się, że ma duże zdolności dowódcze. Do jego największych 
osiągnięć należało zaatakowanie w nocy z 7 na 8 sierpnia 1943 
niemieckiego więzienia w Radomsku. W wyniku przeprowadzonej akcji 
uwolniono około 50 osób: ponad 40 Polaków i 11 Żydów, w tym 
12 członków lub współpracowników AK, a oddział zdołał się wycofać 
z miasta z minimalnymi stratami. Podwładni Sojczyńskiego przeprowadzili 
także udany zamach na szefa radomszczańskiego gestapo. Za tę akcję 
porucznik Stanisław Sojczyński został odznaczony Krzyżem Srebrnym 
Orderu Wojennego Virtuti Militari. Wkrótce utworzył pierwszy na terenie 
obwodu oddział partyzancki, którym dowodził do listopada 1943. W czasie 
akcji „Burza” dowodził I batalionem 27 pułku piechoty AK, staczając 
na terenie powiatu Radomsko, wchodzącego w skład Inspektoratu 
Częstochowskiego AK, wiele potyczek z Niemcami. 

W styczniu 1945 r. Sojczyński otrzymał awans na stopień kapitana. 
Pod koniec wojny wyrażał rozczarowanie postawą dowództwa AK, które 
nie zapewniało zaopatrzenia w pieniądze, odzież i broń, co powodowało 
dezercje i demoralizacje. Krytykował także brak jasnej strategii działania 
wobec Sowietów. We wrześniu 1944 r. dwóch żołnierzy z oddziału 
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Sojczyńskiego zostało rozstrzelanych przez partyzantów Armii Ludowej, 
a dwa miesiące później sześciu ludzi AL i oficera służb bezpieczeństwa 
rozstrzelali ludzie Sojczyńskiego, którzy oskarżyli AL-owców 
o dopuszczanie się napadów na ludność i ostrzelanie oddziału AK. 
Sojczyński zawiesił do wyjaśnienia sprawy dowódcę oddziału 
zamieszanego w akcję. Również w listopadzie 1944. ostrzegł kpr. pchor. 
Tadeusza Różewicza ps. „Satyr” o tym, że został przez przełożonych 
oskarżony o propagowanie komunizmu. Ostrzeżony Różewicz potajemnie 
opuścił oddział. 

Dzięki zaangażowaniu w sprawy żołnierzy cieszył się dużym zaufaniem 
podwładnych, starał się nie ryzykować niepotrzebnie życia swoich ludzi 
i cywilów, ujmował się za podwładnymi przed swoimi zwierzchnikami, 
jednocześnie dużą wagę przywiązywał do dyscypliny, zakazywał hazardu 
i dyskusji politycznych, a picie alkoholu ograniczał. 

Walki z komunistycznymi siłami bezpieczeństwa w składzie 
Konspiracyjnego WP 
Podczas pochodu Armii Czerwonej na Berlin, kapitan Stanisław Sojczyński 
nie złożył broni. Poszukiwany przez sowiecki aparat bezpieczeństwa, który 
zaraz po wkroczeniu Armii Czerwonej zaczął aresztowania dowódców AK, 
poczuł się on odpowiedzialny za losy swoich byłych podwładnych. 
Jego lojalna postawa wobec podwładnych z czasów AK sprawiła, że 
nie miał problemów z ponownym sformowaniem oddziału. 

Wiosną 1945 zaczął ponownie zbierać swoich dawnych żołnierzy, nawiązał 
także kontakty z innymi oddziałami zbrojnymi, stawiającymi opór 
pepeerowcom. 3 kwietnia 1945 wydał rozkaz, w którym nakazał byłym 
podkomendnym wznowienie działalności konspiracyjnej. Na bazie 
dowodzonego przez siebie podczas wojny 1 batalionu 27 Pułku Piechoty 
AK w maju 1945 w Radomsku utworzył konspiracyjną organizację, która 
początkowo nosiła kryptonim „Manewr”, następnie „Walka 
z Bezprawiem”, a od 8 stycznia 1946 przyjęła nazwę „Samodzielna Grupa 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego” o kryptonimie „Lasy”, „Bory”. 
Organizacja ta, licząca ok. 4 tysięcy członków, działała w województwach: 
łódzkim, częściowo kieleckim, śląskim oraz poznańskim. Przekształcenie 
organizacyjne wynikało z rozwoju stanu liczebnego szeregów KWP. 

Sojczyński rozbudowywał wywiad KWP, którego zadaniem miało być 
dokumentowanie przestępstw nowych prosowieckich władz oraz 
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funkcjonariuszy sowieckich służb i Armii Czerwonej. Jego informatorzy 
działali m.in. w Głównym Zarządzie Informacji Wojska Polskiego, wśród 
milicjantów i ubeków. Dzięki sieci współpracowników początkowo unikał 
obław i uwalniał aresztowanych partyzantów, a przez pewien czas ukrywał 
się w mieszkaniu szefa częstochowskiej bezpieki Stanisława Korola. 
Oddział Sojczyńskiego gromadził informacje nt. informatorów, ruchów 
wojsk, dezercji i mordów politycznych. „Warszyc” prowadził ożywioną 
działalność wydawniczą: kolportował ulotki i gazetki, zawierające 
patriotyczne wiersze, informacje z nasłuchu radiowego i odezwy 
polityczne. 

W dniu 12 sierpnia 1945 kpt. Sojczyński wydał „List otwarty” 
do pułkownika Jana Mazurkiewicza ps. „Radosław”, w którym uznał jego 
apel o wychodzenie z konspiracji za zdradę i apelował o dalszą walkę 
przeciwko komunistom. Natomiast w dniu 16 sierpnia 1945 wydał rozkaz 
określający zadania KWP w zakresie walki z przestępczą działalnością 
władz komunistycznych i ochrony społeczeństwa oraz żołnierzy podziemia 
niepodległościowego przed terrorem organów bezpieczeństwa. 
Równocześnie podkreślał, że przynależność do PPR sama w sobie nie może 
być powodem do piętnowania, przed wydaniem wyroku śmierci każdy 
posądzony dostawał wezwanie do poprawy, a przestępcze działania 
musiały być dobrze udokumentowane. Pierwszą osobą, która zginęła 
z jego rozkazu, był Jakub Cukierman, kierownik sekcji śledczej 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radomsku. 
Zastrzelono go na ulicy w sierpniu 1945 roku. W listopadzie 1945 r. oddział 
300 partyzantów przemaszerował przez Radomsko, czemu nie byli 
w stanie przeciwstawić się miejscowi milicjanci. 

Rok później, także w Radomsku, miała miejsce jedna z najgłośniejszych 
akcji Konspiracyjnego WP. W nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 do miasta 
weszło 167 partyzantów, którymi dowodził Jan Rogulka ps. „Grot”. Celem 
akcji było uwolnienie więźniów przetrzymywanych w budynku PUBP oraz 
w budynku miejscowego więzienia PUBP, a także likwidacja członków PPR, 
na których dowództwo Konspiracyjnego WP wydało wyroki śmierci. Akcja 
udała się częściowo. Zdobyto miejscowe więzienie PUBP, z którego 
uwolniono 57 aresztowanych. Nie udało się jednak opanować budynku 
PUBP, nie zdołano również odnaleźć wszystkich przeznaczonych 
do likwidacji członków PPR. Po około 2 godzinach od momentu 
opanowania miasta dowodzący akcją por. „Grot” zarządził odwrót. 
W czasie odwrotu rozbito trzykrotnie liczniejszy oddział KBW; zginęło 
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16 żołnierzy KBW, w tym 5 oficerów, a także 8 schwytanych wówczas 
przez partyzantów żołnierzy sowieckich. Chociaż już wcześniej kapitan 
Sojczyński był postrachem bezpieki, po tej akcji władza ludowa uznała go 
za wroga publicznego numer jeden. Nasilające się represje komunistyczne 
sprawiły, że rozkazem z 28 marca 1946 nakazał zintensyfikowanie działań 
zbrojnych. 

Aresztowanie, proces, wyrok 
Do aresztowania Stanisława Sojczyńskiego doszło 27 czerwca 1946 
w Częstochowie. Bezpiece pomógł w tym Henryk Brzóska, który zdradził 
organizację i rozpoczął współpracę z MBP jako OZI „Żbik”, po tym jak 
został aresztowany na podstawie zeznań aresztowanego Władysława 
Janiaka „Wrak”. On to wskazał dom przy ul. Wręczyckiej 11, w którym 
zakonspirował się „Warszyc”. Wraz z dowódcą ludzie Moczara pojmali też 
jego sekretarkę Halinę Pikulską „Ewunię”. W chwili rozbicia w KWP 
działało dwóch agentów i sześciu informatorów UB. 

Następnego dnia MBP zatrzymało adiutanta „Warszyca”, por. Ksawerego 
Błasiaka „Alberta”, potem szefa wywiadu KWP, Stanisława Żelanowskiego 
„Nałęcza”. Dzięki przejętym archiwom KWP funkcjonariusze MBP zdołali 
dotrzeć do komendantów obwodów w Łodzi, Częstochowie, Łasku, 
Sieradzu i rozbić w dużym stopniu całą organizację. Niedobitki organizacji 
rozpracował w ciągu kolejnych kilku tygodni Zygmunt Lercel, któremu UB 
przygotowało dokumenty przedstawiające go jako następcę 
Sojczyńskiego. 

Stanisław Sojczyński wraz z podkomendnymi sądzony był w procesie 
dowództwa KWP w dniach 9 grudnia – 17 grudnia 1946 przez Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Łodzi. Przewodniczył sędzia płk Bronisław Ochnio, 
oskarżali prokuratorzy mjr Czesław Łapiński i mjr Kazimierz Graff. Zapadł 
wyrok śmierci na dowódcę i jego ośmiu najbliższych żołnierzy KWP. 

Kpt. S. Sojczyńskiego i jego 5 podwładnych stracono 19 lutego 1947 
w Łodzi, na 3 dni przed ogłoszeniem amnestii. Nie wiadomo, gdzie został 
pochowany. 

Poglądy 
Kapitan Stanisław Sojczyński uważał Wolność i Niezawisłość za organizację 
o poglądach prawicowych, bliskich OZN-owi i reprezentantów 
przedwrześniowej sanacyjnej władzy, podobnie gen. Władysław Anders 
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prezentował jego zdaniem poglądy bliskie Narodowym Siłom Zbrojnym, 
których ideologię uważał za bliską faszystowskiej, Stanisława Mikołajczyka 
krytykował za jego ustępstwa wobec PPR. Uznawał prawo do istnienia PPR 
w demokratycznej Polsce, lecz sprzeciwiał się jej dyktatorskiej władzy 
u boku Sowietów i siłowemu przejęciu przez nią władzy. Sojczyński 
prezentował poglądy demokratyczne bliskie przedwojennym ludowcom 
i socjalistom, popierał projekty upaństwowienia ciężkiego i średniego 
przemysłu, wolności słowa, swobody stowarzyszania się, reformy rolnej, 
budowy społeczeństwa demokratycznego. 

W liście do płk. Jana Mazurkiewicza-"Radosława" z 12 września 1945 pisał, 
że Żydów traktuje się jako obywateli pierwszej kategorii, a Polaków, nawet 
lojalnych wobec nowych władz, dopuszcza się jedynie do stanowisk 
podrzędnych i dość często traktuje się ich gorzej niż volksdeutschów. 
Postulował wypłacanie członkom AK i byłym więźniom politycznym z lat 
okupacji niemieckiej podobnie jak Żydom zasiłków pieniężnych. Domagał 
się również, aby powracającym Żydom zwracać jedynie majątek będący 
ich imienną własnością. 

W czasie przed referendum w 1946 ostrzegał specjalnymi pismami 
przewodniczących komisji wyborczych przed uczestnictwem 
w fałszowaniu wyników głosowania, które miało być według niego jednym 
z najohydniejszych zamachów w szeregu tych, którymi czerwoni 
zaprzedańcy chcą narzucić Polsce jarzmo żydokomunistycznego ustroju 
i następnie podporządkować ją całkowicie Związkowi Sowieckiemu

[15]
. 

Upamiętnienie 
14 października 1992 Sąd Wojewódzki w Łodzi uchylił wyrok WSRej. 
w Łodzi z dnia 17 grudnia 1946, uznając, że Stanisław Sojczyński działał 
na rzecz niepodległości państwa polskiego. 

Postanowieniem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 5 listopada 
2009 został pośmiertnie mianowany na stopień wojskowy generała 
brygady. 
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maj. Zygmunt Szendzielarz 
ps. „Łupaszko”, „Łopaszko” i „Łupaszka” (ur. 12 marca 1910 w Stryju, 
zm. 8 lutego 1951 w Warszawie) – major kawalerii Wojska Polskiego 
i Armii Krajowej. Dowódca 5 Wileńskiej Brygady AK. 

Pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika 29 lutego 2016, 
a 24 kwietnia 2016, w dzień pogrzebu, do stopnia pułkownika. 

 
Zygmunt Szendzielarz jako podporucznik WP 

Życiorys 
Był najmłodszym synem Karola Szendzielarza, urzędnika kolejowego 
i Eufrozyny z Osieckich. Początkowo uczył się w gimnazjum we Lwowie, 
a następnie w Stryju. Był uczniem II Państwowego Gimnazjum w Stryju 
do 19 września 1931 w VIII klasie na początku roku szkolnego 1931/32. 

Od 14 listopada 1931 do 12 sierpnia 1932 był słuchaczem Kursu 
Unitarnego w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. 
Po ukończeniu kursu i awansie na kaprala podchorążego kontynuował 
naukę w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (od 1 października 
1932 do 5 sierpnia 1934). 4 sierpnia 1934 Prezydent RP mianował go 
podporucznikiem ze starszeństwem z 15 sierpnia 1934 roku i 68. lokatą 
w korpusie oficerów zawodowych kawalerii. Po promocji przydzielony 
został do 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich w Wilnie na stanowisko dowódcy 
plutonu. Prawdopodobnie 19 marca 1938 r. otrzymał awans na stopień 
porucznika, jednocześnie obejmując dowództwo 2. szwadronu. W okresie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Zygmunt_Szendzielarz.jpg
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służby wojskowej por. Szendzielarz brał udział w licznych zawodach 
hippicznych, zajmując wysokie miejsca. 

Rodzina 
Był bratem Mariana, Rudolfa (obaj walczyli w obronie Lwowa 1918-1919) 
oraz Adama (zamordowany przez Niemców w 1943). 28 stycznia 1939 
roku ożenił się z Anną Swolkień, później kurierką AK, aresztowaną w 1943 
i wywiezioną na roboty przymusowe do Rzeszy, zginęła 24 lutego 1945 
w wymianie strzałów w Wagenschwend. Mieli córkę Barbarę 
(ur. 16 listopada 1939, zm. 30 marca 2012). 

Udział w kampanii wrześniowej 1939 
Uczestniczył w kampanii wrześniowej jako dowódca 2 szwadronu 
w 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich. Z 9 na 10 września pułk został rozbity, 
a Szendzielarz na czele 2 szwadronu dołączył 13 września do 
pododdziałów ppłk. Święcickiego. Następnego dnia podporządkowano je 
dowódcy kombinowanej Brygady Kawalerii pod dowództwem płk. Adama 
Zakrzewskiego. Szwadron por. Szendzielarza stoczył wówczas walki 
na szlaku od Lubartowa do Majdanu Sopockiego, gdzie wszedł następnie 
w skład GO Kawalerii gen. Władysława Andersa jako pododdział Kresowej 
Brygady Kawalerii. Wszystkie te oddziały przebijały się na Węgry, zostały 
jednak rozbite przez Niemców 26 września. Resztki z por. Szendzielarzem 
dołączyły do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, która także szła 
w kierunku Węgier. Następnego dnia gen. Anders – wobec 
przeważających sił niemieckich i sowieckich – rozwiązał swoje oddziały 
i nakazał przebijać się małymi grupami na Węgry. Szendzielarz dostał się 
wówczas do niewoli, z której wkrótce uciekł i przedostał się do Lwowa. 

Początkowa działalność w konspiracji w ramach ZWZ-AK 
Po zakończeniu działań wojennych próbował dostać się przez Węgry 
do Francji, do odtwarzanego Wojska Polskiego, ale zamiar ten nie powiódł 
się. Wobec tego wrócił do Wilna, zamierzając poprzez Litwę wyjechać 
za granicę. 

Po kilkukrotnych niepowodzeniach włączył się do pracy konspiracyjnej 
w Wilnie w ramach ZWZ-AK. Od początku roku 1942 do sierpnia 1943 
przebywał w majątku rodzinnym swojej żony w Szajkunach. Po tym 
okresie zaangażował się całkowicie w konspirację. W literaturze 
przedmiotu istnieją rozbieżności co do momentu rozpoczęcia przez niego 
działalności konspiracyjnej – podawane są daty: koniec roku 1939, 
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początek 1940 bądź 1942. W konspiracji Szendzielarz działał początkowo 
w strukturach tzw. Kół Pułkowych, jednej z licznych w tym czasie grup 
konspiracyjnych, przyjmując pseudonim „Łupaszko” (po słynnym 
zagończyku z okresu wojny polsko-bolszewickiej (1919-20) ppłk. Jerzym 
Dąbrowskim). W dniu 28 grudnia 1939 roku Koła Pułkowe weszły w skład 
SZP-ZWZ. Od września 1940 roku powstał Wileński Pułk Ułanów Śmierci, 
w którym najprawdopodobniej por. Szendzielarz stanął na czele 
szwadronu. Pod koniec 1941 roku przeszedł do komórki dalekiego 
wywiadu wschodniego, gdzie pracował przez cały rok 1942. Organizował 
wówczas siatkę wywiadowczą na linii kolejowej Wilno – Podbrodzie – 
Ryga. 

Na czele 5 Wileńskiej Brygady AK 
W kwietniu lub maju 1943 roku znalazł się w bezpośredniej dyspozycji 
Komendy Okręgu Wileńskiego AK, która pod koniec sierpnia tego roku 
oddelegowała go na dowódcę do pierwszego oddziału partyzanckiego AK 
na Wileńszczyźnie dowodzonego wcześniej przez ppor. Antoniego 
Burzyńskiego ps. „Kmicic”. 26 sierpnia, podczas uzgadniania szczegółów 
dotyczącej wspólnej akcji oddziału „Kmicica” i dowodzonej przez Fiodora 
Markowa Brygady im. Woroszyłowa na Miadzioł, w bazie partyzantki 
sowieckiej doszło do rozbrojenia i aresztowania sztabu „Kmicica”. 
Porucznik Burzyński został zamordowany, a jego partyzantów 
przesłuchano i podzielono na trzy grupy. Jedną, 50-osobową rozstrzelano. 
Na przełomie września i października 1943 roku oddział por. Szendzielarza 
liczył już ok. 100 ludzi. Przyjął on nazwę 5 Wileńskiej Brygady AK, zwanej 
też nieoficjalnie „Brygadą Śmierci”. Brygada operowała na terenie 
na północny wschód od Wilna. Prowadziła ona walki zarówno z Niemcami 
i ich litewskimi sojusznikami, jak też partyzantką sowiecką. 25 stycznia 
1944 uczestniczył w rozmowach we wsi Swejginie między 
przedstawicielami Okręgu Wileńskiego AK (w tym ppłk. Aleksandra 
Krzyżanowskiego (występującego incognito)) i niemieckich władz 
wojskowych. W kolejnych rozmowach z Wehrmachtem w lutym 1944 
w Wilnie por. Szendzielarz nie brał już udziału. Mimo to, w okresie 
powojennym niektórzy emigracyjni publicyści i komuniści w kraju oskarżali 
go o kolaborację z Niemcami. 

Na początku kwietnia 1944 roku, po odprawie w komendzie Okręgu, 
został przypadkowo aresztowany u swojej teściowej przez policję litewską, 
która przekazała go władzom niemieckim. Niemcy zaproponowali mu 
wówczas zaprzestanie walk i wspólną akcję przeciwko sowieckiej 
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partyzantce, a w zamian dostawy uzbrojenia. Por. Szendzielarz odmówił, 
zasłaniając się brakiem pełnomocnictw do czynienia tego typu ustaleń. 
Pod koniec kwietnia został zwolniony, najprawdopodobniej przez samych 
Niemców, którzy potraktowali ten gest jako akt dobrej woli wobec 
komendy Okręgu, mając nadzieję na nawiązanie ponownych kontaktów. 
Pod koniec maja nastąpiło skoncentrowanie czterech brygad AK w celu 
utworzenia większych zgrupowań partyzanckich. Brygada „Łupaszki” 
weszła w skład Zgrupowanie nr 2 Okręgu Wilno AK. W tym czasie por. 
Szendzielarz prawdopodobnie otrzymał awans do stopnia rotmistrza. 
Cała akcja związana była z przygotowaniami do zdobycia Wilna w ramach 
planowanej operacji „Ostra Brama”. 

Na jego rozkaz pododdziały 5 Brygady przeprowadziły 23 czerwca 
1944 roku akcję odwetową w Dubinkach, za dokonaną trzy dni wcześniej 
pacyfikację wsi Glinciszki. 

Wkrótce, rozkazem pułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego Wilka, 
brygada „Łupaszki” została przesunięta na inny teren i włączona w skład 
Zgrupowania nr 1 Okręgu Wilno AK. Na przełomie czerwca i lipca 1944 
roku rozpoczęto wykonywanie akcji „Burza”, której ostatnim akordem 
miało być opanowanie Wilna. Ostatecznie Brygada nie wzięła w nim 
udziału. W literaturze przedmiotu przedstawiane są różne przyczyny 
tej nieobecności. „Łupaszko” zebrał dowódców swoich szwadronów, 
którym zakomunikował, iż nie ma zamiaru defilować przed Ruskimi 
w Wilnie. Trudno panowie, widocznie generał „Wilk” nie mógł inaczej. 
Oświadczam wam, że ja też inaczej nie mogę. (...) W tej defiladzie udziału 
nie weźmiemy. Dowódcy zwracam się do was (...) pójdźcie teraz do swoich 
ludzi i powtórzcie im to co wam powiedziałem. Padły także, wtedy 
wielokrotne cytowane słowa Szendzielarza: Niech mnie historia osądzi, 
ale nie chcę, żeby kiedykolwiek nasi żołnierze byli wieszani na murach 
i bramach Wilna. Sowieci, po zdobyciu Wilna wspólnie z oddziałami Armii 
Krajowej, pod pretekstem rozmów o współpracy, małym nakładem sił 
aresztowali większość dowódców Wileńskiego Okręgu AK, 
z płk Aleksandrem Krzyżanowskim na czele, paraliżując w ten sposób 
działanie polskich formacji wojskowych na tym obszarze. Formacje AK, 
które nie zgodziły się na rozbrojenie zostały zaatakowane przez Armię 
Czerwoną i zwarte formacje NKWD i w większości rozbite. 
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Koniec działalności 5 Wileńskiej Brygady AK 
W związku z zaistniałą sytuacją i dochodzącymi informacjami o tym, iż 
NKWD intensywnie poszukuje 5. Wileńskiej Brygady, „Łupaszko” 
dla zmylenia Sowietów nakazał zmianę dotychczasowej nazwy brygady 
i pseudonimów jej dowódców. Od tej pory w kontaktach z Armią 
Czerwoną oddział miał występować jako „Brygada Warszawska”, która 
zmierza na swoje macierzyste tereny, a sam przyjął nowy pseudonim 
„Żelazny”, a jeden z jego dowódców szwadronów, „Maks”, teraz nazywał 
się „Skalny”. Jeszcze tego samego dnia „Brygada Śmierci” została 
namierzona przez Sowietów. Dzięki kamuflażowi i ocenie dowódców 
oddziałowi udało się wymknąć. „Łupaszko” zmienił nieco trasę marszu 
i skierował 5. Brygadę na południe, w okolice Grodna. Pod koniec lipca 
1944 roku Brygada, manewrując między oddziałami niemieckimi 
i sowieckimi, przeszła w lasy Puszczy Grodzieńskiej. Tam została otoczona 
przez Sowietów. Szendzielarz rozkazał rozformować oddział, a żołnierzom 
wrócić do domu lub przebijać się małymi grupami na zachód, do Lasów 
Augustowskich. Drugi wariant wybrała większość oficerów z dowódcą 
na czele. Formalne rozwiązanie 5 Wileńskiej Brygady AK nastąpiło 23 lipca 
1944 roku w okolicy wsi Porzecze w Puszczy Grodzieńskiej. 

Ponowna organizacja Brygady i walki w ramach Okręgu Białystok 
Szendzielarz z resztkami Brygady podporządkował się 20 września 
1944 roku komendantowi Okręgu Białostockiego AK ppłk. Władysławowi 
Liniarskiemu ps. „Mścisław”. Ten nakazał „Łupaszce” trwać w Puszczy 
Białowieskiej i organizować kadrowy oddział z rozbitków z nowogródzkich 
i wileńskich oddziałów AK. Na początku listopada 1944 roku do oddziału 
dołączył m.in. oficer BiP Okręgu Wileńskiego AK ppor. Lech Beynar 
ps. „Nowina”, późniejszy znany publicysta i historyk, piszący 
pod pseudonimem literackim „Paweł Jasienica”. 10 listopada Szendzielarz 
został awansowany przez ppłk. Liniarskiego do stopnia majora. Zimę 
przetrwał wraz z oddziałem na terenie Obwodu AK Bielsk Podlaski. 
Na przełomie stycznia i lutego 1945 roku podpułkownik Liniarski mianował 
„Łupaszkę” komendantem partyzantki Okręgu Białostockiego AKO, 
a 5 Wileńska Brygada stała się oddziałem dyspozycyjnym Komendy AKO. 

W początkach kwietnia 1945 roku nastąpiła mobilizacja Brygady w okolicy 
wsi Oleksin w powiecie Bielsk Podlaski. Odtąd prowadzono walki 
z regularnymi oddziałami Armii Czerwonej i LWP, KBW, NKWD oraz 
grupami UB i MO. Szczególną uwagę zwracano na zabijanie agentów 
komunistycznych i członków PPR, którzy przez podziemie uważani byli 
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za zdrajców. Rozbijano posterunki MO i urzędy gminne, urządzano 
zasadzki. W połowie maja 1945 roku Brygada liczyła ok. 200 ludzi 
i składała się z pięciu pododdziałów: trzech szwadronów, kompanii 
szturmowej i drużyny podoficerskiej. W pierwszych dniach września 
Szendzielarz otrzymał rozkaz rozformowania swojego oddziału, liczącego 
wówczas ok. 300 partyzantów, natomiast on sam podjął decyzję 
prowadzenia dalszej walki z komunistami. 

Wznowienie działalności na Pomorzu 
W połowie września 1945 roku dotarł do Gdańska, gdzie zainstalował się 
ostatni komendant Okręgu Wileńskiego AK-DSZ ppłk Antoni Olechnowicz 
ps. „Pohorecki”. Do spotkania z nim doszło pod koniec października lub 
na początku listopada 1945 r. Mjr Szendzielarz otrzymał zadania 
propagandowe, które nie do końca mu odpowiadały. W celu zdobywania 
na nie środków finansowych uzyskał zgodę na utrzymywanie 
kilkuosobowych grup zbrojnych (tzw. patroli dywersyjnych), natomiast 
istnienie większych oddziałów partyzanckich zostało zakazane. Patrole 
dywersyjne rozpoczęły swoją działalność od połowie stycznia 1946 roku. 

W tym czasie „Łupaszko” podjął także akcję propagandową, która polegała 
na redagowaniu, powielaniu i rozprowadzaniu ulotek o treści 
antykomunistycznej. Fragment ulotki z marca 1946 roku jego autorstwa: 
„...Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni 
synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich [...] 
My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie 
i wybranych przez cały Naród, a ludzi takich mamy, którzy i słowa głośno 
nie mogą powiedzieć, bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. 
Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy 
za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich, mordują najlepszych 
Polaków Domagających się wolności i sprawiedliwości.” 

W II połowie stycznia na kolejnym spotkaniu z ppłk. A. Olechnowiczem 
„Łupaszko” uzyskał zgodę na utworzenie większego oddziału bojowego. 
Rozkazem nr 1 z 26 II powołał on do życia 6 Brygadę Wileńską (rejon 
działalności – Białostockie i Podlasie), natomiast rozkazem nr 2 z 14 IV 
odtworzył 5 Wileńską Brygadę pod swoim dowództwem, mającą działać 
na obszarze Pomorza oraz Warmii i Mazur. Na początku maja liczyła ona 
ok. 70 ludzi i była podzielona na trzy szwadrony (dowódcy: ppor. Zdzisław 
Badocha ps. „Żelazny”, ppor. Henryk Wieliczko ps. „Lufa” i ppor. Leon 
Smoleński ps. „Zeus”) oraz patrol żandarmerii. Na początku czerwca został 
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utworzony kolejny szwadron. W ciągu 1946 roku stan osobowy 5 Brygady 
nie przekraczał liczby 80 partyzantów. 

 
Połączenie z 6 Brygadą 
W połowie sierpnia 1946 wobec wzrostu siły oddziałów komunistycznych 
w terenie Szendzielarz podjął decyzję przejścia w Białostockie i połączenia 
się z 6 Brygadą. Najprawdopodobniej w grudniu mjr Szendzielarz otrzymał 
od ministra bezpieczeństwa publicznego Stanisława Radkiewicza list, 
w którym ten nakłaniał „Łupaszkę” do rozwiązania oddziałów, a w zamian 
obiecywał możliwość swobodnego opuszczenia Polski. Ponowne próby 
kontaktu ze strony MBP miały także miejsce w marcu i kwietniu 
1947 roku. 

Na początku 1947 roku przed wyborami do Sejmu szwadrony „Łupaszki” 
zostały zepchnięte do defensywy, atakując tylko od czasu do czasu. 
Pod koniec marca nastąpiła koncentracja oddziałów Brygady, podczas 
której mjr Szendzielarz zwolnił część swoich podkomendnych. Sam był 
ciągle gorącym zwolennikiem dalszego prowadzenia walki przeciw 
komunistom. Stan oddziału zmalał do ok. 40 ludzi. Ostatecznie 
po rozmowach z niektórymi byłymi podkomendnymi, m.in. z Lechem 
Beynarem (Pawłem Jasienicą), „Łupaszko” zaprzestał czynnej walki 
zbrojnej i postanowił powrócić do cywilnego życia. 

Próba powrotu do cywilnego życia 
Pod koniec kwietnia 1947 roku udał się na Śląsk, gdzie zamieszkał 
w miejscowości Królowe. Dowództwo polowe nad 6 Brygadą przekazał 
ppor. Władysławowi Łukasiukowi ps. „Młot”, sobie pozostawił natomiast 
ogólną komendę. W połowie maja przybył do niego ppłk Antoni 
Olechnowicz z rozkazem rozwiązania 6 Brygady. „Łupaszko” nie podjął 
jednak żadnych konkretnych działań. Wobec zagrożenia aresztowaniem 
wkrótce przeniósł się do Zakopanego. Przez cały czas utrzymywał przez 
łączników kontakt z 6 Brygadą. Przekazywał „Młotowi” ogólne wytyczne 
dotyczące dalszej działalności bojowej oraz informował o sytuacji w kraju 
i rozkazach płynących z komendy Okręgu Wileńskiego AK. 

W czerwcu 1948 roku UB rozpracowało i rozbiło Okręg Wileński AK. 
W rezultacie 30 czerwca 1948 roku w Osielcu pod Jordanowem 
Szendzielarz został aresztowany. Według relacji kapitana Edmunda 
Banasikowskiego UB wpadło na trop Szendzielarza, gdy podczas penetracji 
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mieszkania Wandy Minkiewicz przechwyciło kartkę pocztową adresowaną 
z Poronina. Obława była ściśle utajniona, UB pozornie szukało 
niezidentyfikowanego góralskiego rozbójnika. Gdy niczego 
niepodejrzewający Szendzielarz wyszedł przed swoją chatę, został 
natychmiast otoczony przez funkcjonariuszy bezpieki i aresztowany. 

Więzienie i śmierć 
Symboliczny grób mjr Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” w Panteonie 
– Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach w Warszawie. 

Natychmiast po aresztowaniu, „Łupaszko” został przewieziony 
do Warszawy i osadzony w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej. 
Przebywał tam 2,5 roku, do 8 lutego 1951 roku, był torturowany. 
23 października 1950 roku rozpoczął się proces byłych członków Okręgu 
Wileńskiego AK, w którym oskarżonymi byli: 

 ppłk Antoni Olechnowicz 

 kpt. Henryk Borowski ps. „Trzmiel” 

 mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszko” 

 ppor. Lucjan Minkiewicz ps. „Wiktor” 

 Lidia Lwow ps. „Lala” 

 Wanda Minkiewicz ps. „Danka”. 

Szendzielarz nie zaprzeczał swojemu udziałowi w podziemiu 
antykomunistycznym ani nie poprosił o łaskę. Wszyscy, oprócz kobiet, 
zostali skazani 2 listopada 1950 r. przez sędziego Mieczysława Widaja 
na wielokrotną karę śmierci. Szendzielarz osiemnastokrotnie. 

Wyrok wykonano 8 lutego 1951 roku w więzieniu na Mokotowie. 
Ciało zostało pochowane w tajemnicy w nieznanym przez lata miejscu. 

Spośród jego podkomendnych śmierć ponieśli: 

 ppor. Zdzisław Badocha ps. „Żelazny” – poległ w Czerninie koło 
Sztumu 28 czerwca 1946 roku 

 ppor. Henryk Wieliczko ps. „Lufa” – zamordowany na zamku 
w Lublinie 14 marca 1949 roku 
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 sanitariuszka Danuta Siedzikówna ps. „Inka” – zamordowana 
w Gdańsku 28 sierpnia 1946 roku 

 ppor. Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk” – zamordowany 
w Gdańsku 28 sierpnia 1946 roku 

 kpr. Henryk Wojczyński ps. „Mercedes” – zmarł na skutek ran 
30 października 1946 roku w Jełguniu 

Postać Szendzielarza w okresie powojennym 
Publicyści i historycy PRL spowodowali swoimi publikacjami zafałszowanie 
wizerunku „Łupaszki”. Generalnie był opisywany jako „krwawy herszt 
wileńskich bandytów” i imperialistyczny szpieg anglosaski. 
W propagandzie komunistycznej przedstawiano przede wszystkim jego 
„napady terrorystyczno-rabunkowe”, dokonywane w okresie już 
powojennym na „bohaterskich” funkcjonariuszach i działaczach 
komunistycznych. Akcentowali rzekomą brutalność i pastwienie się nad 
wziętymi do niewoli przez „Łupaszkę” i jego podkomendnych. Nawet jego 
postać fizyczną przedstawiali w taki sposób, żeby wzbudzić jak największą 
odrazę. Zarzucano „Łupaszce” akty zabójstw dokonanych rzekomo na jego 
rozkaz na obszarze Białostocczyzny i Podlasia. O Zygmuncie Szendzielarzu 
wspominał też Józef Światło podczas swoich wystąpień w Radiu Wolna 
Europa. Fałszywe oskarżenia Szendzielarza powtarzano przez cały okres 
PRL. Postać „Łupaszki” została wykorzystana przez Władysława Gomułkę 
w 1968 roku, podczas tzw. wypadków marcowych, gdy w publicznym 
przemówieniu atakował Pawła Jasienicę (Leona Lecha Beynara) – 
adiutanta majora Szendzielarza z okresu białostockiego. 

Pozytywne informacje o nim i jego żołnierzach zamieszczane były tylko 
w publikacjach emigracyjnych, np. paryskich „Zeszytach Historycznych” 
czy „Przeglądzie Kawalerii i Broni Pancernej”. Tam też jedynie mogli się 
wypowiadać byli jego podkomendni. Dopiero po roku 1989 zaczęły 
powstawać rzetelne prace historyczne ukazujące postać „Łupaszki” i jego 
skomplikowane dzieje. Nadal jednak podejmuje się temat zbrodni, jakich 
mieli dokonywać podkomendni Szendzielarza na polskiej, białoruskiej 
i żydowskiej ludności cywilnej, dyskutowana jest też kwestia jego 
odpowiedzialności. 

1 października 1993 roku orzeczeniem Wojskowego Sądu Rejonowego 
w Warszawie została unieważniona większość ciążących na Szendzielarzu 
wyroków śmierci, a 10 grudnia w wyniku apelacji do Sądu Najwyższego 
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reszta tych wyroków. W 2006 roku Sejm RP uczcił rocznicę śmierci 
„Łupaszki”, przyjmując w tej sprawie specjalną uchwałę. 30 czerwca 2008 
roku odbył się uroczysty, symboliczny pogrzeb Szendzielarza na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Tablica 
upamiętniająca znajduje się w Kwaterze „Na Łączce” tego cmentarza. 

Poszukiwania grobu, ekshumacja, identyfikacja, uroczysty pogrzeb 
państwowy 
Trwające kilkadziesiąt lat poszukiwania miejsca spoczynku ofiary 
komunistycznego mordu zostały uwieńczone sukcesem. Wiosną 2013 r. 
badacze Instytutu Pamięci Narodowej odkryli i zabezpieczyli jego szczątki 
podczas prac ekshumacyjnych na terenie Kwatery na Łączce, 
na warszawskich Powązkach. Identyfikacji dokonali specjaliści 
z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Polskiej Bazy 
Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, o czym Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i Instytut 
Pamięci Narodowej poinformowali podczas konferencji prasowej 
22 sierpnia 2013 r. 

Na wniosek rodziny, organizacją pogrzebu zajęła się Fundacja Niezłomni 
im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Jego uroczysty pogrzeb 
państwowy z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy i ministra obrony 
narodowej Antoniego Macierewicza odbył się 24 kwietnia 2016 
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Został pochowany z honorami 
wojskowymi w grobie rodzinnym, razem ze zmarłą w 2012 córką, Barbarą 
Szendzielarz (kwatera D18 rząd L01, miejsce 5). 

Odznaczenia 
Za udział w wojnie obronnej 1939 roku został odznaczony Krzyżem Virtuti 
Militari V klasy. W styczniu 1944 roku Szendzielarz został odznaczony 
Krzyżem Walecznych przez Komendanta Okręgu, płk. Aleksandra 
Krzyżanowskiego ps. „Wilk”. 25 czerwca 1988 roku prezydent Polski 
na Uchodźstwie w uznaniu wybitnych czynów w czasie wojny nadał 
mjr. Szendzielarzowi Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari. 

Pośmiertnie, postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
z 9 listopada 2007, „za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej 
Polskiej” został, wraz z dwoma innymi „żołnierzami wyklętymi” – 
Kazimierzem Kamieńskim i Władysławem Łukasiukiem, odznaczony 
Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a przekazanie orderów 
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odbyło się 11 listopada tego samego roku w czasie uroczystości z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. 

maj. Jan Tabortowski 
ps. „Bruzda” w AK i AKO, „Tabor” w WiN-ie (ur. 16 października 1906 
w Nowogródku, zm. 23 sierpnia 1954 w Przytułach) – major Wojska 
Polskiego, żołnierz AK, AKO i WiN, inspektor inspektoratów 
III łomżyńskiego i IV Suwalskiego AK, prezes rejonowy WiN. 

 

Służba w Wojsku Polskim do 1939 roku 
Był synem Jana i Wacławy z domu Wojno-Sidorowicz. Maturę otrzymał 
w 1927 roku. Służbę wojskową odbywał w 79 pułku piechoty, a następnie 
w Oficerskiej Szkole Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej i w Szkole 
Podchorążych Artylerii w Toruniu. 15 sierpnia 1930 r. Prezydent RP 
mianował go podporucznikiem ze starszeństwem z dniem 15 sierpnia 
1930 r. i 58 lokatą w korpusie oficerów artylerii, a minister spraw 
wojskowych Generalny Inspektor Sił Zbrojnych Marszałek Polski Józef 
Piłsudski przydzielił go do 19 pułku artylerii lekkiej w Nowej Wilejce. 
Trzy lata później awansował na porucznika. W roku 1935 został 
skierowany do Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych w Modlinie. 
W 1936 r., po ukończeniu kursu, przeniesiony został z korpusu oficerów 
artylerii do korpusu oficerów broni pancernych i przydzielony do 
I Dywizjonu Pociągów Pancernych w Legionowie. 

Jego młodszy brat Albert był porucznikiem Wojska Polskiego i słuchaczem 
Wyższej Szkoły Wojennej. W kampanii wrześniowej walczył pod Lwowem, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Jan_Tabortowski.jpg
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dostał się do niewoli sowieckiej i został zamordowany przez NKWD 
w Charkowie w zbrodni katyńskiej, niezidentyfikowany, spoczywa 
w zbiorowej mogile na cmentarzu polskich oficerów w Piatichatkach. 
Pośmiertnie awansowany na kapitana. 

Kampania wrześniowa 
Przed II wojną światową Tabortowski był dowódcą plutonu czołgów 
rozpoznawczych pociągu pancernego nr 11 „Danuta”, a po jej wybuchu 
został zastępcą dowódcy tego pociągu. Walczył na linii Toruń–Inowrocław, 
a następnie w okolicach Kutna i brał udział w bitwie nad Bzurą. 

18 września 1939 dowodzona przez niego bateria osłaniała odwrót 
jednostek polskich za linię rzeki Bzury, otoczona przez Niemców 
po wyczerpaniu amunicji skapitulowała. Ranny porucznik Jan Tabortowski 
znalazł się w niewoli i umieszczony w szpitalu w Warszawie. 

Działalność konspiracyjna 
Ze szpitala uciekł w styczniu 1940 roku. Przekroczył linię demarkacyjną 
w okolicach Wysokiego Mazowieckiego i przy pomocy swojego kolegi 
por. Czesława Gołębiowskiego ps. „Bosy” znalazł się w konspiracji. Przyjął 
pseudonim „Kusy” i od wiosny 1940 roku został komendantem Obwodu 
Bielsk Podlaski, a w maju 1942 roku objął stanowisko inspektora 
Inspektoratu III łomżyńskiego obejmującego obwody AK – Łomża 
i Grajewo. Został awansowany do stopnia kapitana i odznaczony Krzyżem 
Walecznych. 

Obejmując nowe obowiązki zaczął posługiwać się pseudonimem „Bruzda”. 
22 listopada 1942 roku kapitan „Bruzda” został aresztowany wraz z 
porucznikiem Stanisławem Cieślewskim „Lipcem” i por. Janem 
Sokołowskim „Majem” i osadzony w więzieniu w Łomży. Mimo iż Niemcy 
nie orientowali się kogo aresztowali, umieścili ich na liście osób 
do rozstrzelania. Dzięki akcji podziemia dowodzonej przez Czesława 
Lustycha „Profesora” i Zdzisława Wilhelmiego „Powoja” udało się 
doprowadzić do ich ucieczki w nocy z 12 na 13 stycznia 1943 roku. Razem 
z nimi uciekło około 10 więźniów. 

Po tych wydarzeniach „Bruzda” zostaje przeniesiony do Inspektoratu 
IV Suwalskiego, a jego funkcję objął cichociemny – por. Hieronim Łagoda 
„Lak”. 
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Inspektorat suwalski był nasycony oddziałami partyzanckimi i „Bruzda” 
dużo czasu spędzał dokonując inspekcji podległych mu oddziałów. 

Korzystał z każdej okazji osobistego udziału w akcjach. W kwietniu 
1943 roku, przebywając na odprawie na terenie Obwodu Zambrów, odbił 
z rąk Niemców swojego kolegę kpt. Czesława Gołębiowskiego „Bosego” 
przetrzymywanego w Wiźnie. W sierpniu tego samego roku dowodził 
wypadem na majątek Poryte-Jabłoń i uderzeniem na oddział żandarmerii 
w Królowej Wodzie, a w listopadzie dowodził walką pod Strzelcowizną. 

W październiku 1943 został ponownie odznaczony Krzyżem Walecznych. 
30 stycznia 1944 roku „Bruzda” został odwołany z zajmowanego 
stanowiska i miał objąć funkcję szefa Wydziału Motoryzacji Okręgu 
Białostockiego AK, jednak aresztowanie przez Niemców kpt. „Laka” 
spowodowało, że „Bruzda” objął ponownie stanowisko inspektora 
Inspektoratu Łomżyńskiego AK. 

Kapitan „Bruzda” przejął nowe obowiązki w marcu 1944 roku 
i skoncentrował się na przygotowaniach do akcji „Burza”. Skompletował 
dowództwo przewidzianych do mobilizacji jednostek 33 pułku piechoty AK 
i 9 pułku strzelców konnych. Dowódcą pierwszego został por. Stanisław 
Cieślewski „Lipiec”, a drugiego rtm. Wiktor Konopko „Grom”. Nadzorował 
rozbudowę przewidzianych na miejsca koncentracji baz na bagnach 
narwiańskich w okolicach wsi Olszyna Pniewska, Grądy Woniecko  
i na Uroczysku Kobielne nad Biebrzą. W maju 1944 kapitan „Bruzda” został 
po raz trzeci odznaczony Krzyżem Walecznych. 

2 lipca 1944 pod Boguszkami podjął próbę odbicia aresztowanego przez 
Niemców ppor. Józefa Ramotowskiego „Rawicza”. Potyczka skończyła się 
porażką. Zginął „Znicz” Jan Kościelewski, ranni zostali major „Bruzda” oraz 
„Huzar” – Hipolit Waniewski i „Kmicic” – Zbigniew Stronowski. W ramach 
represji Niemcy rozstrzelali 10 mężczyzn we wsi Boguszki. 

Około 10 lipca 1944 pułkownik Władysław Liniarski „Mścisław”, 
komendant Okręgu Białostockiego AK pojął decyzję o rozpoczęciu akcji 
„Burza” na terenie inspektoratu łomżyńskiego. W tym samym czasie 
kapitan „Bruzda” został awansowany do stopnia majora. 
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Akcja „Burza” 
W momencie rozpoczęcia akcji „Burza” na terenie bazy „Kobielne” 
przebywało około 190 żołnierzy – szkieletowa obsada IV batalionu  
33 pp AK – około 60 żołnierzy, oddział „Czarna Hańcza” z obwodu 
białostockiego AK, w liczbie około 70 ludzi i liczący około 50 osób oddział 
sowieckich skoczków spadochronowych pod dowództwem 
płk. Wojciechowskiego. Współpraca między dowódcami nowo przybyłych 
jednostek a „Bruzdą” układa się źle. Dlatego komenda Okręgu 
Białostockiego AK zdecydowała się przesunąć oddział „Czarna Hańcza” 
do Puszczy Knyszyńskiej, razem z nimi powinni odejść partyzanci 
radzieccy, ci jednak odmówili podporządkowania się i zostali w bazie 
„Kobielne”. 

Trwały starcia patroli partyzanckich z Niemcami. Jednym z tych starć była 
potyczka pod Laskowcem, gdzie dowodzony przez por. „Istoka” (byłego 
oficera armii jugosłowiańskiej) patrol wspomógł wojska radzieckie 
w walce z Niemcami. Po zwycięskiej potyczce partyzanci zostali 
doprowadzeni do sztabu dywizji radzieckiej i tam rozbrojeni. 

Jednocześnie Niemcy zaatakowali bazę „Kobielne”. Oddziały AK pod 
dowództwem „Bruzdy” i spadochroniarze radzieccy bronili jej wspólnie, 
a 14 sierpnia opuścili bazę. „Bruzda” przeszedł ze swym oddziałem 
w okolice Giełczyna koło Wizny, tam też doszło do kontaktu z wojskami 
radzieckimi. Oddział został doprowadzony do sztabu 81 Korpusu 49 Armii 
stacjonującego w Długołęce, i tam rozbrojony, sam zaś „Bruzda” i jego 
adiutant „Bystry” zostali aresztowani przez funkcjonariuszy SMIERSZ. 

Konspiracja powojenna 
„Bruzda” i „Bystry” uciekli z niewoli około 26 sierpnia i nawiązali kontakt 
z dowództwem Okręgu Białostockiego. „Bruzda” został ponownie 
inspektorem Inspektoratu III Łomżyńskiego, odznaczono go też Krzyżem 
Virtuti Militari. 

Do stycznia 1945 roku „Bruzda” ukrywał się w okolicach Zambrowa 
i Tykocina. NKWD prowadziło działania mające na celu jego ponowne 
aresztowanie. Pozyskało do współpracy byłych żołnierzy „Bruzdy” – 
„Papierosa” – Wacława Mieleckiego i „Huzara” – Hipolita Waniewskiego. 
Ten ostatni, ranny w czasie potyczki pod Boguszkami 2 lipca 1944, był 
opatrywany przez Franciszkę Ramotowską „Iskrę”. W styczniu 1945 roku 
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rozpoznał „Iskrę” w Białymstoku i wskazał ją NKWD. Łączniczka 
i sanitariuszka została aresztowana i poddana ciężkim przesłuchaniom. 

Major „Bruzda” wrócił na teren swojego inspektoratu i rozpoczął jego 
odbudowę, tym razem w ramach Armii Krajowej Obywatelskiej, 
powołanej do życia rozkazem płk. Władysława Liniarskiego „Mścisława” 
z dnia 15 lutego 1945 roku. 

Na początku kwietnia 1945 roku Franciszka Ramotowska została ciężko 
ranna w czasie próby ucieczki i umieszczona w Szpitalu Garnizonowym 
w Białymstoku. Major „Bruzda” zdecydował się na jej odbicie. Akcję 
wykonano bez strat i bez jednego strzału wieczorem 20 kwietnia 
1945 roku. Brali w niej udział „Bruzda”, „Ryba” – Stanisław Marchewka, 
„Szczedroń” – Witold Lipiński, „Jastrząb” – Władysław Wesołowski, 
„Komar” – Stanisław Chojnowski, „Cezar” NN i „Sokolik” – Piotr Kopacz. 
Ranna „Iskra” została przetransportowana do Jeziorka koło Łomży, gdzie ją 
leczono, a następnie umieszczona w Warszawie. 

Pod koniec kwietnia major „Bruzda” podjął decyzję o ataku na Grajewo. 
Akcję wykonano w nocy z 8 na 9 maja. Ugrupowanie liczące około 
200 ludzi zostało podzielone na cztery grupy: pierwsza pod dowództwem 
„Ryby” – Stanisława Marchewki – miała zaatakować UBP, druga 
pod dowództwem „Wawra” – Franciszka Wawrzyńskiego – Komendę 
Powiatową Milicji, trzecia pod dowództwem „Olszyny” – Antoniego 
Kurowskiego – miała blokować komendanturę sowiecką, czwarta zaś 
pod dowództwem „Dęba” – Władysława Rzeniewicza – miała blokować 
drogi dojazdowe do miasta. Akcja zakończyła się powodzeniem, a w czasie 
powrotu rozbrojono jeszcze posterunek milicji w Szczuczynie 
i zlikwidowano punkt łączności Armii Czerwonej pod miejscowością Łojki. 

11 maja 1945 w okolicach miejscowości Wyrzyki major „Bruzda” 
przeprowadził udaną akcję odbicia z rąk UB dowódcy plutonu 
plut. „Jałowca” – zginęło lub zostało rannych 16 funkcjonariuszy UB i MO 
z Komendy Głównej MO. 

We wrześniu 1945 roku powstała nowa, zrzeszająca środowisko akowskie 
organizacja WiN. Major „Bruzda” wraz z podległym mu inspektoratem 
znalazł się w WiN, zmieniając przy tym pseudonim na „Tabor”. 
Za działalność w ramach AK i AKO został odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami. 
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22 lutego 1947 roku Sejm uchwalił ustawę o amnestii, umożliwiającą 
złożenie broni przez podziemie. Major „Bruzda” ujawnił się 25 marca 1947 
roku. Z podległego mu terenu ujawniło się około 2300 członków WiN. 

Cywilne życie 
Po ujawnieniu Jan Tabortowski wyjechał do Warszawy i tam próbował 
rozpocząć swoje życie na nowo. Jego próba powrotu do służby wojskowej 
zakończyła się niepowodzeniem, Tabortowski pracował w kilku 
instytucjach, mieszkał w pokojach sublokatorskich, a jesienią 1947 
rozpoczął studia w Szkole Głównej Handlowej. 

W Warszawie osiedliło się kilka innych osób z dawnego „Obwodu 
Białystok” i Jan Tabortowski utrzymywał z nimi kontakty. Pod koniec 
1948 roku przyjechał do Warszawy Stanisław Cieślewski „Lipiec”, który 
został wkrótce zatrzymany przez UB i przesłuchiwany kilka dni. Wtedy też 
Jan Tabortowski uzyskał potwierdzenie, że był obserwowany przez UB. 

Powrót do podziemia 
Zagrożeni aresztowaniem „Lipiec” i „Bruzda” zeszli ponownie 
do podziemia w kwietniu 1950 roku. Ukrywali się u dawnych 
podkomendnych, a latem 1950 roku wybudowali obóz na bagnach 
biebrzańskich. Rozpoczęli gromadzenie przechowanej po ujawnieniu 
broni. Zaopatrzenie i informacje dostarczali im dawni żołnierze. Dołączali 
się do nich inni ukrywający się, jednak żaden z nich nie pozostał z nimi 
na stałe. 

W listopadzie 1950 roku dwaj funkcjonariusze UB dotarli do obozu 
„Bruzdy”, ale zostali zlikwidowani. 

Przez grupę przewinęli się: Tadeusz Wysocki ps. „Zegar”, Mieczysław 
Zalewski „Tarzan”, Józef Ramotowski „Rawicz”, Antoni Malinowski „Zając” 
i jego brat Kazimierz oraz Aleksander Sleszyński „Wicher”. Brak środków 
do życia spowodował konieczność przeprowadzenia akcji 
zaopatrzeniowych. Rekwirowano towary i pieniądze w sklepach 
i spółdzielniach regionu. 

27 sierpnia 1952 rano wieś Grądy Małe, gdzie ukrywali się kapitan „Lipiec” 
i porucznik „Rawicz”, została otoczona przez KBW. Po wykryciu kryjówki 
doszło do wymiany ognia. Kapitan „Lipiec” zginął, rozerwany własnym 
granatem, a „Rawicz” ranny w nogę został ujęty. 
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Przez grupę przewinęli się: Wacław Dąbrowski, Edward Łebkowski i Antoni 
Rogowski. Przeprowadzano kolejne akcje zaopatrzeniowe. 

Wszystkie prowadzone przez UB akcje mające na celu likwidację „Bruzdy” 
nie przynosiły rezultatu, dlatego też UB postanowiło wprowadzić do jego 
grupy swojego człowieka. Wybrano Stanisława Marchewkę „Rybę” – 
dawnego szefa samoobrony w obwodzie łomżyńskim. „Ryba” zerwał 
z podziemiem w 1946, ujawnił się w 1947 roku i wyprowadził się do Łodzi. 
Obecnie zmuszony przez UB pozornie podpisał współpracę i powrócił 
w łomżyńskie w poszukiwaniu „Bruzdy”. 

Do spotkania „Bruzdy” z „Rybą” doszło w lipcu 1953 roku. „Ryba” wstąpił 
do grupy, w której byli wówczas „Bruzda”, „Zegar” i „Tygrys” – Wacław 
Dąbrowski a nieco później dołączył do nich Jan Rogiński „Lis”. 

W sierpniu 1954 roku „Bruzda” zdecydował się na kolejną akcję – tym 
razem w Przytułach. Zaatakowano posterunek milicji i kasę gminną. 
W wyniku wymiany ognia „Bruzda” został ranny w klatkę piersiową i upadł 
przed komisariatem (był to prawdopodobnie rykoszet z jego własnej broni 
– choć jest równie prawdopodobne, że do „Bruzdy” strzelił funkcjonariusz 
UB Kazimierz Poprawski). Rana „Bruzdy” okazała się bardzo ciężka i 
na jego własną prośbę został dobity przez „Rybę”. 

Ciało majora „Bruzdy” zostało zabrane przez UB do Białegostoku. Nie jest 
znane miejsce jego pochówku. W roku 1994 na cmentarzu w Przytułach 
powstała jego symboliczna mogiła. 

Grupa, którą dowodził, przetrwała do roku 1957, do czasu, kiedy we wsi 
Jeziorko zginął por. „Ryba”. 

Odznaczenia 
Postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 20 sierpnia 2009 r. 
„za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej” został 
pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.  
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Uwagi metodyczne 

Historia Żołnierzy Wyklętych ukazuje ogromne skomplikowanie 
osobowości ludzkiej, ze wszelkimi niedoskonałościami, dylematami 
moralnymi i ideowymi, różnicami w postrzeganiu patriotyzmu i troski o 
interes ojczyzny. W związku z tym jest to wyjątkowo trudna tematyka w 
pracy szczególnie z młodszymi harcerzami. Zachodzi obawa o to, czy są to 
odpowiedni bohaterowie dla młodego, nieukształtowanego jeszcze 
człowieka, również ze względu na ogromną brutalność charakteryzującą 
konflikt w którym brali udział. Oczywiście jest tu miejsce również na 
podniosłość ideałów, olbrzymią ofiarność i patriotyzm, jednak przykłady 
opisanych kontrowersji pokazują, że wciąż niezbędne jest odpowiednie 
ujęcie metodyczne tematu. W związku z tym proponujemy zestaw kilku 
zasad które dobrze jest mieć w pamięci wykorzystując w pracy harcerskiej 
postaci Żołnierzy Wyklętych: 

 Dostosujmy zakres przekazywanych informacji do wieku uczestników 
zajęć, unikajmy obrazowych opisów okropności które nierzadko 
towarzyszyły wydarzeniom tego okresu. Szukajmy przykładów działań w 
obronie innych, pokazujących ofiarność, miłość bliźniego i miłość do 
ojczyzny żołnierzy 

 Jasno wskazujmy idee i działania które uznajemy za wartościowe w 
biografii danej postaci, podkreślajmy poczucie patriotyzmu i potrzebę 
ochrony swoich rodzin i domów (również małej ojczyzny) oraz zagrożenia 
przed którymi polskie społeczeństwo stało pomimo zakończenia wojny 

 Rozmawiajmy o ludzkiej stronie Żołnierzy Wyklętych i trudnych 
dylematach w których stali analizując różne czynniki wpływające na ich 
decyzje, unikajmy opowiadania o nich w oderwaniu od realiów 
historycznych i spojrzenia na cały ruch partyzancki oraz opresyjny aparat 
władzy przeciwko któremu walczyli 

 Podkreślajmy głównie pozytywne przykłady ale nie zapominajmy o tych 
kontrowersyjnych – większą szkodę może bowiem przynieść 
przypadkowe zetknięcie się z nimi uczestnika, niż jeśli pozna je podczas 
zajęć opatrzone odpowiednim komentarzem metodycznym 

 Wreszcie – pamiętajmy o aspekcie życia partyzantów w bliskości z 
przyrodą, samodyscyplinie, przetrwaniu w lesie i umiejętnościach 
zwiadowczych, które bliskie są tym nabywanym podczas pracy 
harcerskiej jako pozytywny przykład i cel dla własnego przygotowania i 
doskonalenia   
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Praca z bohaterem w drużynie 

Dlaczego drużyny mają bohatera? 

„Ukochanie i odczucie idei bardziej ją wcieli w życie niż najokrutniejsze regulaminy” 
– Andrzej Małkowski 

W harcerskie staramy się wychowywać do pewnych wielkich ideałów. 
Mają one jednak tę cechę, że są szczególnie ulotne i nierzadko oderwane 
od naszego codziennego życia. Nasz umysł może je znać i naukowo 
rozumieć, ale przełożenie ich na dokonywane wybory i postawy które 
prezentujemy jest trudne. Dużo lepszym rozwiązaniem jest 
przedstawienie ich w postaci obrazowej, w konkretnych przykładach z 
życia, najlepiej zaś, z życia osób które stanowią dla nas autorytety i które 
zwyczajnie chcielibyśmy naśladować. Dlaczego jeden bohater? Bo tylko 
wówczas możemy stworzyć wystarczająco mocny stosunek emocjonalny i 
pragnienie by te wartości stały się sednem naszego życia i postępowania. 

Dobre praktyki w pracy z bohaterem: 

 Bohater drużyny powinien być wybrany wspólnie przez członków 
drużyny, po wcześniejszej możliwości zapoznania się z jego 
postacią i alternatywami oraz dyskusji o wartościach które 
reprezentuje, a za którymi chcemy podążać w naszej pracy; 

 Dobrze, aby bohater rozbudzał wyobraźnię harcerzy a jego 
działalność była związana w wyraźny sposób ze specyfiką 
działalności drużyny – np. jej specjalnością. Dobrym wyborem są 
szczególnie bohaterowie lokalni, którzy zaznaczyli się w 
społeczności działania drużyny; 

 Bohater nie musi być kimś powszechnie rozpoznawalnym – w 
takim wypadku drużyna ma szansę przez swoje działania 
popularyzować osiągnięcia tej postaci, co tworzy wspaniałe pole 
służby i mnóstwo nowych możliwości działań; 

 Przyjęcie przez drużynę danego imienia powinno zostać 
poprzedzone przez odpowiednio zaplanowaną „kampanię 
bohater” przede wszystkim dlatego, żeby postać bohatera stała 
się kimś ważnym dla harcerzy – musieli bowiem natrudzić się by 
to imię zdobyć, przy okazji poznając tę postać i jej wzór. Wówczas 
mają szansę wytworzyć w sobie emocjonalny stosunek do 
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bohatera dzięki czemu zaczną przyjmować do swojego życia 
wartości które drużyna zadecydowała się przy jego pomocy 
podkreślić i wynieść na piedestał; 

 Wreszcie – praca z bohaterem powinna być stałym elementem 
wszystkich planów pracy drużyny, zarówno w ramach osobnych 
przedsięwzięć i projektów, jak również jako element 
indywidualnej pracy wychowawczej – np. w ramach wymagań na 
stopnie lub poprzez indywidualny cykl sprawności zdobywany w 
drużynie. Warto również rozważyć uwzględnienie sylwetki 
bohatera (np. jego cytatów, powiedzeń, czy przedmiotów z 
danego okresu historycznego) w obrzędowości drużyny i 
zastępów. 

Formy pracy z bohaterem warte wyróżnienia: 

 Inscenizacje historyczne, rekonstrukcje wydarzeń, przygotowanie 
rekwizytów z epoki do wykorzystania 

 Wycieczki do muzeów i obiektów historycznych związanych z 
bohaterem i danym okresem historycznym 

 Kuźnice i dyskusje ideowe oparte o postać bohatera, jak również 
wykorzystanie go jako przykładu podczas rozmów 
wychowawczych w drużynie 

 Cykliczne gawędy podczas ważnych wydarzeń lub zbiórek, 
pozwalające na stały kontakt z postacią bohatera, również w 
przypadku nowych harcerzy w drużynie 

 Konkursy wiedzy o bohaterze, quizy, krzyżówki, gry planszowe 

 Przygotowanie plakatów, kącika wiedzy o bohaterze na stronie 
drużyny lub w harcówce, akcje popularyzacyjne jego postaci w 
szkołach w ramach projektów starszoharcerskich w zastępach 

 Obchodzenie urodzin bohatera 

 Wykorzystanie wizerunku bohatera – np. przy tworzeniu puzzli, 
gier na spostrzegawczość (KIM, gra morgana), plakietek drużyny, 
proporców 

 Wspólne zbiórki z innymi drużynami noszącymi to samo imię 

 Spotkanie z żywym człowiekiem – świadkiem wydarzeń, znającym 
bohatera który mógłby opowiedzieć o nim i wydarzeniach z jego 
życia 
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Przykładowe konspekty zajęć 

Konspekt 1 – zuchy 
KIM SĄ ŻOŁNIERZE WYKLĘCI ? 

 

Cel: 

- wzbudzanie szacunku do postaw patriotycznych; 

- rozbudzanie zamiłowania do historii; 

- upowszechnianie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych; 

- kształtowanie umiejętności do pracy w grupie. 

Zamierzenia, czyli po zajęciach dzieci będą wiedziały: 

- kim byli Żołnierze Wyklęci; 

- co to jest patriotyzm. 

Forma pracy Opis 
Potrzebne 
materiały 

Czas 

Zabawa 
Przywitanie dzieci. 
Wprowadzenie do tematu zajęć 

- 
5 

min 

Głuchy telefon 

Dzieci siedzą w kręgu prowadzący 
podaje słowo PATRIOTYZM pierwszej 
osobie siedzącej obok. Następie każda 
osoba podaje dalej na ucho te słowo. 
Na koniec podsumowujemy jakie słowo 
doszło do ostatniej osoby 

Plastikowy 
kubek 

Sznurek 

5 
min 

Film 

Co to jest patriotyzm 
Uczestnicy zajęć oglądają sondę uliczną 
na temat tego słowa 
https://www.youtube.com/watch?v=-
NDYOBOdu4E 

Rzutnik 
Głośnik 

5 
min 

Praca w grupach 

Uczestnicy zajęć zostają podzielni za 
pomocą kolorowych karteczek w 6 grup 
ich zadaniem jest znaleźć w słowniku 
języka polskiego słowa Patriotyzm. 

30 
kolorowych 
karteczek po 
6 z każdego 

koloru 
Słownik 

5 
min 

Burza mózgów 
Na podstawie obejrzanego filmu oraz 
wyjaśnienia słowa uczestnicy 
podsumują co oznacza słowo patriotyzm 

- 
10 

min 
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Mapa myśli 
Uczestnicy pozostają w tych samych 
grupach. Ich zadaniem jest stworzyć 
mapę myśli od słowa Patriotyzm. 

Szary papier 
Mazaki 

10 
min 

Plakat 

Uczestnicy zostają podzieleni na 4 grupy 
zadaniem 2 grup jest stworzyć plakat: 
„Jak dzisiaj można być patriotą” 
I kolejny: 
„Jak kiedyś było się patriotą” 
Następnie podsumowujemy zadanie 

Farbki 
20 

min 

Gra 

Kim byli Żołnierze Wyklęci? 
Zadaniem uczestników jest w tych 4 
grupach uporządkować schemat. 
Dzieci muszą odwiedzić 6 punktów – na 
każdym z nich uzyskują podpowiedź do 
schematu. W ten sposób uzyskują 
informację Kim byli Żołnierze Wyklęci 

Kartki 
Mazaki 

Taśma klejąca 

30 
min 

 

 

Praca plastyczna 
Żołnierz Wyklęty 
Każdy indywidualnie tworzy rysunek 
Żołnierza Wyklętego. 

Kartki 
Kredki 

20 
min 

Posumowanie 
Każdy po kolei mówi czego dzisiaj się 
nauczył na zajęciach. 

Piłka 
10 

min 
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Konspekt 2 – harcerze i harcerze starsi 
LEKCJA HISTORI ŚLADAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
 
Cel: Celem zbiórki jest zapoznanie jej uczestników z historią oraz z 
najważniejszymi bohaterami Żołnierzy 
wyklętych, jak również przedstawienie zagadnienia mieszkańcom miasta. 
Ma również za zadanie rozwijanie takich cech jak kreatywność, otwartość i 
współdziałanie w grupie oraz ma 
pomóc w rozwijaniu kontaktów interpersonalnych. 
 
Czas trwania: 2 – 3 godziny 
Przebieg: 
Na centralnym placu miasta zostanie postawionych 12 sztalug ( plansz ) 
zawierających informacje i zdjęcia 
Dotyczące tematyki żołnierzy wyklętych. Następnie przybyłe osoby zostają 
podzielone na patrole 4-6 osobowe i 
Ich zadaniem będzie znalezienie odpowiedzi na 12 pytań. Odpowiedzi 
zostały ukryte w tekstach i informacjach 
Na planszach. 
Drużyna która jako pierwsza odpowie na wszystkie pytania dostaje do 
rozwiązania krzyżówkę. 
Rozwiązując hasła grupa może konsultować swoje odpowiedzi z osobami 
które poruszają się w danej chwili po 
Rynku dzięki czemu nawiązują się reakcje interpersonalne oraz osoby z 
zewnątrz są wciągane w realizacje zadań. 
Materiały potrzebne do realizacji:  
– sztalugi 
– brystole 
– wydrukowane informacje historyczne 
– wydrukowane zdjęcie bohaterów ( żołnierzy wyklętych ) 
– długopisy 
– karty pytań i odpowiedzi 
– krzyżówki 
Osoby prowadzące:  
Zajęcia poprowadzą 2 osoby oraz w trakcie wszystko będzie koordynowała 
dodatkowa osoba (ŚWIADEK HISTORII) która będzie pełniła rolę osoby 
podpowiadającej jako „ŻYWA ENCYKLOPEDIA” 
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Konspekt 3 – harcerze 
DZIAŁALNOŚĆ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

 

Cel: 

- wzbudzanie szacunku do postaw patriotycznych; 

- rozbudzanie zamiłowania do historii; 

- upowszechnianie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych; 

- kształtowanie umiejętności do pracy w grupie. 

 

Forma pracy Opis 
Potrzebne 
materiały 

Czas 

Wprowadzenie 
do tematu 

Przywitanie dzieci. 
Wprowadzenie do tematu zajęć 
Obejrzenie filmu 
https://www.youtube.com/watch?v=Nq
qjL1YesbE 

Rzutnik 
Głośnik 
Laptop 

25 
min. 

Gra terenowa 

Uczestnicy zostają podzieleni na 8 grup. 
Poruszają się po terenie za pomocą 
mapy. Muszą odnaleźć 6 punktów i 
wykonać na nich zadania, by poznać 
temat kim byli Żołnierze Wyklęci. 
Za wykonanie zdania grupa może zdobyć 
od 3 do 10 złotych monet. Wygrywają ci, 
którzy zdobyli jak najwięcej monet. 
 
Punkt 1 – Na drzewach rozwieszone są 
litery, które stanowią słowo AMNESTIA 
Zadaniem grupy jest je odczytać za 
pomocą lornetki następnie z punktowym 
omówić znacznie tego słowa. 
Punkt 2 – Zadaniem grupy jest 
uporządkować wiadomości o danej 
organizacji do jej nazwy 

1. Armia Krajowa Obywatelska 

2. Armia Polska w Kraju 

3. Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj 

4. Konspiracyjne Wojsko Polskie 

Farbki 
Mazaki 

Mapa terenu 
Pinezka 
Kartki 

Złote monety 
Lornetka 

 

80 
min 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa_Obywatelska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Polska_w_Kraju
https://pl.wikipedia.org/wiki/Delegatura_Si%C5%82_Zbrojnych_na_Kraj
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konspiracyjne_Wojsko_Polskie
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5. Narodowe Siły Zbrojne 

6. Narodowe Zjednoczenie 
Wojskowe 

7. NIE 

8. Ruch Oporu Armii Krajowej 

9. Wielkopolska Samodzielna Grupa 
Ochotnicza Warta 

10. Wolność i Niezawisłość 

11. Wolność i Sprawiedliwość 

Następie omawiają z punktowym 
poprawność wykonania zadania. 

Punkt 3 – Alfabetem Morsea 
zaszyfrowana jest data upamiętniająca 
żołnierzy wyklętych – 1 marca. 
Zadaniem grupy jest ją odszyfrować i 
następnie nadać alfabetem dla 
punktowego poprawnie datę 
 
Punkt 4 – Stworzenie plakatu farbami 
czym o Żołnierzach Wyklętych 
 
Punkt 5 – Żołnierze i dowódcy. (zał. 1) 
Zabawa w memory – do zdjęć należy 
dopasować nazwisko. 
 
Punkt 6 -  Na podstawie obejrzanego 
filmu  wypiszcie wartości jakimi się 
kierowali Żołnierze, Kim jest dla was 
bohater, Jakie decyzje podejmowali 
Żołnierze 
 

Podsumowanie 
gry 

Uczestnicy opowiadają czego nauczyli się 
podczas gry. 

 
15 

min 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Si%C5%82y_Zbrojne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Zjednoczenie_Wojskowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Zjednoczenie_Wojskowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/NIE
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Oporu_Armii_Krajowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska_Samodzielna_Grupa_Ochotnicza_Warta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska_Samodzielna_Grupa_Ochotnicza_Warta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_i_Niezawis%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_i_Sprawiedliwo%C5%9B%C4%87
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Konspekt 4 – harcerze 

Forma pracy Opis Czas 

Zabawa „Kto tak 

jak ja lubi..?” 

Osoby siadają w kole na krzesłach, jedna osoba stoi. (jest 

jedno krzesło mniej niż uczestników) Osoba, która nie 

siedzi mówi „Kto tak jak ja lubi…” i podaje coś co lubi np. 

chipsy. Wtedy wszystkie osoby, które lubią tą rzecz wstają 

i muszą usiąść na innym wolnym krześle. Osoba, która nie 

znajdzie krzesła mówi. Nie można zajmować miejsc, które 

są obok krzesła, na którym się siedziało. 

10 

min 

Postaw na 

milion 

Zastęp jest jedną drużyną. Przed uczestnikami leży 

1000000 zł. Są zapadnie  (kartki) z odpowiedziami. Jest 8 

rund. W każdej rundzie są 2 kategorie. Uczestnicy 

wybierają jedną z nich. „Pieniądze” kładą na tą zapadnie, 

na której ich zdaniem jest poprawna odpowiedź. Na 

odpowiedź mają minutę. Gdy odpowiedź jest dobra 

pieniądze wracają do uczestników, natomiast gdy nie 

pieniądze przepadają. Zawsze jedna zapadnia musi 

pozostać pusta. W rundach od 1 do 4 możliwe są 4 

odpowiedzi, w rundach od 5 do 7- 3 odpowiedzi a w 

rundzie 8 (finałowej) 2 odpowiedzi. 

 

Runda 1 

Kategorie do wyboru: DNI lub CZAS 

Dni- Ile dni trwało powstanie Warszawskie? 

A. 48 B.75 C.63 D.64 

Czas- Powstanie wybuchło o godzinie: 

A. 16 B.V C. W D. 17:30 

 

Runda 2 

Kategorie do wyboru: INFORMACJE PODSTAWOWE lub 

WAŻNE OSOBY 

Informacje podstawowe- Jaka była początkowa nazwa 

powstania Warszawskiego? 

30 

min. 
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A. Sierpniowe B. Wielkie C. listopadowe D. złote 

Ważne osoby- Jaki pseudonim miał Komendant Okręgu 

Warszawskiego? 

A. Rudy B. Kamyk C. Bolek D. Monter 

 

Runda 3 

Kategorie do wyboru: DZIELNICE WARSZAWY lub WAŻNE 

MIEJSCA 

Dzielnice Warszawy- Powstanie najwcześniej wybuchło: 

A. Na Starówce  B. Na Woli  

C. w Śródmieściu  D. na Żoliborzu 

Ważne miejsca-  Jaka ważna budowla spłonęła 21 

sierpnia? 

A. Komenda Policji   B.Arsenał 

C. Główna kwatera ZHP D. Dom prezydenta 

 

Runda 4 

Kategorie do wyboru: MAŁY SABOTAŻ lub SKRÓTY 

Mały sabotaż- które z tych haseł było kierowane 

bezpośrednio do Niemców ? 

A. Polska Walcząca B. Polska żyje, walczy, zwycięży!     

C. Tylko świnie siedzą w kinie!  D. Damy radę! 

Skróty- Rozwiń skrót AK: 

A. Armia Krajowa  B. Aleksander Kamiński               

C. Akademia Krakowska C. Akcja Kontrolna 

 

Runda 5 

Kategorie do wyboru: POEZJA lub FRAGMENTY 

Poezja- „Pamiętaj nie wolno ci zwątpić w wolność, co 

przyjdzie, choćbyś padł…” jaki jest tytuł tego wiersza? 

A. „Do powstańca”   B. „Prośba Warszawy” 

C. „Powstanie” 

Fragmenty- Z jakiej piosenki  pochodzą te słowa: „Choć na 

tygrysy maja Visy”? 
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A. „Dziewczyna z granatem”  B. „Pałacyk Michla”         

C. „Do boju” 

 

Runda 6 

Kategorie do wyboru: POWIĄZANIA lub OPASKI 

Powiązania- Jaki film w całości nawiązuje do Powstania 

Warszawskiego? 

A. „Czas honoru”  B. „Kamienie na szaniec”   

 C. „Miasto 44” 

Opaski- Na której ręce noszono opaski powstańcze? 

A. Prawej B. lewej C. nie noszono ich w ogóle 

 

Runda 7 

Kategorie do wyboru: HARCERZE lub KONIEC 

Harcerze- Który z wymienionych harcerzy żył w czasie 

Powstania Warszawskiego? 

A. Andrzej Małkowski B. Jan Bytnar 

C. Aleksander Kamiński 

Koniec- Kiedy skończyło się Powstanie? 

A. 30 września B. 2 października  

C. 3 Października 

 

Runda 8 (finał) 

Kategorie do wyboru: SŁOWA lub WYBUCH 

Słowa- Kto powiedział te słowa: „We krwi i męce 

tworzenia rodzi się polski świat jutra zamglony chaosem 

chwili”? 

A. Antoni Chruściel „Monter” 

B. Aleksander Kamiński „Kamyk” 

Wybuch- Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 

1944r, jaki to był dzień tygodnia? 

A. Poniedziałek 

B. Wtorek 
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Tabu- 

Powstanie. 

Uczestnicy odliczają do 2. Siedzą na przemian 1i 2. 1 

tworzą jedną drużynę, a 2 drugą. Osoba z 1 losuje kartkę a 

dwie 2 siedzące po boku pilnują czy nie oszukuje. 

Zadaniem osoby trzymającej kartkę jest mówić o słowie 

napisanym na kolorowo lecz bez wypowiadania 

poniższych słów w ciągu minuty. Zadaniem reszty grupy 

jest odgadnąć co pisze na kartce. Drużyna dostaje punkt 

gdy odgadną co jest na kartce. Gdy osoba wypowie słowo 

zabronione lub wykona gest, który ułatwi uczestnikom 

odgadnięcie nie dostaje punktu. Wygrywa drużyna, która 

zdobędzie najwięcej punktów. 

25 

min. 

Piosenka 

„Archanioły 

śląskiej ziemii” 

 
5 

min. 

Zabawa „Biegnie 

sobie mały 

osioł” 

Zastęp staje w kole jedna osoba jest osłem. Biega w kółko 

i wszyscy śpiewają „ biegnie sobie mały osioł, biegnie 

sobie mały osioł, biegnie sobie mały osioł bardzo wcześnie 

z rana.” Na słowa „ W przód, w przód, w przód kochana, 

w tył x3 kochana, w bok x3 kochana, bardo wcześnie z 

rana” wybiera jedną osobę przed, którą skaczę. Później 

biegną razem. Osoba, która była wybrana biegnie 

pierwsza. Tak do aż wszystkie osoby będą biegać. 

10 

min. 
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Konspekt 5 – harcerze 
 „W PRZEDEDNIU KONSPIRACJI” 

Czas trwania: 3 godz. 

 

1. Gra miejska – „II Wojna Światowa – przyczyny i przebieg 

konfliktu” 

Uczestnicy przemieszczają się po mapie miasta szukając śladów 

historycznego konfliktu. W miarę wykonywania zadań zapoznają się z 

kalendarium najważniejszych wydarzeń, przygotowując się do lepszego 

zrozumienia sytuacji Polaków w latach 1944-1945 gdy rozpoczęli 

działalność Żołnierze Wyklęci. 

 

Przebieg: 

 Podział na zespoły, objaśnienie zasad, wręczenie map i pierwszych 

wskazówek (5 min) 

 Odnalezienie poszczególnych punktów na mapie gry, realizacja 

zadań: (90 min) 

I.  Polska w XX-leciu międzywojennym – uczestnicy 

otrzymują mapę przedwojennej Polski z zadaniem 

odnalezienia i oznaczenia na podstawie tekstów 

źródłowych głównych ośrodków przemysłowych i 

kulturalnych tamtego okresu 

II.  Wybuch II Wojny Światowej w Polsce – zadaniem 

uczestników jest odnalezienie fragmentów wiadomości i 

zdjęć o najważniejszych starciach wojny i 

uporządkowanie ich w kolejności chronologicznej na 

mapie 

III. Polska pod okupacją – trwa działalność małego sabotażu. 

Uczestnicy muszą przygotować ulotki patriotyczne do 

kolportażu po ulicach miasta 

IV.  Wybuch Powstania Warszawskiego – zadaniem 

uczestników jest przedostać się przez strzeżony fragment 

miasta z meldunkiem i powrócić bezpiecznie 
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V. Polska w powojennej rzeczywistości – zadaniem 

uczestników jest wykazanie się umiejętnością współpracy 

i kreatywnością przy budowie gmachu nowej siedziby 

harcerskiej (zadanie wymaga wykorzystania własnych ciał 

jako „budulca” i rekwizytów w postaci bibuł, desek, 

plandek itp) 

 Omówienie gry, porównanie wyników i odkryć poszczególnych 

grup (10 min) 

 Podsumowanie przez prowadzącego (5 min) 

 

Czas trwania: 110 min 

 

2. Przedstawienie – „Polscy patrioci” 

Uczestnicy w podgrupach otrzymują zadanie przygotowania krótkich (do 5 

minut) scenek pokazujących na czym polegał wielki patriotyzm Polaków 

którzy kształtowali dzieje naszego kraju. 

 

Przebieg: 

 Podział na zespoły, objaśnienie tematu, podział zadań i 

materiałów do wykorzystania w tworzeniu rekwizytów (5 min) 

 Przygotowanie przedstawień w zespołach (30 min) 

 Prezentacja przedstawień (15 min) 

 Podsumowanie przez prowadzącego i informacja zwrotna (5 min) 

 

Czas trwania: 55 min 

 

3. Podsumowanie zbiórki 

Prowadzący i uczestnicy omawiają przebieg zbiórki, swoje przemyślenia i 

odczucia – dyskusja jest swobodna i nie sterowana 

 

Czas trwania: 15 minut 
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Konspekt 6 – harcerze 
 „ŚLADAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 

Czas trwania: 3 godz. 

 

1. Gra terenowa – przetrwanie w konspiracji 

Uczestnicy biorą udział w grze terenowej w lesie otrzymując zadania: 

 Założenia zamaskowanej bazy (budowa szałasu/szałasów dla 

całego zespołu, dobrze zamaskowanych) 

 Zwiadu terenowego (stworzenie mapy okolicy i próba 

odnalezienia rozlokowanych przez prowadzącego chorągiewek z 

opisem kluczowych punktów jak np. trasa kolejowa, magazyn 

broni, magazyn żywności, bunkier itd.) 

 Nawiązanie łączności z innymi grupami (próba skontaktowania się 

z innymi zespołami w taki sposób, żeby nie zdradzić położenia 

swojej bazy – nie zdekonspirować się) 

 Zaplanowanie i wykonanie akcji nalotu na wybrany obiekt 

strategiczny (zadaniem jest wykradnięcie chorągiewki podczas gdy 

grupa starszych harcerzy chroni tych miejsc, a ich dotknięcie 

eliminuje gracza z gry) 

 

Czas trwania: 90 minut 

  

2. Warsztaty – poznanie sylwetek wybranych bohaterów 

Uczestnicy otrzymują kserokopie materiałów z tego opracowania 

dotyczących wybranych Żołnierzy Wyklętych. W podgrupach szykują 

prezentację ich postaci dla reszty grupy (mogą uzupełniać wiedzę 

poszukując dodatkowych informacji w internecie), następnie cała grupa 

porównuje doświadczenia zaprezentowanych osób próbując odpowiedzieć 

na zadane przez prowadzącego pytania problemowe, np.:  

 „czy ich postawa może być wzorem dla nas w dzisiejszych 

czasach?”,  

 „czy bylibyśmy gotowi na takie poświęcenie gdyby znowu 

wybuchła wojna?”,  
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 „jakie cechy charakteru były wspólne dla dobrych dowódców 

podziemia niepodległościowego?” 

 

Czas trwania: 45 minut 

 

3. Prace plastyczne – Moje wyobrażenie o „Leśnych” 

Uczestnicy otrzymują materiały plastyczne według własnego wyboru i 

tworzą prace o swoim wyobrażeniu partyzanckiego życia i poznanych na 

zbiórce postaci. 

 

Czas trwania: 30 minut 

 

4. Podsumowanie zbiórki 

Prowadzący i uczestnicy omawiają przebieg zbiórki, swoje przemyślenia i 

odczucia – dyskusja jest swobodna i nie sterowana 

 

Czas trwania: 15 minut 
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