
 

 

 

 

Polskie Państwo Podziemne (PPP) – 1939-1945, tajne struktury państwa polskiego, 

istniejące w czasie II wojny światowej podległe Rządowi RP na uchodźstwie. Było systemem władz 

państwowych, działających w imieniu Rzeczypospolitej, w czasie okupowania terytorium narodowego 

przez III Rzeszę i ZSRR. 

Istniało od 27 września 1939 roku (utworzenie Służby Zwycięstwu Polski (SZP)) do 1 lipca 1945 

(samorozwiązanie Rady Jedności Narodowej i Delegatury Rządu na Kraj w związku z wycofaniem uznania 

międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie). 

 

Pion wojskowy 

 okręg (województwo) 

 obwód (powiat) 

 placówka (jedna lub kilka gmin) 

Pod koniec 1943 roku przeprowadzono reorganizację, tworząc 4 obszary i 

8 okręgów. 

 

Główną siłą PPP była Armia Krajowa   
 

Zadaniem Armii Krajowej było tworzenie struktur wojskowo-

organizacyjnych na czas okupacji dla mobilizacji społeczeństwa do walki 

bieżącej, ochrona Polskiego Państwa Podziemnego oraz odtworzenie armii 

na czas otwartej walki o niepodległość, czyli 

przygotowanie kraju do powstania 

powszechnego.  

 

Działalność AK prowadzona była w dwu 

formach:  

 utworzenie struktur wojskowych i organizacyjnych na czas 

okupacji  

 oraz przygotowania armii konspiracyjnej na czas otwartej walki o 

niepodległość (Odtwarzanie Sił Zbrojnych). OSZ prowadzone 

było przez cały czas okupacji i przyjęło formę tworzenia 

wojskowych struktur terenowych, w końcowym etapie 

wojskowych struktur taktycznych. Pod koniec 1943 roku plan 

powstania powszechnego zastąpiono planem „Burza”, 

uwzględniając sytuację, jaka nastąpi po wkroczeniu Armii 

Czerwonej. 

 

Armia Krajowa wywodziła się ze Związku Walki Zbrojnej i Polskiego 

Związku Powstańczego, ale w skład jej weszło wiele mniejszych 

organizacji, m.in.: 

 Narodowa Organizacja Wojskowa – od 1942 (częściowo), 

 Konfederacja Narodu – od sierpnia 1943, 

 Narodowe Siły Zbrojne – od 1944 (częściowo), 

 Bataliony Chłopskie (częściowo), 

 Gwardia Ludowa WRN (PPS-WRN) – od 1940 (autonomiczna) 

 

W momencie maksymalnej zdolności bojowej (lato 1944) siły AK liczyły 

ok. 390 tys. osób, w tym 10,8 tys. oficerów. Kadrę oficerską sprzed wojny 

uzupełniano absolwentami tajnych kursów oraz przerzucanymi do 

kraju cichociemnymi. 

AK zaopatrywała się w sprzęt na drodze akcji bojowych (wyposażenie 

niemieckie), alianckich zrzutów oraz własnej produkcji. 

Straty w walce: około 100 tys. poległych, 50 tys. wywiezionych do ZSRR i uwięzionych. 

 

Po zakończeniu wojny część akowców odmówiła dokonania demobilizacji i kontynuowała walkę w ramach: 

 Delegatury Sił Zbrojnych,  

 Ruchu Oporu Armii Krajowej,  

 Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość,  

 Konspiracyjnego Wojska Polskiego, 

 Narodowej Organizacji Wojskowej,  

 Narodowych Sił Zbrojnych,  

 Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Warta” i innych.  
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Komendanci Armii Krajowej 

W wykazie umieszczono też dowódców poprzedniczek Armii Krajowej: dowódcę Służby Zwycięstwa Polski i komendanta Związku Walki Zbrojnej. 

Komendant AK podlegał Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz był w zależności politycznej 

od Delegata Rządu. Funkcję tę pełnili: 

Zdjęcie stopień imię i nazwisko pseudonim 
okres 

urzędowania 

 

gen. 

dyw. 

Michał Tokarzewski-

Karaszewicz  

Torwid 
27 IX 1939 – 

marzec 1940 

 

gen. 

broni 
Kazimierz Sosnkowski Godziemba 

marzec 1940 – 18 

VI 1940 

 

gen. 

dyw. 
Stefan Rowecki Grot 

18 VI 1940 – 30 

VI 1943 

 

gen. 

dyw. 
Tadeusz Komorowski Bór 

lipiec 1943 – 2 X 

1944 

 

gen. 

bryg. 
Leopold Okulicki Niedźwiadek 

3 X 1944 – 17 I 

1945 
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DOKONANIA  
 

Oddziały Polski Walczącej dokonały w latach 1942-1945 ponad 110 tysięcy większych akcji zbrojno-dywersyjnych, 

z czego 6243 akcje zostały przeprowadzone przez większe siły partyzanckie.  

 

W 1278 akcjach przeciwpartyzanckich obok specjalnych oddziałów policji i żandarmerii wziął udział Wehrmacht, w 

tym jednostki pancerne i lotnictwo.  

 

Wykonano ponad 2300 ataków na transport, wykolejono ok. 1300 pociągów, które wiozły wojsko lub zaopatrzenie na 

front.  

 

W walce zabito ponad 150 tysięcy żołnierzy i policjantów niemieckich oraz kolaborantów.  

 

Polska konspiracja związała znaczne siły niemieckie - do walki z partyzantką Niemcy musieli ściągnąć siły 

odpowiadające 850 batalionom przeliczeniowym.  

 

Polskie podziemie zlokalizowało bazy U-Bootów w całej Europie, zlokalizowało wszystkie zakłady Focke-Wulf-a, 

rozpracowało produkcję bomb latających V-1 i rakiet V-2 w Peenemünde, V-2 w Bliźnie.  

Udało mu się wykraść rakietę V-2, której najważniejsze części wysłano do Wielkiej Brytanii.  

Zdobyto plany niemieckiej operacji Zitadelle (bitwa na Łuku Kurskim) i przekazano je sojusznikom. 

 

 

Masowe prześladowania członków tych organizacji, określanych w późniejszym okresie również jako żołnierze 

wyklęci, trwały przez cały okres stalinowski. 

 

Inni z żołnierzy AK zasili szereg wiernych rządowi komunistycznemu formacji o charakterze milicyjnym (Milicja 

Obywatelska) bądź wstąpili do organów służb bezpieczeństwa (UB, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego) byli to 

m.in. Henryk Wendrowski czy Marian Reniak,  

jeszcze inni dołączyli do Ludowego Wojska Polskiego. 

19 stycznia 1945 - rozwiązanie AK. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

żołnierze wyklęci - sylwetki 
https://www.youtube.com/watch?v=GtRA-Xasqks 
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Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne 

podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne – 1945-1963, 

 antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór 

sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami 

bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. 

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 

tysięcy osób.  

W ostatnich dniach wojny na terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych.  

Ostatni członek ruchu oporu – 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.  

W praktyce jednak większość organizacji zbrojnych upadła na skutek braku reakcji mocarstw zachodnich na sfałszowanie 

przez PPR wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 i powyborczej amnestii, po której podziemie liczyło nie 

więcej niż dwa tysiące osób . 

W walkach podziemia z władzą zginęło około 15 tys. ludzi, w tym około 7 tys. członków podziemia. 

 

Już w roku 1943 w związku z niemieckimi klęskami na wschodnim froncie dowództwo AK rozpoczęło tworzenie struktur 

na wypadek okupacji przez ZSRR.  

Powstała organizacja NIE łącząca struktury cywilne i wojskowe, mająca na celu samoobronę i podtrzymywanie morale 

polskiego społeczeństwa w oczekiwaniu na wojnę Zachodu z ZSRR. Organizacja ta jednak została znacznie osłabiona w 

wyniku akcji „Burza” i powstania warszawskiego. Dodatkowym ciosem było aresztowanie dwóch najważniejszych osób w 

konspiracji: gen. bryg. Emila Fieldorfa i gen. bryg. Leopolda Okulickiego.  

 

7 maja 1945 rozwiązano NIE i powołano nową organizację: Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj, która przetrwała 

kilka miesięcy i została zastąpiona Ruchem Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”. 

 

Sytuacja, w której znalazły się organizacje niepodległościowe, była skrajnie ciężka: w kraju szalał terror NKWD i polskich 

służb bezpieczeństwa, zachodnie mocarstwa przestały uznawać Rząd RP na uchodźstwie, a od działań Delegatury odciął się 

premier Stanisław Mikołajczyk szukający możliwości kompromisu z komunistami. WiN zamierzało unikać konfrontacji i 

walk, a skupić się na metodach politycznego i propagandowego wpływu na społeczeństwo. W zbliżających się wyborach 

poparto jedyną legalną opozycję: Polskie Stronnictwo Ludowe.  

W rzeczywistości jednak poakowskie oddziały, nastawione na walkę zbrojną, nie potrafiły i nie chciały przestawić się 

na działalność cywilną. W największym okresie działalności organizacja liczyła 25-30 tys. ludzi. 

 

A jak Żołnierzy Wyklętych widzieli (i widzą do dziś) komuniści? 
http://www.komsomol.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1216:mordercy-sadyci-antykomunici&catid=74:przeszlosc&Itemid=37 

 

 

 

 

 

 

 

Sierpień 1944 – żołnierze Armii Czerwonej w zajętym 

niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku, działał tam 

już obóz NKWD na Majdanku, wykorzystujący infrastrukturę 

niemiecką  
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NIE – kadrowa organizacja wojskowa, której zadaniem było kontynuowanie walki o 

niepodległość Polski po wkroczeniu Armii Czerwonej.  

Nazwa może być tłumaczona na dwa sposoby – NIE jako skrót od słowa 

„Niepodległość” lub jako symbol sprzeciwu wobec ZSRR.  

 

Komendantem Głównym „NIE” został generał Leopold Okulicki przyjmując 

pseudonim „Nowak” / „Niedźwiadek” 

  

Idea NIE narodziła się w drugiej połowie 1943 w Polsce jako rozwinięcie instrukcji Rządu RP na uchodźstwie z 27 

września 1943, przewidującej zachowanie konspiracji cywilnej w przypadku nienawiązania 

stosunków z ZSRR.  

Struktury NIE w terenie miały być rozbudowywane przez ściśle zakonspirowany sztab 

z płk. Augustem Emilem Fieldorfem – „Nilem” na czele. Przy doborze członków obowiązywały 

surowe kryteria – ścisła konspiracja i przede wszystkim nakaz zrywania kontaktów z AK. 

Fieldorf został powołany do zadań organizacyjnych, zaś po ich zakończeniu miał zostać Szefem 

Sztabu Komendy Głównej NIE.  

Na stanowisko Komendanta organizacji przewidywany był natomiast przez Naczelnego Wodza gen. Leopold 

Okulicki „Niedźwiadek”. Po przerzuceniu do Polski (21/22 maja 1944) Okulicki został 27 lipca 1944 Komendantem 

NIE (gen. Bór-Komorowski zapoznał go z wytycznymi gen. Sosnkowskiego oraz szczegółami misji „Nila” i stanem 

organizacyjnym NIE na Kresach Wschodnich).  

Wybuch Powstania Warszawskiego i realizowana przez AK Akcja Burza spowodowały całkowitą 

dezorganizację struktur NIE i utratę łączności z terenami na wschód od linii frontu. Większość oficerów 

oddelegowanych do NIE wzięła udział w powstaniu, tym samym dekonspirując się i po kapitulacji musiała pójść do 

niewoli niemieckiej. Po upadku powstania gen. Okulicki powierzył gen. Fieldorfowi odbudowanie od podstaw 

struktur NIE. 

Rząd RP na emigracji dowiedział się o ściśle tajnej koncepcji NIE dopiero po wrześniowej dymisji Naczelnego 

Wodza gen. Sosnkowskiego, choć jeszcze aż do grudnia 1944 nie znał zasięgu prac organizacyjnych. 22 

listopada 1944 gen. Okulicki otrzymał wytyczne rządu w sprawie organizacji specjalnej sieci konspiracyjnej na 

Kresach Wschodnich. Rząd Mikołajczyka przewidywał rozwiązanie AK, a w kwestiach dotyczących formowania 

NIE polecono nawiązanie współpracy z Delegatem Rządu na Kraj Janem Stanisławem Jankowskim.  

W pierwszej dekadzie stycznia 1945 „Niedźwiadek” rozesłał wtajemniczonym politykom statut NIE, według którego 

organizacja miała mieć charakter apolityczny, głęboko zakonspirowany, o strukturze wojskowej z nadbudową 

polityczną po jednym reprezentancie stronnictw tzw. grubej czwórki (SP, SL-Roch, PPS-WRN oraz SN).  

Do pierwszego zapewne spotkania kierownictwa wojskowo-politycznego NIE doszło w Krakowie 16 stycznia 1945 i 

uczestniczyli w nim gen. Okulicki, gen. Fieldorf, Delegat Jankowski oraz Stanisław Jasiukowicz. 

Bezpośrednie działania NIE miała podjąć po rozwiązaniu Armii Krajowej 19 stycznia 1945. Organizacja została 

sparaliżowana po przypadkowym aresztowaniu gen. Emila Fieldorfa „Nila” (7 marca 1945) przez NKWD i zesłaniu 

go – nierozpoznanego – w głąb ZSRR oraz po aresztowaniu Komendanta Głównego NIE gen. Leopolda Okulickiego 

„Niedźwiadka” wraz z przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego (27 marca 1945 ) i wywiezieniu do Moskwy, 

gdzie władze sowieckie wytoczyły im w czerwcu 1945 pokazowy „proces szesnastu”. 

Kolejny komendant NIE – płk Antoni Sanojca (ur. 1899, zm. 1990) w porozumieniu z dowódcą AK w likwidacji 

– płk. Janem Rzepeckim wystąpił do p.o. Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Andersa o 

rozwiązanie NIE, co nastąpiło 7 maja 1945. Jednocześnie podjął on decyzję o kontynuowanie działań w 

postaci powołanej Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. 

Organizacja NIE wedle swojego statutu była organizacją nastawioną przede wszystkim na działalność 

długoterminową. W bieżącej natomiast ograniczano się do samoobrony, propagandy, wywiadu i 

kontrwywiadu oraz badania nastrojów w Armii Czerwonej i Armii Ludowej. Nie przewidywano z kolei 

akcji dywersyjnych, ani działalności partyzanckiej. Rozwiązanie NIE i powołanie w jej miejsce DSZ na Kraj 

świadczyło o rezygnacji przez Sztab Naczelnego Wodza z zamierzeń długofalowych na rzecz działań o 

charakterze wybitnie doraźnym. 
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Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj – formacja wojskowa powstała 7 maja 1945 r. 

 z rozkazu p.o. Naczelnego Wodza gen.Władysława Andersa, z delegatem płk Janem Rzepeckim w celu organizacji 

tworzącej się partyzantki antykomunistycznej. 

Na jej czele stanął płk Jan Rzepecki, który na swego następcę, w wypadku aresztowania, wyznaczył 

płk dypl. Janusza Bokszczanina. W paru późniejszych spotkaniach z płk Rzepeckim brali udział 

komendant obszaru centralnego ppłk Jan Mazurkiewicz i komendant okręgu białostockiego ppłk 

Władysław Liniarski. Delegat Sił Zbrojnych na Kraj mający uprawnienia takie jak komendant AK, 

utrzymał strukturę dowodzenia taką jaka istniała w Armii Krajowej. 

Odezwa płk Rzepeckiego do oddziałów partyzanckich pozostających w lesie, wzywająca do pracy nad 

odbudową Kraju a jednocześnie przeciwna ujawnianiu się i ostrzegająca przed prowokacjami pozostała bez echa w związku 

z akcjami pacyfikacyjnymi na Białostocczyźnie i Lubelszczyźnie prowadzonymi przez Korpus Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, ludowe Wojsko Polskie i NKWD.  

W tym czasie nastąpił wzrost aktywności partyzantki poakowskiej. Skutecznie były atakowane więzienia w wielu miastach 

w kraju. 

Po powstaniu komunistycznego Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej i rozwiązaniu Rady Jedności 

Narodowej działalność DSZ ograniczyła się do zapewnienia bezpieczeństwa prześladowanym partyzantom AK. 

Cofniecie uznania dla Rządu RP na uchodźstwie przez mocarstwa zachodnie przekreśliło sens istnienia DSZ podległej 

temu rządowi. Delegatura istniała do 6 sierpnia 1945, kiedy została rozwiązana rozkazem płk. Rzepeckiego.  

W wyniku amnestii która weszła w życie 21 sierpnia 1945 r. z podziemia wyszło i ujawniło się około 30 000 osób. 

Natomiast nie powiodła się propozycja ujawnienia całej DSZ złożona płk Rzepeckiemu przez gen. Mariana 

Spychalskiego. 

W miejsce DSZ 2 września tego samego roku, płk Rzepecki wraz z grupą współpracowników powołał do życia nową 

organizację polityczną o nazwie Wolność i Niezawisłość. 

 . 

 

Struktura Delegatury Sił Zbrojnych 

 Obszar Centralny DSZ z siedzibą w Warszawie - dowódca płk Jan 

Mazurkiewicz, Okręgi: białostocki, lubelski, kielecki, 

warszawski, łódzki 

 Obszar Zachodni DSZ z siedzibą w Poznaniu - ppłk Jan Szczurek-

Cergowski; Okręgi: bydgoski,poznański, gdański, 

szczeciński, olsztyński. 

 Obszar Południowy DSZ z siedzibą w Krakowie - dowódca 

płk Antoni Sanojca, zastępca płk Franciszek 

Niepokólczycki; Okręgi: krakowsko-rzeszowski, 

górnośląski, dolnośląski. 
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Ruch Oporu Armii Krajowej 

Ruch Oporu Armii Krajowej (ROAK) – nazwa wielu lokalnych organizacji 

podziemia niepodległościowego powstałych w Polsce w latach 1945–1948, 

powoływanych przez byłych żołnierzy Armii Krajowej na teranie całego kraju i 

nawiązujących do programu, form organizacyjnych i tradycji Armii Krajowej jako 

wojska Polskiego Państwa Podziemnego. Z czasem powoływano rejony, obwody i 

sztaby wojewódzkie ROAK. 

 Oddziały ROAK były tworzone w celach samoobrony, jednak również do walki z Armią Czerwoną i z 

oddziałami KBW oraz MO. Walczyły też z funkcjonariuszami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 

Najsilniejsze ośrodki ROAK istniały na terenie Polski centralnej i wschodniej (w powojennych granicach). Na 

terenie Mazowsza do ważniejszych struktur ROAK należały: 

 Obwód „Mewa” – koło Radzymina 

 Obwód „Rybitwa” – koło Sochaczewa i Łowicza  

 batalion terenowy „Znicz” – koło Mławy 

 Obwód „Las” – na Kurpiach 

 lubelskie oddziały partyzanckie dowodzone przez cichociemnego Hieronima 

Dekutowskiego „Zaporę” i Zdzisława Brońskiego „Uskoka” 

 struktura na terenie Inspektoratu Łódź AK i Pabianic organizowana przez 

cichociemnego Adama Trybusa 

 grupa dywersyjna na terenie Tarnowa i okolic 

 oddział partyzancki „Ścigacz” – koło Bochni 

 oddział partyzancki Antoniego Hedy „Szarego” działajacy na terenie kielecczyzny i 

radomszczyzny 

Po zakończeniu wojny A. Heda pozostał w konspiracji, działając w ramach Ruchu Oporu Armii 

Krajowej, a następnie Delegatury Sił Zbrojnych. Polując na „Szarego” MBP aresztowało 8 maja jego 

trzech braci Stanisława, Jana i Stefana oraz dwóch szwagrów Jana Góralskiego i Stanisława Kiełbasę. 

Wszyscy z nich przeszli okropne tortury. Braci Stanisława i Jana oraz szwagra Stanisława – zamordowano w ciągu kilku 

tygodni. Najsmutniejszy los spotkał zamordowanego brata Stanisława, który po okrutnych przesłuchaniach trafił z rozbitą głową 

do szpitala, gdzie ordynujący tam dr Balicki odmówił mu pomocy, mówiąc „Ciebie, bandyto, nie warto ratować”. 

5 sierpnia 1945 – najsłynniejsza akcja bojowa – ok. 250 osobowy oddział AK pod dowództwem kpt. „Szarego” podczas ok. 4 

godzinnej operacji rozbił główne ubeckie więzienie w centrum Kielc, przy ul. Zamkowej i uwolnił ok. 354 więźniów. Po akcji 

w Kielcach zaprzestał działalności konspiracyjnej – pod zmienionym nazwiskiem, jako Antoni Wiśniewski, wyjechał na 

Wybrzeże, a później do Emilianowa k. Ostródy. Był poszukiwany przez MBP i w 1948 został aresztowany w Gdyni, koło 

dworca PKP Gdynia Chylonia[9]. Otrzymał cztery wyroki śmierci, w końcu dzięki interwencji byłych oficerów AL, którzy 

współdziałali z nim w 1944, karę śmierci zamieniono na dożywocie. Siedział w więzieniach na Rakowieckiej, w Rawiczu i 

we Wronkach. Wyszedł na wolność w 1956 objęty amnestią. Przez wiele lat był doradcą kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 

dalszym ciągu prowadził jednak działalność niepodległościową, m.in. działając w NSZZ „Solidarność”. W 1981 został wybrany 

na Przewodniczącego Niezależnego Związku Kombatantów przy NSZZ „Solidarność”. Od 13 grudnia 1981 do 16 czerwca 1982 

internowany w więzieniu na Białołęce. 

W 1990 doprowadził do zjednoczenia ok. 30 organizacji kombatanckich w Światową Federację Polskich Kombatantów i został 

jej prezesem.  
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Armia Krajowa Obywatelska (lub Obywatelska Armia Krajowa) – lokalna formacja zbrojna 

polskiego podziemia antykomunistycznego działająca na terenie województwa białostockiego oraz znajdujących się po 

wschodniej stronie granicy dawnych polskich powiatów wołkowyskiego i grodzieńskiego. 

Organizacja powstała w dniu 15 lutego 1945 z rozkazu ppłk Władysława 

Liniarskiego „Mścisława”, komendanta Okręgu Białystok AK, na bazie struktur rozwiązanej Armii 

Krajowej.  

Organizacja ta powstała w związku z niewykonaniem rozkazu wydanego przez gen. Leopolda 

Okulickiego „Niedźwiadka” z dnia 19 stycznia 1945 r., rozwiązującego Armię Krajową. Płk 

Władysław Liniarski „Mścisław” odmówił wykonania tego rozkazu. 

Wiosną 1945 roku AKO liczyła 27 tys. konspiratorów zorganizowanych w czternastu obwodach, tworzących sześć 

inspektoratów. AKO działała samodzielnie do końca maja 1945 r. gdy płk „Mścisław” podporządkował się Delegatowi Sił 

Zbrojnych na Kraj, płk Janowi Rzepeckiemu. W związku z tym AKO weszła w skład Obszaru Centralnego 

Zrzeszenia WiN, którego szefem był płk Jan Mazurkiewicz „Radosław”. Okręg ten stał się najliczniejszym w ramach 

Obszaru Centralnego i zachował sporą autonomię (m.in. pozostałe stare nazewnictwo funkcji, nie posługiwano się nazwą 

„delegat”).  

Działalność AKO była skuteczna dzięki zdecydowanemu działaniu i nieustannemu 

nękaniu władzy komunistycznej. W lecie 1945 roku stan posiadania władz 

komunistycznych ograniczał się wyłącznie do Białegostoku i często atakowanych miast 

powiatowych (np. Ostrołęka, Grajewo). 

Głównym celem działań AKO były akcje sabotażowo-dywersyjne, mające sparaliżować 

funkcjonowanie agend tzw. władzy ludowej. Bardzo duży nacisk kładziono na 

zorganizowanie akcji informacyjno-propagandowej (także poprzez wydawanie prasy). 

W związku z prowadzeniem działań po dwóch stronach nowej granicy prowadzono też 

pomoc przy ewakuacji na zachód struktur Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego AK. 

Grób Władysława Liniarskiego  

na Cmentarzu Powązkowkim w Warszawie 
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Konspiracyjne Wojsko Polskie 
organizacja niepodległościowa działająca od kwietnia 1945 do 1954 r., głównie na terenie województwa 

łódzkiego (okolice Radomska), ale także w województwach śląskim, poznańskim i kieleckim. 

Twórcą i głównodowodzącym KWP (do czerwca 1946 r.) był kpt. Stanisław Sojczyński ps. 

"Warszyc".  

Pochodził z chłopskiej rodziny spod Radomska, przed wojną był nauczycielem polonistą. W czasie 

wojny włączył się w konspirację SZP-ZWZ-AK. Do jego największych osiągnięć należało 

zaatakowanie w nocy z 7na 8 sierpnia 1943 roku niemieckiego więzienia w Radomsk. W wyniku 

przeprowadzonej akcji uwolniono około 50 osób: ponad 40 Polaków i 11 Żydów. 

Wiosną 1945 roku zaczął ponownie zbierać swoich dawnych żołnierzy, nawiązał także kontakty z innymi oddziałami zbrojnymi, 

stawiającymi opór pepeerowcom. 3 kwietnia 1945 roku 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 roku w Radomsku utworzył konspiracyjną organizację, która początkowo nosiła kryptonim "Manewr", następnie 

"Walka z Bezprawiem", a od 8 stycznia 1946 roku 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. 

W dniu 12 sierpnia 1945 roku 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 r. wydał rozkaz określający zadania 

KWP w zakresie walki z przestępczą działalnością władz komunistycznych i ochrony 

społeczeństwa oraz żołnierzy podziemia niepodległościowego przed terrorem organów 

bezpieczeństwa.  

Rok później, także w Radomsku, miała miejsce jedna z najgłośniejszych akcji Konspiracyjnego WP. W nocy z 19 na 20 

kwietnia 1946 r. do miasta weszło 167 partyzantów, którymi dowodził Jan Rogulka pseud. "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 16 żołnierzy KWP, 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 r. nakazał zintensyfikowanie działań zbrojnych. 

Do aresztowania Stanisława Sojczyńskiego doszło 27 czerwca 1946 r. w Częstochowie. Dzięki przejętym archiwom KWP 

funkcjonariusze UBP zdołali dotrzeć do komendantów obwodów w Łodzi, Częstochowie, Łasku, Sieradzu i rozbić w dużym stopniu 

całą organizację". 

Stanisław Sojczyński wraz z podkomendnymi sądzony był w procesie dowództwa KWP w dniach 9 grudnia – 17 grudnia 1946 r. 

przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi.  Zapadł wyrok śmierci na dowódcę i jego ośmiu najbliższych żołnierzy KWP. 

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

gdzie został pochowany. 

Kapitan Stanisław Sojczyński w listach i odezwach pisał, iż Żydzi traktowani byli jako obywatele pierwszej kategorii, a Polacy 

gorzej niż volksdeutsche. Postulował wypłacanie żołnierzom AK takich samych zasiłków, jakie otrzymywali ocaleli z hitlerowskiej 

okupacji Żydzi, a także ograniczenie zwrotu Żydom mienia, chyba że stanowią ich imienną własność[15]. 

Referendum ludowe w 1946 roku uznawał za zamach, za pomocą którego "czerwoni zaprzedańcy" mieli narzucić Polsce ustrój 

"żydokomunistyczny", aby później podporządkować ją Związkowi Radzieckiemu 
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Działania KWP obejmowały: samoobronę, walkę z bandytyzmem, ochronę społeczeństwa 

przed Armią Czerwoną, likwidację najbardziej aktywnych urzędników władzy komunistycznej, a także 

niezbędne dla zdobycia środków do walki rekwizycje. 

KWP była od samego początku główną organizacją niepodległościową na terenie województwa 

łódzkiego, a po amnestii w sierpniu 1945 r. jej szeregi zasiliło wielu byłych AK-owców, którzy nie 

złożyli broni. W szczytowym okresie KWP liczyło ok. 3 tys. członków. Walkę zbrojną prowadziły 

oddziały leśne. Do bardziej znanych należały oddziały Jana Małolepszego ps. "Murat" czy Henryka 

Glapińskiego ps. "Klinga" . KWP wydawało pismo „W świetle prawdy”. 

Na wiosnę 1946 r. nasiliły się walki między KWP a stale rosnącą w siłę bezpieką. W nocy z 19 na 20 kwietnia oddział Jana 

Rogólki ps. "Grot" opanował chwilowo Radomsko i uwolnił 57 aresztowanych z więzienia UB. Dzień później 200-osobową grupę 

pościgową KBW rozbił w kompleksie leśnym Graby 40-osobowy oddział Henryka Glapińskiego ps. "Klinga". 

Ostatecznie został aresztowany wraz z całym dowództwem organizacji na skutek zdrady jednego z podkomendnych przez UB 27 

czerwca 1946 w Częstochowie na posesji przy ulicy Wręczyckiej 11 gdzie się ukrywał. 

Wkrótce po tym rozbite zostały struktury KWP w województwie śląskim. Organizacja nie zaprzestała jednak działalności (szefem 

II Komendy został Jerzy Jasiński ps. "Janusz"), ale nie odzyskała już pierwotnego zasięgu. Do rozpracowania kierownictwa 

organizacji przygotowano prowokację, w ramach której Zygmunt Lercel z UB wcielił się w przysłanego z Londynu następcę 

"Warszyca". Na początku 1947 r. UB aresztowało część dowództwa KWP, w marcu z amnestii skorzystał Wiesław Janusiak ps. 

"Prawdzic" (szef pionu SOS odpowiedzialnego za ochronę społeczeństwa), a z nim wyszło z podziemia paruset żołnierzy KWP.  

9 listopada 1948 r. aresztowany został kolejny szef organizacji - Jan Małolepszy ps. "Murat", niedługo po tym zamordowany w 

więzieniu.  

Resztki organizacji pozostały w podziemiu aż do 1954 r., ale poza sporadycznymi niewielkimi 

zasadzkami na UB nie były już zdolne do prowadzenia aktywnej walki zbrojnej. 

Pomniki Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" znajdują się w Kamieńsku i Radomsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gdybym się jeszcze raz urodził, też bym walczył z komuną”  

– Ludwik Danielak (1923-1955), ps. „Bojar”, „Lotny”, „Szatan”  

– ostatni żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego,  

zamordowany przez władze komunistyczne. 
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Narodowe Siły Zbrojne 
Konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego działająca w latach 

1942-1947, licząca w szczytowym okresie rozwoju około 75 tys. 

ludzi początkowo walczyła z Niemcami i zwalczała Gwardię Ludową, Armię 

Ludową i partyzantkę radziecką oraz bandy rabunkowe a w okresie późniejszym 

brała udział w powstaniu antykomunistycznym walcząc przeciw Armii Czerwonej i siłom 

zbrojnym Polski Ludowej. 

Narodowe Siły Zbrojne powstały formalnie 20 września 1942, gdyż tego dnia został wydany przez 

pierwszego komendanta głównego NSZ, płk. Ignacego Oziewicza, Rozkaz nr 1/42, w którym 

zawiadamiał o objęciu powyższej funkcji. Faktycznie proces formowania NSZ rozpoczął się od lipca 

1942 r., kiedy nastąpił rozłam w Narodowej Organizacji Wojskowej i Stronnictwie Narodowym na tle 

scalenia NOW z Armią Krajową.  

NSZ zostały utworzone w wyniku połączenia Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy i części NOW, która nie podporządkowała 

się umowie scaleniowej z AK. Ponadto w skład NSZ weszło także szereg mniejszych organizacji o charakterze narodowym, 

jak: Narodowo-Ludowa Organizacja Wojskowa, Polski Obóz Narodowo-Syndykalistyczny, Zakon Odrodzenia Polski, Zbrojne Pogotowie 

Narodu, Legion Unii Narodów Słowiańskich, Narodowa Konspiracja Niepodległości oraz częściowo: Konfederacja Zbrojna, Organizacja 

Wojskowa "Wilki", Bojowa Organizacja "Wschód", Polska Organizacja Zbrojna, Polskie Wojska Unijne, Korpus Obrońców 

Polski, Załoga Partyzantów Wojskowych, Związek Kobiet Czynu, Młody Nurt. Do NSZ przeszła również część lokalnych struktur AK, 

zwłaszcza na północnym Mazowszu i w Białostockiem.  Z AK pochodziła też część wyższej kadry oficerskiej NSZ, np. kolejni 

komendanci główni NSZ płk dypl. Tadeusz Kurcyusz i mjr/płk NSZ Stanisław Nakoniecznikow-Klukowski. 

Polityczne zwierzchnictwo nad NSZ sprawowała Grupa „Szańca” poprzez Tymczasową Narodową Radę Polityczną, w skład 

której wchodzili też rozłamowcy z NOW. Grupa Szańca utworzyła również Służbę Cywilną Narodu, która odgrywała rolę 

podziemnego zalążka cywilnej administracji państwowej. Struktura 

organizacyjna NSZ uwzględniała przedwojenny podział 

administracyjny Rzeczypospolitej Polskiej, chociaż obejmowała także tereny 

należące przed 1939 r. do Niemiec. Całość podległego obszaru dzieliła się na 6 

Inspektoratów. Obejmowały one po kilka Okręgów (ogółem 17), te zaś 

podzielone były na Obwody (z uwagi na rozległość terenu lub problemy z 

łącznością istniały w niektórych przypadkach Podokręgi). Najmniejszymi 

komórkami terenowymi były Powiaty i Placówki. Na szczeblu Okręgów i 

Powiatów istniały komendy na czele z komendantami okręgowymi i 

powiatowymi. Podobny podział terytorialny posiadała AK. 

Główne cele programowe NSZ zostały sformułowane w Deklaracji 

Narodowych Sił Zbrojnych z lutego 1943. Należały do nich przede wszystkim:  

 walka o niepodległość Polski i jej odbudowę z granicą wschodnią sprzed 

1939 (ustaloną na mocy traktatu ryskiego z 1921), a zachodnią na linii 

rzek Odry i Nysy Łużyckiej (tzw. koncepcja marszu na zachód),  

 przebudowa systemu sprawowania władzy (wzmocnienie pozycji prezydenta i senatu w celu przeciwdziałania chaosowi 

parlamentarnemu),  

 decentralizacja organów administracji w celu rozwinięcia samorządów,  

 wzmocnienie pozycji rodziny w społeczeństwie,  

 a także edukacja oparta na katolickich zasadach etycznych,  

 utworzenie państwa wyznaniowego  tzw. Katolickiego Państwa Polskiego,  

 armii narodowej do obrony wspólnoty narodowej przed totalizmami niemieckim i sowieckim  

 oraz ograniczona reforma rolna  

 i oparcie gospodarki państwa na własności prywatnej.  

 

NSZ cechował zdecydowanie wrogi stosunek do podziemia komunistycznego. Narodowe Siły Zbrojne występowały zarówno 

przeciwko hitlerowskim Niemcom, jak też ZSRR, który po klęsce wojsk niemieckich pod Stalingradem został uznany za wroga nr 

1. Oficjalnie stwierdzał to rozkaz nr 3 z lutego 1944.  

 

Organizacja ta była zarazem przeciwko idei AK zorganizowania powszechnego powstania antyniemieckiego. Jednocześnie 

NSZ uznawała Polski Rząd na Uchodźstwie z siedzibą w Londynie.  

W pracy ideowo-wychowawczej i propagandzie (wydawano ok. 70 własnych czasopism) żołnierzom wpajano ducha walki o 

niepodległość Polski, eksponowano nacjonalizm i wiarę katolicką, potępiano komunizm, atakowano tzw. partyjniactwo i 
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wpływy dawnych piłsudczyków w AK, przeciwstawiano się dotychczasowej roli Żydów w społeczeństwie i postulowano jej 

ograniczenie w przyszłej Polsce. 

Dokładna liczba żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych nie jest znana. Nie przekraczała ona jednak więcej niż 75.000 ludzi a w 

marcu 1944 po scaleniu z Armia Krajową jej liczebność spadła i nie wynosiła więcej niż 65.000 ludzi.  

Rozmowy scaleniowe z Armią Krajową i rozłam w Narodowych Siłach Zbrojnych 

W ramach tzw. „akcji scaleniowej”, prowadzonej od połowy 1942 część formacji narodowych (w tym przede wszystkim struktury 

NOW) zdecydowała się na wejście w skład AK. Pozostałe zaś, obawiające się utraty wewnętrznej autonomii oraz własnego 

oblicza ideowego, podjęły decyzję o powołaniu samodzielnej organizacji wojskowej pod nazwą Narodowych Sił 

Zbrojnych.  

Utworzenie NSZ zostało wrogo przyjęte przez czynniki oficjalne w kraju, gdyż komplikowało prowadzoną przez AK akcję 

scaleniową. 11 kwietnia 1943 r. w oficjalnym piśmie Komendy Głównej AK, „Biuletynie Informacyjnym”, ukazał się artykuł pt. 

„Warcholstwo”, w którym były delegat rządu na Kraj, Jan Piekałkiewicz, potępił powstanie NSZ. Pomimo tego wkrótce 

rozpoczęły się rozmowy pomiędzy obiema organizacjami w sprawie podjęcia współpracy wojskowej. Komendant główny NSZ, 

płk Oziewicz był zwolennikiem takiego współdziałania, ale pod warunkiem zachowania autonomii wewnętrznej przez NSZ. 

Natomiast komendant główny AK, gen. Stefan Rowecki, żądał całkowitego podporządkowania NSZ dowodzonej przez siebie 

organizacji. Rozmowy zostały przerwane z powodu aresztowania przez Niemców na początku czerwca 1943 r. płk. Oziewicza, a 

następnie gen. Roweckiego. 

Nowym komendantem głównym NSZ w lipcu 1943 r. został mianowany płk Tadeusz Kurcyusz. Był on 

związany z Grupą „Szańca”, czyli politykami wywodzącymi się z przedwojennego Obozu Narodowo-

Radykalnego „ABC”, którzy zajmowali nieprzejednane stanowisko w sprawie scalenia z AK. W ich opinii 

współpraca wojskowa mogła się odbywać tylko na zasadzie równorzędności obu organizacji. 

Tymczasem od początku stycznia 1944 r. rozmowy scaleniowe z AK zostały przyspieszone. Wpływ na to 

miała zapewne komplikująca się sytuacja polityczna Polski wobec wkroczenia na jej ziemie Armii 

Czerwonej. W rezultacie 7 marca 1944 r. nastąpiło podpisanie umowy scaleniowej. Na jej mocy oddziały NSZ miały pozostać 

jako zwarte jednostki w składzie oddziałów partyzanckich AK. 31 marca 1944 r. gen. Bór-Komorowski wydał rozkaz w sprawie 

przeprowadzenia scalenia, który zawierał m.in. zatwierdzenie płk. dypl. Kurcyusza jako komendanta głównego NSZ oraz 

mianowanie go pełnomocnikiem komendanta głównego AK ds. scalenia NSZ. 

Przez okres półtora miesiąca umowa scaleniowa była przestrzegana. Członkowie Grupy „Szańca” nie zamierzali jednak 

doprowadzić do utraty zwierzchnictwa nad NSZ. Wykorzystali w tym celu nagłą śmierć płk. dypl. Kurcyusza w nocy z 22 na 23 

kwietnia 1944 Doszło wówczas do tzw. „wewnętrznego zamachu stanu”. W rezultacie rozłam w NSZ stał się faktem. Odtąd 

funkcjonowały dwie odrębne organizacje używające tej samej nazwy NSZ: NSZ-AK, które podporządkowały się AK oraz NSZ-

ZJ, które zachowały niezależność organizacyjno-wojskową. Oba odłamy NSZ rozpoczęły walkę między sobą za pomocą 

pogróżek, deklaracji i wyroków śmierci, z których część wykonano. Po zakończeniu akcji scaleniowej w niezależnych od AK 

Narodowych siłach Zbrojnych pozostało około 65 tys. partyzantów 

Na tle pozostałych związków zbrojnych, tworzących skomplikowany organizm polskiego podziemia NSZ wyróżniał się bardzo 

klarownym programem politycznym, którego jeden z zasadniczych trzonów obejmował nową wizję granic, opartych o linię Odry i 

Nysy Łużyckiej, która miałaby na trwałe zabezpieczyć niepodległy byt państwowy przyszłej odrodzonej Rzeczypospolitej.  

NSZ od samego początku swego istnienia zajął również zdecydowane i nieugięte stanowisko antykomunistyczne, a po klęsce 

wojsk niemieckich pod Stalingradem sformułował koncepcję ZSRR jako głównego wroga niepodległości Polski.  

Wreszcie program NSZ, czerpiący inspiracje z dotychczasowego dorobku i tradycji ideowej przedwojennego obozu narodowego 

przeciwny był „marnowaniu polskiej krwi” poprzez podejmowanie lekkomyślnych i nieprzemyślanych decyzji o podejmowaniu 

na wielką skalę zrywu zbrojnego przeciw Niemcom, w sytuacji gdzie działania takie nie posiadały szans na powodzenie. Tym też 

należałoby tłumaczyć negatywny stosunek do „Akcji Burza”, która doprowadziła do dekonspiracji struktur podziemia wobec 

sowietów, a następnie masowe aresztowania i fizyczna likwidacja tysięcy żołnierzy i oficerów AK.  

Z tych samych powodów NSZ stał na gruncie negatywnego stosunku do pomysłu wywołania powstania w Warszawie, słusznie 

zakładając, iż wobec przeważających sił niemieckich szanse na odniesienie militarnego zwycięstwa były bardzo niewielkie. 

Mimo to w momencie wybuchu powstania formacje narodowe, zarówno te, które zdecydowały się na scalenie z AK, jak i te, które 

zachowały odrębność organizacyjną zgłosiły swoją gotowość do walki, traktując to jako patriotyczny i żołnierski obowiązek. NSZ 

nie został poinformowany przez dowództwo Armii Krajowej o terminie rozpoczęcia działań powstańczych w stolicy. Przypuszcza 

się, iż jednym z powodów takiej właśnie decyzji mógł być fakt, iż kierownictwo AK znając stanowisko narodowców w tej kwestii 

obawiało się, iż NSZ- owcy podejmą energiczne kroki, aby nie dopuścić do wybuchu walk. Nie uwzględniono natomiast faktu, iż 

taki krok już na samym wstępie osłabił siły powstańcze, gdyż poszczególne zgrupowania i oddziały NSZ nie miały szans na 

przeprowadzenie pełnej mobilizacji, co w znacznym stopniu uszczupliło ich stany osobowe, osłabiając tym samym ich wartość 

bojową. Wiele spośród narodowych formacji zbrojnych przystąpiło do powstania bez uzbrojenia i dopiero w trakcie walk było 
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zmuszonych zdobywać broń i amunicję. Liczni żołnierze NSZ, którzy nie zdążyli na czas dotrzeć do swoich jednostek włączyli 

się do walk w ramach wojskowych struktur AK. Niemniej jednak wśród oddziałów NSZ-owskich można wyróżnić, co najmniej 

kilka, które przystąpiły do walk jako zwarte formacje taktyczne.  

Klęska powstania spotkała się z surową oceną podziemia narodowego, które racjonalnie oceniało szanse na jego powodzenie jako 

bardzo nikłe. Szczególnie ostre słowa krytyki skierowano zwłaszcza pod adresem naczelnego dowództwa AK, które zbyt 

pochopnie zdecydowało się na podjęcie tego kroku.  

Ilustracją nastrojów i opinii panujących w środowiskach narodowych może być chociażby oświadczenie Młodzieży 

Wszechpolskiej pod znamiennym tytułem „Karygodna zbrodnia”, opublikowane w listopadzie 1944 roku. Jego autorem był 

Wiesław Chrzanowski, w powstaniu walczący w szeregach Zgrupowania „Gustaw”: „W imieniu polskiej młodzieży narodowej 

pragniemy zająć stanowisko wobec tragicznych wydarzeń ostatniego okresu. Uważamy za pożyteczne, by społeczeństwo w dzisiejszym okresie 

dezorientacji i przygnębienia poznało naszą postawę. Poza tym musimy się rozprawić z pewnymi tchórzliwymi a naiwnymi próbami obarczania 

młodzieży odpowiedzialnością za powstanie. Powstanie warszawskie przyniosło Polsce niepowetowane straty, prawie żadnych natomiast 

korzyści. Wywołanie powstania jest karygodną zbrodnią, z którą odpowiedzialność ponoszą pewne polskie ośrodki. Tak oceniło to te wypadki 

społeczeństwo, tak wyglądają one w rzeczywistości. Starsi politycy wstrzymują się jeszcze od zajęcia wyraźnego stanowisko wobec tych 

wydarzeń. My, młodzi, uważamy, że jedynie jasne uświadomienie prawdy, może oczyścić atmosferę. Winni muszą ponieść odpowiedzialność, 

tylko w ten sposób zdoła się utrzymać autorytet naszych instytucji i władz. Są one stałe, niezależne od ludzi, którzy je sprawują i za ich 

sprawowanie ponoszą odpowiedzialność. Pozostawienie ich w rękach działaczy skompromitowanych, kompromituje tym samym instytucje, 

wzbudza w społeczeństwie zwątpienie w nasze zdolności państwowe. Decyzję wybuchu powstania podjął gen.Bór-Komorowski i urzędujący 

Delegat Rządu bez przyzwolenia a nawet powiadomienia przedstawicielstwa społeczeństwa, tj. Rady Jedności Narodowej. Odpowiedzialność w 

pierwszym rzędzie ponosi Komenda Główna Armii Krajowej. Była ona emanacją sanacyjnej kliki wojskowej skompromitowanej już we wrześniu 

[19]39 roku. Trudno dziś orzec jakie motywy kierowały nią przy wywołaniu powstania, postępowanie jej musi być oceniane jednak jako 

lekkomyślne. Mimo to, ludzie ci próbują już dziś – podobnie jak w [19]39 roku – zrzucić z siebie odpowiedzialność za spowodowaną tragedię. 

Podają następujące przyczyny swego kroku: primo – że Bolszewicy dochodzili do Pragi. Stwierdzonym jest jednak, że wywiad AK orientował się 

w charakterze zbliżających się sił sowieckich. Były to jedynie podjazdy nie zdolne do zajęcia stolicy. Secundo – że Niemcy mieli wyprowadzić z 

Warszawy 100 do 200 tysięcy ludzi. Stwierdzonym jest jednak, że nie istniały żadne konkretne dane, co do tych zamysłów niemieckich. Z drugiej 

zaś strony likwidacja Warszawy oddała w ręce niemieckie bez porównania większe rzesze ludzi. Tertio – że powstanie miało być atutem dla 

premiera Mikołajczyka w jego ówczesnej podróży do Moskwy. W tym argumencie widać polityczną ignorancje tych, którzy go podnoszą. 

Powstanie było kłodą rzuconą pod nogi premiera, środkiem, którym mógł go szantażować Stalin, uzależniając pomoc Warszawie od przyjęcia 

jego żądań. Wreszcie czwarta tak zwana przyczyna próbuje obciążyć młodzież. Wydanie rozkazu do powstania było ponoć konieczne, w 

przeciwnym bowiem razie rozgorączkowana młodzież spowodować by mogła szereg samowolnych, nieprzemyślanych akcji, które przyniosłyby 

jeszcze dotkliwsze straty. Temu twierdzeniu musimy się jak najenergiczniej przeciwstawić. Reprezentujemy olbrzymią część młodzieży, znamy 

nastroje wśród jej reszty. Nastrój rozgorączkowania zawsze narzucany był szeregom z góry. Znając swoje zasoby broni nie mogliśmy patrzeć bez 

troski na wywołane wypadki. Wreszcie zbyt określona była i jest postawa młodzieży wobec Bolszewików a niepokojące wiadomości o ich 

stosunku do AK, byśmy nie odnosili się z największą rezerwą do akcji, opartej na rachubach bolszewickiej pomocy. Mimo to 

podporządkowaliśmy się rozkazom legalnych władz wojskowych. Było to wynikiem poczucia obowiązku i dyscypliny. Żołnierz i dowódca liniowy 

stanął na wysokości zadania. Wielu z naszych kolegów, z prezesem Młodzieży Wszechpolskiej na czele poległo. Niestety, ofiary ich wzbogaciły 

jedynie tragiczną polską tradycję powstańczą. Przyniosły korzyści, ale wrogom. W poczuciu wypełnionego obowiązku mamy dziś moralne prawo 

potępienia swoich wczorajszych dowódców. Mamy też prawo żądać takich zmian w obsadzie naszych władz cywilnych i wojskowych, które by w 

pełni przywróciły im niezbędne zaufanie. Takie jest stanowisko młodzieży wobec sytuacji wytworzonej wypadkami warszawskiemi. Doceniając 

jej tragizm nie odwracamy się jednak ze zniechęceniem od dalszej pracy. Nauczył nas Roman Dmowski, że jesteśmy Polakami i ponosimy 

odpowiedzialność za losy Polski, nie tylko w chwilach jej rozkwitu, ale i w czasach upadku. Przeciwnie, poczuwamy się dziś do tym większych 

obowiązków wobec Ojczyzny, przejmujemy część ciężaru prowadzenia jej spraw, którego nie może podźwignąć starsze pokolenie”. 

 

 

 

Narodowe Siły Zbrojne po 1944 roku 
Po przekroczeniu przedwojennej granicy II Rzeczypospolitej przez Armię Czerwoną, i odrzuceniu wysuniętej przez władze RP 

oferty współdziałania wojskowego z ZSRR, 12 stycznia 1944 roku Komendant Główny Armii Krajowej wydał rozkaz nr 126, 

zapowiadający wsparcie Armii Czerwonej w walce z Niemcami w miarę naszych sił i interesów państwowych. Inne stanowisko 

reprezentował komendant Narodowych Sił Zbrojnych, który w rozkazie nr 3 z 15 stycznia 1944 stwierdził, że Armia Czerwona 

musi być traktowana jako wojsko wrogie, a dążenie do normalizacji stosunków z rządem ZSRR ani ewentualne osiągnięcie 

porozumienia nie może powstrzymać bezwzględnej walki z komunizmem i rozkładową akcją agentur bolszewickich na ziemiach 

polskich.  

Po okresie pewnego zamętu, spowodowanego klęską powstania warszawskiego i poważnymi zmianami organizacyjnymi, od 

wiosny 1945 roku nastąpił okres wzmożonej działalności oddziałów partyzanckich NSZ trwający do końca tego roku. 

Odbudowywano ponownie w terenie komendy okręgowe i organizowano oddziały Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS). Badacze 

podają, że w tym czasie działało ok. 100 grup i oddziałów NSZ. Najbardziej aktywny był Okręg III Lubelski 

(ok. 50 oddziałów).  

7 czerwca 1945 roku Komendant Główny NSZ, mjr rez./gen. bryg. NSZ Z. Broniewski wydał "Instrukcję 

dla oddziałów leśnych", która określała, że głównym celem jest walka zbrojna o usunięcie "okupacji 

sowieckiej na ziemiach polskich" oraz stworzenie w terenie ośrodków zbiorczych dla kadr oficerów i 

podoficerów do przyszłej mobilizacji. Dowódcom oddziałów partyzanckich nakazywano, aby nawiązywali 

kontakty z innymi organizacjami podziemnymi, gdyż główne cele wszystkich ugrupowań są wspólne. W 

bardziej szczegółowych zadaniach Instrukcja postanawiała: rozbrajanie oddziałów milicji i UB, likwidowanie 

szczególnie niebezpiecznych agentów, zdobywanie funduszów i aprowizacji ze składów nowej administracji i informowanie 
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terenu przez kolportaż prasy. W kwietniu 1945 r. została także wydana "Instrukcja ogólna Pogotowia Akcji Specjalnej". Jednakże 

już 5 lipca Komendant Główny wydał rozkaz, w którym nakazywał chwilowe wstrzymanie działalności partyzanckiej, co 

prawdopodobnie było spowodowane powstaniem Tymczasowej Rady Jedności Narodowej z udziałem polityków emigracyjnych. 

W okresie lipiec – listopad 1945 r. doszło do licznych aresztowań w głównych strukturach organizacji przez Ministerstwo 

Bezpieczeństwa Publicznego i NKWD. W rezultacie NSZ zostały praktycznie rozbite.  

 

Na czele resztek organizacji (jako p.o. Komendanta Głównego NSZ) stanął wówczas ppor. rez./ppłk NSZ 

Stanisław Kasznica , dotychczasowy szef Wydziału I Organizacyjnego KG NSZ.  

W miarę sprawnie funkcjonował jedynie pion wywiadu (m.in. istniały wywiadowcze kanały kontaktowe z 

Brygadą Świętokrzyską, stacjonującą na terenie Bawarii w Niemczech). Działające jeszcze oddziały 

partyzanckie NSZ albo poprzechodziły do NZW albo działały samodzielnie, bez łączności z Komendantem 

Głównym. Na przełomie lat 1945/1946 resztki NSZ podporządkowały się NZW. Większość oddziałów 

wywodzących się z NSZ została rozbita przez komunistyczne służby bezpieczeństwa do 1947 r. Na 

początku lutego 1947 r. UB dotarła ostatecznie do szczytów władzy NSZ, aresztując 15 lutego – ppor. rez./ppłk. NSZ S. Kasznicę 

wraz z wszystkimi członkami KG NSZ. 

11 lutego 1948 r. rozpoczął się "Proces członków Organizacji Polskiej i NSZ", jak nazwała go prasa komunistyczna. Trwał tylko 

11 dni. Aresztowanym oskarżono o współpracę z Niemcami, działalność nielegalną, pracę wywiadowczą na rzecz "obcego 

mocarstwa", zorganizowanie "trójek antykomunistycznych" oraz "zbrodniczą działalność skierowaną przeciwko Polsce Ludowej". 

Wyrok został ogłoszony 2 marca; S. Kasznica i Lech Neyman otrzymali karę śmierci, natomiast pozostali oskarżeni dożywotnie, 

względnie długoletnie więzienie. Kary śmierci wykonano natychmiast.  

W latach 1946-1948 miało miejsce ogółem kilkanaście procesów przeciwko członkom NSZ i ich zaplecza politycznego. 

Większość oskarżonych skazano na śmierć, cześć na wieloletnie więzienie. Ostatni żołnierze NSZ pozostawali w konspiracji do 

połowy lat 50. 

Postanowieniem z 30 września 1992 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego uznał komunistyczny wyrok na ppor./ppłk. NSZ 

S. Kasznicę za nieważny i uznał, że prowadził on działalność, której celem była walka o suwerenną i niepodległą Polskę. 

 

 

Struktura organizacyjna 
Komendanci Główni NSZ 

 płk Ignacy Oziewicz (od 20 września 1942 do pocz. czerwca 1943) 

 płk dypl. w st. sp./gen. bryg. NSZ Tadeusz Kurcyusz (od 1 sierpnia 1943 do 22/23 kwietnia 1944 – w tym samym 

okresie był oficerem KG AK[24]) 

 mjr/płk NSZ Stanisław Nakoniecznikow (od 22 kwietnia do 24 lipca 1944) 

 gen. bryg. w st. sp./gen. dyw. NSZ Tadeusz Jastrzębski (od 24 lipca do poł. października 1944) 

 mjr/płk NSZ Stanisław Nakoniecznikow (od poł. października do 18 października 1944) 

 mjr rez./gen. bryg. NSZ Zygmunt Broniewski (od 20 października 1944 do pocz. sierpnia 1945) 

 ppor. rez./ppłk NSZ Stanisław Kasznica (od sierpnia 1945 do 15 lutego 1947) 
 

 

Walki z Gwardią i Armią Ludową 
NSZ od lipca 1943 r. rozpoczęły zwalczanie podziemia komunistycznego. Walkę z Gwardią Ludową traktowano jako zadanie 

nadrzędne, ważniejsze niż walka z Niemcami. Pismo NSZ „Szaniec” stwierdzało 4 VIII 1943 r. – „Czas ocknąć się i przystąpić 

do systematycznej likwidacji ośrodków dyspozycji komuny i dopiero na oczyszczonym w ten sposób terenie podjąć planowaną 

walkę z okupantem niemieckim. Wspólna praca szczerze polskich organizacji wojskowych i cywilnych z pewnością umożliwi nam 

wyrwanie chwastów bolszewickich i oczyszczenie terenu. PPR, Gwardia Ludowa i różni „czerwoni partyzanci” muszą zniknąć z 

powierzchni polskiej ziemi”. Niemniej jednak należy wiedzieć, że to działania PPR przeciw NSZ miały charakter masowego 

ludobójstw. 

Pierwszy przypadek likwidacji oddziału Gwardii Ludowej miał miejsce 22 lipca 1943 na Kielecczyźnie i dotyczył złożonego 

głównie z Żydów oddziału GL im. Ludwika Waryńskiego znanego pod nazwą „Lwy”, od pseudonimu jego dowódcy Izraela 

Ajzenmana. Grupa ta była odpowiedzialna za napad na miasteczko Drzewica, rabunek i zamordowanie niewinnych cywili oraz 

członków NSZ (22 stycznia 1943). 

 Osobny artykuł: Mord w Drzewicy. 
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W czasie tej akcji oddziału Akcji Specjalnej „Sosna” pojmano i z wyroku sądu polowego rozstrzelano w pobliskim 

lesie siedmiu spośród gwardzistów. Dowódcą oddziału „Sosna” był Hubert Jura, który niedługo później nawiązał, w 

celu walki z ugrupowaniami komunistycznymi, kontakty z szefem radomskiego gestapo Paulem Fuschem. Założył 

też organizację Toma – grupę wywiadowczą kolaborującą z Niemcami, za co został w lecie 1944, wyrokiem 

Komendy Głównej NSZ skazany na karę śmierci i ścigany przez NSZ oraz AK. Po sformowaniu Brygady Świętokrzyskiej 

(nie podlegającej wówczas komendzie głównej NSZ, a jedynie odłamowi NSZ-ZJ), pełnił w niej funkcję oficera do zadań 

specjalnych. Także według raportów Armii Krajowej NSZ miało donosić na oddziały partyzanckie GL-AL funkcjonariuszom 

gestapo. 

 

12 stycznia 1944 roku Komendant Główny Armii Krajowej wydał rozkaz nr 126, zapowiadający wsparcie Armii Czerwonej w 

walce z Niemcami w miarę naszych sił i interesów państwowych.  

Odmienne było stanowisko komendanta Narodowych Sił Zbrojnych, który w rozkazie nr 3 z 15 stycznia 1944 stwierdził, że 

Armia Czerwona musi być traktowana jako wojsko wrogie, a dążenie do normalizacji stosunków z rządem ZSRR ani ewentualne 

osiągnięcie porozumienia nie może powstrzymać bezwzględnej walki z komunizmem i rozkładową akcją agentur bolszewickich 

na ziemiach polskich 

Konflikty z AK, Gwardią Ludową WRN i Batalionami Chłopskimi 

Od końca 1943 roku NSZ występowały zarówno przeciwko oddziałom komunistycznym, jak i członkom AK. Oddziały NSZ 

dążyły do rozbicia AK i usiłowały rozpętać w kraju wojnę domową (według Jana Ciechanowskiego). 

Raporty Armii Krajowej z Białegostoku informowały o wyrokach NSZ na żołnierzy AK. Poza Białymstokiem oddziały NSZ 

miały podszywać się pod AK i anonimowo terroryzować miejscową ludność.  

W rejonie radomskim oddział NSZ podszywający się pod AK atakował oddziały GL-AL, w odwecie żołnierze podziemia 

komunistycznego pojmali 10 zakładników z AK.  

Josef Kermisz w „Polish-Jewish Relations During the Second World War” informuje o zabójstwach dokonywanych przez NSZ na 

żołnierzy AK pochodzenia żydowskiego i działaczy demokratycznych związanych z AK. 

 

Działania zbrojne po 1944  

Jednakże wobec rosnącego terroru ze strony komunistów NSZ ponownie wzmogły działalność zbrojną. Do ich zwalczania użyto 

sił Milicji Obywatelskiej i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które od zakończenia wojny z Niemcami zaczęły być 

wspomagane przez regularne oddziały ludowego Wojska Polskiego, a także oddziały armii sowieckiej, w tym NKWD. 

Najdłużej działającym zgrupowaniem NSZ był tzw. VII Okręg kpt. Henryka Flame. W wyniku prowokacji UB ok. 200 jego 

żołnierzy zostało we wrześniu 1946 roku podstępnie ujętych, a następnie zamordowanych w okolicach Łambinowic na Śląsku. Od 

początku 1944 rozpoczął się okres zmniejszonej działalności oddziałów NSZ, a następnie ich stopniowego dogorywania w 

wyniku walk z komunistycznymi siłami bezpieczeństwa. 

 

Stosunki NSZ  z Niemcami (hitlerowcami) 

Po klęsce armii niemieckiej pod Stalingradem i Kurskiem (co spowodowało, że dowództwo NSZ za największe zagrożenie dla 

Polski uważało Sowietów, a nie Niemców, których przegrana była zdaniem dowództwa NSZ tylko kwestią czasu) oraz w obawie 

przed nadciągającą Armią Czerwoną, w 2 połowie 1943 niektóre oddziały partyzanckie NSZ zaczęły zawierać z niemieckimi 

władzami policyjnymi lub wojskowymi taktyczne porozumienia o charakterze lokalnym.  

Doszło do nich na terenie Okręgu Lubelskiego, a w Okręgu Kielecko-Radomskim skontaktowano się z 

kapitanem SS Paulem Fuchsem, szefem Gestapo w dystrykcie Radom. Pośrednikiem w nich 

była Organizacja „Toma”, na czele której stał Hubert Jura ps. „Tom”.  

„Tom” - oficer kolejno Wojska Polskiego, Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. 

Organizator kolaborującej z Niemcami organizacji zwanej Organizacją Toma. Za 

współpracę z Niemcami skazany przez komendę NSZ-AK na karę śmierci.  

Jura pochodził z pomorskiej, mieszanej rodziny o korzeniach polskich i niemieckich. Do 

1943 roku dowodził oddziałem Armii Krajowej jednak odszedł z niej po ujawnieniu bliżej nie znanych przestępstw, 

w które był zamieszany. 

W 1943, po usunięciu go z AK i odmowie przyjęcia do NSZ, założył własną organizację wywiadowczą zwaną od 

jego pseudonimu organizacją Toma. W lipcu 1943 "Tom" (w stopniu kapitana) dowodził również oddziałem 

Akcji Specjalnej NSZ "Sosna" i 22 lipca przechwycili oni część grupy "Lew" Gwardii Ludowej, którzy byli 

odpowiedzialni za mord na ludności cywilnej oraz członkach NSZ w Drzewicy. 7 z nich rozstrzelano w lesie 

niedaleko Przysuchy. 

Pod koniec lata rozpoczął współpracę z oficerem SS (i zarazem gestapo), hauptsturmführerem Paulem Fuchsem 

kierownikiem wydziału zajmującego się zwalczania ruchu oporu w dystrykcie Radomskim. Prawdopodobnie 
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zaoferował mu współpracę polegającą na wspólnym zwalczaniu komunistów, w zamian za dostawy broni 

od gestapo dla "Organizacji Toma" i opiekę podczas jego podróży między Warszawą i Radomiem. 

Jesienią 1943 znów nawiązał kontakt z dowództwem NSZ. W wyniku rozłamu wewnątrz Narodowych Sił 

Zbrojnych, w kwietniu 1944, część jego dotychczasowych podkomendnych odmówiła dalszego wykonywania jego 

rozkazów i połączywszy się z Armią Krajową (NSZ-AK), doniosła nowym dowódcom o kolaboracji "Toma" 

z Niemcami. Komenda organizacji, dowodzona przez Władysława Pacholczyka, wydała na niego wyrok śmierci za 

współpracę z okupantem, lecz udało mu się, po zmianie pseudonimu na "Jerzy", dołączyć do oddziału NSZ-ONR, 

który odmówił współpracy z Armią Krajową. 

Latem 1944 "Tom" został postrzelony, ale udało mu się uciec. Leczono go w niemieckim szpitalu wojskowym w 

Radomiu.  Jesienią 1944, po upadku Powstania Warszawskiego, cała organizacja Toma przybyła do Częstochowy. 

Dzięki kontaktom z Paulem Fuschem, "Tom" otrzymał od Niemców willę przy ulicy Jasnogórskiej, będącą odtąd 

siedzibą grupy, która rozpoczęła działalność polegającą m.in. na wykonywaniu wyroków śmierci na dawnych 

dowódcach NSZ, którzy dołączyli do AK. Wewnątrz willi znajdowało się prowizoryczne więzienie przeznaczone 

dla członków konspiracyjnych organizacji lewicowych i NOW-AK. 

Jura dowodził Oddziałem Akcji Specjalnej NSZ, na terenie kielecczyzny prowadził on liczne akcje zbrojne w 

porozumieniu z Gestapo, w meldunkach do tejże służby, Jura podawał dane osobowe ludzi przeciwko który oddział 

występował. 

W 1944 roku, grupa żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych prowadzona przez Jurę dokonała ataku na 

wieś Petrykozy. Według meldunku z 9 marca zamordowano tam ukrywających się Żydów - Mejera Rabinowicza, 

ukrywającego się u Jana Julkowskiego w Opocznie oraz Slama Lekowicza.  

Od 20 lutego 1945 roku działał w Brygadzie Świętokrzyskiej. W czasie jej przemarszu przez tereny 

Czechosłowacji "Tom" dostarczył członkom Brygady fałszywe dokumenty. Po wojnie Tom wyjechał do Argentyny. 

Jego dalsze losy nie są znane. 

 

 

Wszystko to doprowadziło do wydania przez komendanta głównego NSZ, płk. dypl. Tadeusza Kurcyusza „Rozkazu nr 6", 

zabraniającego jakichkolwiek kontaktów z Niemcami. 26 sierpnia 1943 oddział NSZ plut. Tomasza Wójcika Tarzana zabił 

gen. Kurta Rennera, który był najwyższym stopniem niemiecki oficerem zlikwidowanym przez polskie podziemie. 

 

Na początku 1944, wskutek szybkich postępów Armii Czerwonej i wiążącego się z nimi zagrożenia sowieckiego, KG NSZ 

opracowała wytyczne operacyjne, zgodnie z którymi należało przerzucić wszystkie siły NSZ na tereny zajęte przez 

aliantów zachodnich, unikając walk zarówno z Sowietami, jak też Niemcami. W tym celu planowano utworzyć 3 grupy 

operacyjne (GO z ziem południowo-wschodnich, GO z ziem centralnych oraz GO z ziem północno-wschodnich). W rezultacie 

udało się jedynie na Kielecczyźnie w czerwcu 1944 r. przeprowadzić koncentrację lokalnych oddziałów NSZ, która objęła 

oddziały „Bema” i „Dymszy” z Okręgu Kieleckiego, „Żbika” i „Łosia” z Okręgu Częstochowskiego oraz „Stepa” z Okręgu 

Lubelskiego. Rozkazem komendanta Okręgu Kieleckiego oddziały te zostały połączone w 202 pp i 204 pp NSZ.  

W sierpniu 1944 r. oba pułki utworzyły Brygadę Świętokrzyską NSZ – największy 

zwarty oddział NSZ istniejący podczas okupacji. Uznanie przez NSZ ZSRR za głównego 

wroga, jak też zamiary ewakuacji oddziałów na Zachód, musiały w końcu doprowadzić do 

pewnego zbliżenia z Niemcami.  

Od lata 1944 – wobec zajmowania ziem polskich przez Armię Czerwoną – ożywiły się kontakty 

taktyczne i wywiadowcze z Niemcami. Pośredniczyła w nich szpiegowska organizacja Toma. Od 

początku stycznia 1945, w obliczu zbliżania się sowietów, Brygada, po zawarciu porozumienia z 

Niemcami dotyczącego zaprzestania z nimi walki w celu bezpiecznego opuszczenia terenów 

zagrożonych przez wojska sowieckie, zaczęła wycofywać się na obszar Protektoratu Czech i Moraw, 

na tereny, do których zbliżały się wojska amerykańskie. 

Na jesieni 1944 roku Leopold Okulicki w swoim meldunku do prezydenta na uchodźstwie pisał: „Należy się przeciwstawić w 

propagandzie próbom NSZ współpracy z Niemcami”, a jeden z dowódców AK „Mieczysław” meldował: „Działalność NSZ. D-cy 

kontaktują się i współpracują z Gestapo., (...) Wyraźna współpraca z Niemcami czy W dniu 22.XI. W czasie przemarszu NSZ przez 

m. Oleszno, Niemcy ściągnęli posterunki. Rannych NSZ Niemcy proponują odstawić do szpitali niemieckich. Notowane są 

kontakty w Gestapo”.  

Według raportów AK, Narodowe Siły Zbrojne donosiły funkcjonariuszom gestapo na oddziały partyzanckie GL-AL. . 

Historyk Norman Davies w książce „Europa” określił NSZ jako „na wpół faszystowskie (choć zajadle antyniemieckie)” 
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Narodowa Organizacja Wojskowa 
 

 Narodowa Organizacja Wojskowa, wyrosła z głównego pnia Stronnictwa Narodowego, 

liczyła w roku 1942 blisko 80 tysięcy żołnierzy. Oprócz niej istniał na terenie całego okupowanego 

terytorium kraju liczny szereg większych i mniejszych narodowych organizacji konspiracyjnych 

takich jak chociażby Związek Jaszczurczy, Narodowo- Ludowa Organizacja Walki, Narodowa 

Organizacja Bojowa itp.  

Początkowo funkcjonowała ona pod nazwą Armia Narodowa, później Organizacja Wojskowa Stronnictwa Narodowego i 

Narodowe Oddziały Wojskowe, a od 1 lipca 1941 jako NOW.  

Powodem utworzenia odrębnej organizacji przez SN było przeciwstawienie się wpływom politycznym czynników oficjalnych w 

kraju, czyli ZWZ-AK. Odrzucając podporządkowanie Służbie Zwycięstwu Polski i później ZWZ-AK, Narodowa Organizacja 

Wojskowa uznawała zarazem zwierzchnictwo władz RP i Naczelnego Wodza na uchodźstwie. 

Nadzór nad NOW sprawował Wydział Wojskowy Zarządu Głównego SN, podlegały mu sprawy polityczne, personalne i 

finansowe. Natomiast w pozostałych kwestiach, jak struktura organizacyjna, wywiad, szkolenie itp. posiadała wobec SN pełną 

autonomię. 

Na pierwszego komendanta organizacji został zaocznie wyznaczony gen. Marian Żegota-Januszajtis, 

ale wskutek jego nieobecności (przebywał we Lwowie, gdzie 27 października 1939 został 

aresztowany przez NKWD), funkcję tę powierzono wkrótce por. rez. Aleksandrowi Demidowicz-

Demideckiemu ps. „Aleksander” – członkowi Komitetu Głównego SN. W grudniu 1939 opuścił on 

jednak kraj. W związku z tym na p.o. komendanta organizacji wyznaczono z kolei ppor. 

rez. Bolesława Kozubowskiego ps. „Gruby”, „Trojanowski”. 

W latach 1940–1941 miały miejsce na terenie Pomorza, Krakowskiego, Zagłębia Dąbrowskiego i 

Warszawskiego masowe aresztowania działaczy SN. W tym czasie Niemcy rozbili także działającą głównie na 

terenie Wielkopolski Narodową Organizację Bojową.  

W połowie 1941 SN przystąpiło do odbudowy swoich struktur. Nowy prezes Zarządu Głównego SN Stefan Sacha we wrześniu 

1941 powołał na stanowisko Komendanta Głównego NOW ppłk. Józefa Rokickiego ps. „Karol”.  

Wiosną 1942 roku okręg warszawski i większość radomskiego przeszły do AK  

Sztab NOW o tej decyzji został poinformowany 4 marca, wzbudziło to jednak sprzeciw części jego członków. W rezultacie 

doszło do rozłamu, który poparła część sztabu i następujące Okręgi: radomski, kielecki, częstochowski, lubelski, podlaski i 

łódzki. Na czele rozłamu w NOW stanął zastępca Komendanta Głównego 

pułkownik Ignacy Oziewicz.  

W połowie września 1942 z połączenia rozłamowców z NOW i Związku Jaszczurczego 

powstały Narodowe Siły Zbrojne. Natomiast pozostała część NOW 

podporządkowała się AK, co odbyło się w dwóch fazach: w listopadzie 1942 i drugiej 

od sierpnia 1943. 

W 1942  NOW liczyła ok. 80 tys. członków. Najsilniejsze wpływy posiadała 

na Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce i Małopolsce. 

NOW miała także oddziały partyzanckie, wśród których można wymienić dowodzone 

przez: 

  Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan”,  

 Józefa Czuchrę  ps. „Orski”, „Mnich”, „Bogumił”, „Podhalanin”,  

 ppor. Leona Janio ps. „Łaski”, „Bryza”,  

 Józefa Zadzierskiego ps. „Wołyniak”.  

 

Przede wszystkim NOW prowadziła jednak działalność wywiadowczą oraz 

rozpoznanie konfidentów i szczególnie niebezpiecznych funkcjonariuszy 

hitlerowskich, zdobywano broń, amunicję i środki finansowe, tworzono system łączności, 

głównie patroli terenowych, a także kolportaż podziemnej prasy. Przeprowadzano akcje 

sabotażowo-dywersyjne i w celach samoobrony.  

NOW organizowała również pomoc dla Żydów (współpracując w Warszawie w tym celu 

z Frontem Odrodzenia Polski i pracownikami Wydziału Opieki Społecznej i Zdrowia 

Zarządu Miejskiego Warszawy).  

Po upadku powstania Warszawskiego, w którym walczyło w ramach oddziałów AK ok. 1,5 tys. żołnierzy NOW, 

organizacja ponownie usamodzielniła się i w listopadzie 1944 współtworzyła ze scaloną z AK częścią NSZ Narodowe 

Zjednoczenie Wojskowe. 
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Zdjęcie przedstawia pochód 3 Majowy w 

Łodzi, w którym uczestniczyło ponad 

8000 narodowców-lata 30. XX wieku. 

 

Zdjęcie przedstawia żołnierzy z oddziału Narodowego 

Zjednoczenia Wojskowego Jana Malinowskiego „Stryja” 

zabitych w starciu z Grupą Operacyjną KBW-UB-MO 12 

lutego 1949 roku w Sinogórze. Zwłoki żołnierzy są oparte 

o drzwi stodoły i sprawia to wrażenie ustawianego zdjęcia 

grupowego. Brak szacunku do ciała martwego 

człowieka to znak rozpoznawczy zwyrodnialców 

przebranych w polskie mundury, mordujących od 1944 

roku polskich patriotów. 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=czLZfgkoVKc. 

 

 
http://niezlomni.com/?tag=

wolyniak 

 

 

Narodowe Zjednoczenie Wojskowe 
13 października 1939 roku została utworzona konspiracyjna organizacja wojskowa Stronnictwa 

Narodowego (SN), znana jako Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW). Po trzech latach, na mocy 

decyzji SN NOW została włączona do Armii Krajowej (AK). Członkowie NOW, którym nie 

odpowiadało dokonane w 1942 roku scalenie z AK, wraz z narodowcami (Obóz Narodowo-Radykalny) 

z utworzonej 14 października 1939 roku Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy (ZJ) utworzyli Narodowe Siły 

Zbrojne (NSZ). Na bazie NSZ, w lutym 1945 roku powstała organizacja konspiracyjna Narodowe Zjednoczenie 

Wojskowe (NZW), która walczyła do połowy lat 50. i poniosła ciężkie straty w trakcie Powstania Antykomunistycznego. 

Wszystkie organizacje narodowe, przed, w trakcie i po wojnie były organizacjami najbardziej tępionymi przez wrogów Ojczyzny. 

Zarówno przez wrogów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. 

Głównymi celami polityczno-wojskowymi NZW były:  

 prowadzenie walki zbrojnej o wyzwolenie Polski spod komunistycznej władzy,  

 odbudowa suwerennego państwa polskiego z przedwojenną granicą wschodnią i granicą 

zachodnią na linii rzek Odry i Nysy Łużyckiej,  

 nadanie przyszłemu państwu charakteru narodowo-katolickiego. 

 

Narodowe Zjednoczenie Wojskowe było jedną z największych powojennych organizacji niepodległościowych 

działających w warunkach tzw. drugiej konspiracji. W latach 1945-1947 oddziały partyzanckie NZW prowadziły liczne akcje zbrojne 

przeciwko komunistycznym siłom bezpieczeństwa (KBW, UB,MO, ORMO), a także NKWD, natomiast w mniejszym stopniu przeciwko 

regularnym oddziałom LWP. 

Oddziały partyzanckie NZW od lipca 1945 roku wchodziły w skład pionu Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS). W początkowym 

okresie liczyły one nawet po 200-300 partyzantów. Najmniejszymi jednostkami były kompanie i plutony (patrole).  

Najwięcej oddziałów działało na obszarze północnego Mazowsza, w Białostockiem, Lubelskiem, Rzeszowskiem i na Podlasiu. Do 

podstawowych zadań oddziałów PAS należało prowadzenie samoobrony i wykonywanie wyroków śmierci głównie na członkach PPR i 

funkcjonariuszach UB i ich współpracownikach. 

Oddziały NZW rozbijały komunistyczne więzienia, zdobywały broń i fundusze, chroniły majątek narodowy przed sowiecką 

grabieżą, przeprowadzały akcje ekspropriacyjne. Do jednego z największych ich sukcesów zbrojnych można zaliczyć bitwę, która 

odbyła się 6 maja 1945 r. pod wsią Kuryłówka między zgrupowaniem oddziałów NZW Okręgu Rzeszowskiego pod dowództwem 

mjr. Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan” a grupą NKWD. Poległo wówczas kilkudziesięciu żołnierzy sowieckich. 

Pomimo dużych strat w ludziach na skutek walk i aresztowań, do końca lat 40. udawało się odtwarzać stany osobowe oddziałów 

partyzanckich NZW, gdyż z powodu terroru komunistycznego wielu ochotników i ludzi „spalonych” napływało do nich.  

Władze komunistyczne stosowały przeciwko konspiracji narodowej najbardziej perfidne metody. Jedną z nich była działalność tzw. 

band pozorowanych, składających się z funkcjonariuszy UB, KBW, rzadziej żołnierzy LWP, którzy udawali prawdziwe oddziały 

partyzanckie (byli poprzebierani i wyposażeni jak „leśni”) i w ten sposób prowadzili rozpoznawanie struktur konspiracyjnych. Ich 

działalność miała obciążać konto podziemia niepodległościowego i przedstawić je w jak najgorszym świetle w oczach społeczeństwa. 

Niektóre oddziały wchodzące w skład NZW popełniały podczas swojej działalności również zbrodnie na ludności cywilnej, IPN ustalił 

że oddział Romualda Rajsa zamordował 79 mieszkańców powiatu Bielsk Podlaski 

Pomimo obław i pacyfikacji z udziałem grup operacyjnych UB i NKWD oraz regularnych jednostek wojskowych LWP, do pocz. lat 50. 

utrzymywały się w terenie mniejsze oddziały NZW, składające się z kilkunastu lub najczęściej kilku partyzantów, szczególnie na 

Białostocczyźnie i Mazowszu. Na tych terenach też najdłużej utrzymywały się komendy powiatowe NZW: Maków Mazowiecki – do 

sierpnia 1950 r., Ciechanów – do kwietnia 1951 roku, Kolno – do kwietnia 1952 roku, Bielsk Podlaski – do jesieni 1956 r. W 

późniejszych latach w terenie utrzymywali się jedynie pojedynczy partyzanci NZW, jak Michał Krupa ps. „Wierzba” (przetrwał w 

konspiracji do lutego 1959 roku) czy Andrzej Kiszka ps. „Dąb” (ukrywał się w leśnym bunkrze koło Huty Krzeszowskiej aż do 31 

grudnia 1961 r.). 
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Wolność i Niezawisłość 
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość  

używana była również forma „Wolność i Niepodległość”,   

pełna nazwa: Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”. 

– polska cywilno-wojskowa organizacja antykomunistyczna założona 2 września 1945 w Warszawie.  

Jej trzon stanowiły pozostałości rozwiązanej w 1945 Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj.  WiN przejęła jej strukturę 

organizacyjną, kadry, majątek, a także częściowo oddziały leśne. Dowódcy obszarów DSZ zostali prezesami obszarów WiN. 

Od wiosny 1948 organizacja znajdowała się pod kontrolą zorganizowanej przez UBP przy pomocy przewerbowanych oficerów 

WiN i AK – oraz w większości nieświadomych mistyfikacji – szeregowych członków organizacji, tzw. V Komendy 

WiN kryptonim „Muzeum”, na czele której stanął niezidentyfikowany oficer AK o pseudonimie „Kos”.   

w grudniu 1952 MBP zdecydowało się na przerwanie gry. Spektakularna likwidacja organizacji wywołała tzw. aferę Bergu – 

ujawnienie współpracy emigracyjnych stronnictw politycznych skupionych w Radzie Politycznej oraz sztabu Andersa z CIA w 

zakresie prowadzenia wywiadu i dywersji w Polsce, w zamian za co otrzymywały one fundusze na działalność. 
 

Geneza 
Organizacja początkowo chciała drogą walki politycznej nie dopuścić do zwycięstwa wyborczego   komunistów po II wojnie 

światowej.  Członkowie WiN dopuszczali także możliwość zbrojnej obrony.  Mimo deklarowanego cywilnego charakteru 

organizacja posiadała silne oddziały zbrojne zwłaszcza w obszarze centralnym w okręgach białostockim, lubelskim i 

warszawskim ponieważ dowódca obszaru centralnego nie wykonał rozkazu o rozwiązaniu oddziałów leśnych uważając WiN za 

organizację wojskowo-polityczną. Jesienią 1945 część członków WiN posłuchała apelu pułkownika Jana Mazurkiewicza (ps. 

„Radosław”) i ujawniła się. 

W 1946 nowe kierownictwo WiN podporządkowało organizację rządowi emigracyjnemu i Naczelnemu Wodzowi PSZ na 

Zachodzie oraz ograniczyło wsparcie dla PSL. Od początku do końca rzeczywistego istnienia WiN organizacją kierowali byli 

oficerowie ZWZ-AK zaś struktura organizacyjna w latach 1945–1947 (podział na obszary, okręgi, inspektoraty, obwody, rejony) 

została przejęta z AK i DSZ. 

 

WiN dzieliła się początkowo na 3 obszary:  

 Zachodni z siedzibą w Poznaniu,  

 Centralny z siedzibą w Warszawie   

 Południowy z siedzibą w Krakowie.  

Obszary były podzielone na kilkanaście okręgów.  

W 1946 istniały tylko 2 obszary – Centralny i Południowy.  

Działalność 

1. WiN domagała się, by Armia Czerwona i NKWD opuściły obszar Polski. Organizacja odrzucała kształt granicy 

wschodniej ustalony w Jałcie. Organizacja sprzeciwiała się także prześladowaniom politycznym i czynionej przez 

wojska radzieckie dewastacji kraju. Członkowie WiN chcieli stworzyć wspólną armię, uniezależnić się politycznie od 

Związku Radzieckiego, uspołecznić duże przedsiębiorstwa i zakłady pracy. W hasłach organizacji pojawiały się też 

postulaty powszechnej edukacji i reformy rolnej – mimo to organizacja w referendum 1946 wzywała do odrzucenia 

reformy rolnej i nacjonalizacji przemysłu.  

2. Jesienią 1946 w kierownictwie organizacji ostatecznie zwyciężyła teza o zbliżaniu się III wojny światowej i konieczności 

przygotowania się do niej. W związku z tym w styczniu 1947 kierownictwo WiN wezwało PSL do bojkotu wyborów 

do Sejmu Ustawodawczego i oczekiwania na interwencję państw zachodnich. 

3. Pomimo zakazu Delegatury Sił Zbrojnych oraz Komendanta Obszaru Centralnego DSZ, Jana Mazurkiewicza (ps. 

„Radosław”), WiN prowadziła rozmowy z UPA. Do wiosny 1947 na terenie Lubelszczyzny i Podlasia WiN zawarła z nimi 

zawieszenie broni, dochodziło nawet do współdziałania (atak UPA i WiN na Hrubieszów 28 maja 1946). Podobne doraźne 

porozumienia zawarto 21 maja 1945 w Rudzie Różanieckiej, oraz 29 kwietnia 1945 w Siedliskach na Pogórzu Przemyskim. 

Zrzeszenie od początku stanowiło dla władz komunistycznych przeszkodę w realizacji planów politycznych ZSRR wobec 

Polski.  

To WiN poinformowała Radę Bezpieczeństwa ONZ o fałszerstwach wyborczych popełnionych podczas referendum 

ludowego w 1946 r.  

Urząd Bezpieczeństwa i NKWD nieustannie próbowało rozbić organizację. Między innymi dlatego WiN, której wielu 

przywódców liczyło na rychły wybuch III wojny światowej, utrzymywała oddziały zbrojne (kilka tysięcy żołnierzy), 

szczególnie na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Organizacji nie udało się odeprzeć działań służb bezpieczeństwa. 

W 1945 aresztowano m.in. pierwszego prezesa WiN, płk. Jana Rzepeckiego i wszystkich dowódców obszarów, zaś w 

październiku 1946 schwytano jego następcę płk. Franciszka Niepokólczyckiego. 

Oddziały leśne (partyzanckie) WiN rozbijały więzienia, atakowały posterunki milicji i członków ORMO, prowadziły 

walkę zbrojną z oddziałami wojska, KBW i WOP, zabijały osoby współpracujące z władzą komunistyczną i 

członków PPR, traktując to jako obronę przed terrorem. Zwalczano wspierających władze starostów, wójtów i 

sołtysów.  
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Wobec utraty jesienią 1945 kasy organizacji i znikomego finansowania zagranicznego oddziały WiN dla zdobycia środków 

materialnych na działalność prowadziły tzw. akcje dochodowe, które władza ludowa wykorzystywała do szerzenia 

propagandy o bandyckim charakterze organizacji.  

Wobec oparcia WiN na ogniwach Armii Krajowej (rozwiązanej 19 stycznia 1945) i Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, 

organizacja została dość łatwo zdekonspirowana przez UB. Jesienią 1945 aresztowano prezesa WiN płk. Jana 

Rzepeckiego i innych przywódców organizacji. Kolejne kierownictwa aresztowano co kilka miesięcy – organizacja 

miała w okresie swojego istnienia 4 prezesów i 2 p.o. prezesa. 

Od wiosny 1948 organizacja znajdowała się pod kontrolą zorganizowanej przez UBP przy pomocy przewerbowanych oficerów 

WiN i AK – oraz w większości nieświadomych mistyfikacji – szeregowych członków organizacji, tzw. V Komendy 

WiN kryptonim „Muzeum”, na czele której stanął niezidentyfikowany oficer AK o pseudonimie „Kos” – powołano 

także sztaby obszaru centralnego kryptonim „Zamek” i okręgu białostockiego WiN kryptonim „Bursa”.  

MBP podjęło „grę wywiadowczą” z wywiadami państw zachodnich – amerykańskim i brytyjskim – przyjmowano przesyłanych 

z zachodu drogą lotniczą i morską agentów, dolary, warte 5 mln dolarów sztaby złota, nowoczesny sprzęt łączności (w 

tym 17 radiostacji), wysyłając w zamian fałszywe informacje oraz (nieświadomych na ogół rzeczywistego charakteru V 

komendy) emisariuszy i kurierów, a także ludzi na przeszkolenie wywiadowcze i dywersyjne. 

Z amerykańskiego CIA i brytyjskiego SIS utrzymywano m.in. łączność radiową za pomocą przerzuconych do Polski agentów. 

Wywiady zachodnie liczyły, że: 

  WiN będzie prowadzić w Polsce wywiad wojskowy,  

 posłuży po ewentualnym wybuchu III wojny światowej do dywersji na liniach komunikacyjnych i zniszczy 

najważniejsze zakłady przemysłowe – był to tzw. Plan „Wulkan”,  

Na okres poprzedzający wojnę i na czas wojny organizacji przekazano także plan „X” – wytyczne dla podziemia w Polsce 
 

Wielu informacji dostarczyły UB także delegatury zagraniczne WiN za granicą. Wobec planów CIA przysłania do Polski oficerów 

amerykańskich na inspekcję WiN oraz przygotowywania masowych zrzutów ludzi i sprzętu, w grudniu 1952 MBP zdecydowało się 

na przerwanie gry. Spektakularna likwidacja organizacji wywołała tzw. aferę Bergu – ujawnienie współpracy emigracyjnych 

stronnictw politycznych skupionych w Radzie Politycznej oraz sztabu Andersa z CIA w zakresie prowadzenia wywiadu i dywersji w 

Polsce, w zamian za co otrzymywały one fundusze na działalność, co spowodowało rozłam na emigracji i potępienie tej akcji ze 

strony wielu emigracyjnych polityków (w tym prezydenta Zaleskiego) i byłych oficerów AK iNOW. 

Wraz z procesami kierownictwa WiN, UBP rozpracowywało także w pełni niższe ogniwa organizacji. W 1947 roku do władz Polski 

Ludowej wysłana została petycja 23 oficerów byłej Armii Ludowej w obronie aresztowanych przywódców organizacji[6]. W 

grudniu 1952 prasa doniosła o dobrowolnym zgłoszeniu się do władz Zarządu Głównego Zrzeszenia, publikując tzw. „Oświadczenie Kosa 

i Wiktora”. Jednocześnie podano, że ujawniający się przywódcy organizacji przekazali aparatowi bezpieczeństwa będące w ich 

posiadaniu dolary i obszerne archiwum WiN. Była to mistyfikacja, gdyż tzw. V komenda od wiosny 1948 roku znajdowała się pod 

kontrolą UB – jednak na tyle skuteczna, że UB udało się ostatecznie rozbić resztki organizacji. 

Idea 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                               

                                                                                             

 

  

 

 

  

 

strona tytułowa pisma WiN-owskiego 

„Orzeł Biały” z 1946 r. 

Wznowiony w oryginalnej szacie 

graficznej miesięcznik „Orzeł Biały” 

ukazuje się obecnie jako 

czasopismo reaktywowanego po 

1989 r. Zrzeszenia „Wolność i 

Niezawisłość”. 

 

Pomnik upamiętniający 

żołnierzy ZWZ-AK i WiN w 

Lublinie 

Pomnik pamięci żołnierzy 

WiN w Radomiu 

Pomnik Żołnierzy Wyklętych w 

Rzeszowie 
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Prezesi WiN 

 

1. od 2 września 1945 do 5 listopada 1945 płk Jan Rzepecki  
(dwa miesiące) 

Pseudonimy: „Białynia”, „Ożóg”, „Burmistrz”, „Górski”, „Krawczyk”, „Ślusarczyk”, „Prezes”, 

„Rejent”, „Sędzia”, „Wolski”  

 
(ur. 1899, zm. 1983) 

  
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 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 DSZ. 

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.  

Na wieść o tym, zmuszany do podobnej współpracy rotmistrz Pilecki miał stwierdzić: „Rzepeckiemu za to, co zrobił, 

prawdziwi patrioci naplują w twarz”. 

Skazany w procesie pokazowym w 1947 na karę 8 lat więzienia, 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. Ponownie aresztowany na 

początku 1949 r., bez wyroku sądowego był więziony do grudnia 1954 r.  

Wkrótce zrehabilitowany, został pracownikiem naukowym Instytutu Historii PAN, gdzie uzyskał doktorat. 

 

Zmarł w 1983 r. w Warszawie, jego grób znajduje się na Powązkach. 

Był wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari. W 1995 r. nadano mu 

pośmiertnie Order Orła Białego. 

 

2. od 5 listopada 1945 do 5 listopada 1945 (w tym samym dniu aresztowany) 

ppłk Jan Szczurek-Cergowski 
 

W konspiracji od października 1939 w SZP-ZWZ na Zamojszczyźnie. W 1941 wyjechał do Warszawy, 

przechodząc z ZWZ do Narodowej Organizacji Wojskowej, gdzie mianowano go komendantem 

Okręgu Stołecznego NOW.  

W lutym 1942 dokonał rozłamu w NOW przechodząc z częścią okręgu w skład Armii Krajowej. 

Powołano go wówczas na szefa Wydziału Artylerii Oddziału III Operacyjnego Komendy Głównej AK. 

W powstaniu warszawskim dowodził zgrupowaniem "Sławbor", a potem "Pododwodem Śródmieście Południowe". 

Po kapitulacji nie poszedł do niewoli (uciekł z kolumny prowadzonej do Ożarowa) i działał w konspiracji.  

Od października 1944 dowódca Obszaru Zachodniego Armii Krajowej, a następnie organizacji "NIE".  

Od kwietnia 1945 był Delegatem Sił Zbrojnych na Obszar Zachodni, a następnie współzałożycielem Zrzeszenia Wolność i 

Niezawisłość i prezesem Obszaru Zachodniego WiN pod pseudonimem "Cios".  

Po aresztowaniu Prezesa WiN płk. Jana Rzepeckiego, 5 listopada 1945 wybrany prezesem, i tego dnia aresztowany.  

3 lutego 1947 skazany na 7 lat więzienia, ułaskawiony dwa dni później, w odpowiedzi na list otwarty b. oficerów Gwardii 

Ludowej i Armii Ludowej. 

 

Od lutego do września 1947 w stopniu pułkownika pełnił funkcję w Centrum Wyszkolenia Artylerii w Toruniu, a następnie 

gospodarował na działce osadniczej w Podwiłczu koło Koszalina. Aresztowany ponownie 30 września 1950, skazany 

wyrokiem Rejonowego Sądu Wojskowego 2 lipca 1953, na 15 lat więzienia. Został zwolniony 30 kwietnia 1956 i 

zrehabilitowany w lutym 1957. Od tego czasu był na rencie inwalidzkiej. Zmarł w listopadzie 1972 r. w Warszawie.  
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3. od listopada 1945 do 18 października 1946 płk Franciszek Niepokólczycki   
(11 miesięcy) 

 

Franciszek Niepokólczycki, ps. „Teodor”, „Szubert”, „Franek”, „Żejmian”, „Halny”  

 

(ur.  1900 w Żytomierzu, zm.  1974 w Warszawie)  

 

– pułkownik saperów Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej i powojennego podziemia 

antykomunistycznego, prezes WiN, więzień polityczny w okresie stalinowskim, 

kawaler Orderu Orła Białego. 

 

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 upadku Polski działał w konspiracji. Już 27 września 1939 przystąpił do Służby 

Zwycięstwu Polski, następnie w Związku Walki Zbrojnej. 

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

Ujazdowskich. W 1940 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. Już od 23 listopada tego 

samego roku kierował II Zarządem WiN, 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 skazany 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. 

Zmarł w 1974 r. w Warszawie. 

4. od października 1946 do 5 stycznia 1947 ppłk Wincenty Kwieciński  
(dwa miesiące) 

(ur. - 1916, zm. - 1984) 

Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 jako najmłodszy dowódca 9 baterii 6 Pułku Artylerii Lekkiej. 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. 

Został odznaczony m.in. dwukrotnie Orderem Virtuti Militari V klasy (1945 i 1970), Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi z 

Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej.15 sierpnia 2008 pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego Orderem Orła Białego. 
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5. od stycznia 1947 do 27 listopada 1947 ppłk Łukasz Ciepliński  
(10 miesięcy) 

 

ps. „Pług”, „Ostrowski”, „Ludwik”, „Apk”, „Grzmot”, „Bogdan”  

 

(ur. 26 listopada 1913 w Kwilczu, zm. 1 marca 1951 w Warszawie)  

 

– podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, żołnierz Organizacji Orła Białego, ZWZ-

AK oraz NIE i DSZ, prezes IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, kawaler Orderu Orła 

Białego. 

 

Po wybuchu II wojny światowej  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 (stąd 

przydomek „pogromca czołgów”). 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 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. 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. 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 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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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 1950 r. ppłk Łukasz Ciepliński został skazany na 5-krotną karę śmierci oraz 30 lat więzienia  

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.  

Miejsce pochówku Łukasza Cieplińskiego nie jest znane. 

 

 Jego grób symboliczny znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w Kwaterze "Na 

Łączce", 

 Tablice upamiętniające Łukasza Cieplińskiego znajdują się w rodzinnym Kwilczu (z 1991) i Rzeszowie (na domu 

przy ul. Partyzantów, gdzie mieszkał). 

 W 2011 dzień 1 marca ustanowiono w Polsce Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych”, święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca - 

tego dnia w 1951 w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na 

siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, 

w tym na Łukaszu Cieplińskim. Pomysł ustanowienia święta w tym terminie 

wysunął ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka 

(propozycja Lecha Kaczyńskiego z 2010 roku).  

 W 2013 byli żołnierze AK z Rzeszowszczyzny zainicjowali prośbę o rozpoczęcie procesu 

beatyfikacyjnego Łukasza Cieplińskiego. 

 

 

6. do 28 grudnia 1952 Józef Kowalski „Kos” będący jednocześnie funkcjonariuszem Urzędu 

Bezpieczeństwa  
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Wolność i Niezawisłość (WIN) 
Paweł Wroński 

 15.06.2001 

Twórcy stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość nie byli politycznymi wariatami ani romantykami. Nie chcieli 

walki zbrojnej z narzuconą przez ZSRR władzą. Dlaczego więc WiN w ogóle powstał? 
 

 Esej Pawła Wrońskiego 

 
Latem 1947 roku ostatni komendant zrzeszenia Wolność i Niezawisłość płk Łukasz Ciepliński w "Liście otwartym 

do polskich socjalistów" wzywał: "Bierzmy udział we wszystkich przejawach życia politycznego, społecznego i 

gospodarczego. Paraliżujmy zarządzenia okupanta zmierzające do wyniszczenia polskości. Pomagamy sobie wszyscy, 

wzajemnie się ostrzegamy, dążymy do współpracy wszystkich Polaków bez względu na przekonania polityczne i 

pochodzenia klasowe na płaszczyźnie równości".  

Jest to jeden z ostatnich dokumentów Wolności i Niezawisłości. Jego komendant w największym zamęcie bitwy nad 

Bzurą (1939), gdy na jego oddział szedł atak czołgów, rozbił niemieckie natarcie i uratował siebie i swoich żołnierzy. 

Teraz jednak zdawał sobie sprawę, że WiN dogorywa.  

Na jesieni 1947 roku nie ukazywały się już liczne do tej pory WiN-owskie gazetki, takie jak "Słowo Polskie" czy 

"Polska Niepodległa".  

Ciepliński nie starał się nawet podtrzymywać kontaktów z szamocącymi się w obławach niedobitkami oddziałów w 

lasach. Bał się, że same oddziały mogą być infiltrowane przez UB lub nawet przez nie utworzone.  

Andrzej Friszke twierdzi, że w tym ostatnim, heroicznym okresie WiN deklaracja płk. Cieplińskiego do polskich 

socjalistów była zarysem "strategii długiego marszu", biernego oporu przeciwko sowietyzacji i zachowania wartości 

narodowych. 

 

Dowódca IV komendy WiN zdawał sobie sprawę, że decyzja pozostania w Polsce to samobójstwo. Jednak nie opuścił 

kraju. 27 listopada 1947 roku dostało go UB. Tajniacy doszli do niego po nitce, której początkiem było zatrzymanie 

w Krakowie kpt. Franciszka Błażeja, szefa działu propagandy. Był bity tak długo, że odbite od kości ciało zaczęło 

gnić i wdała się w nie gangrena.  

Za nim poszły kolejne aresztowania. W marcu 1951 roku w lochach więzienia mokotowskiego Łukasz Ciepliński 

wraz z siedmioma swoimi współpracownikami dostał kulę w tył głowy. 

 

Śladem Romualda Traugutta 
 

Historia WiN jest historią grupy Polaków w trudnych czasach. W czasach, kiedy wszystkie polityczne wybory były 

błędne, wszelkie rachuby polityczne z góry skazane na porażkę, a uczestnicy wydarzeń zdawali sobie z tego sprawę. 

W czasach, kiedy pojęcia bohaterstwa i zdrady są rozmyte i niebezpiecznie bliskie sobie, a przyzwoite zachowanie 

bywa cnotą heroiczną. 

 

Niektórzy historycy porównywali los żołnierzy WiN do losów schyłkowej partyzantki powstania styczniowego, a 

dzieje IV zarządu do rządu Romualda Traugutta. Ostatni dyktator powstania styczniowego również nie miał złudzeń 

co do szans na zwycięstwo. Nadzieje na interwencję Zachodu - słynne francuskie "durrez" (trwajcie) - okazały się 

mrzonką. W ostatnim okresie swojej działalności Traugutt niemal samotnie ukrywał się w Warszawie - "dając 

świadectwo oporu". 

 

W przypadku powstania 1863 roku i walk lat powojennych podobny był stosunek sił walczących stron i metoda walki 

- szeroko stosowane metody dezinformacji, prowokacji. W 1864 oberpolicmajster Fiodor Trepow utworzył 

fikcyjny Rząd Narodowy, a jego emisariusza Aleksandra Zwierzchowskiego wysłał do Paryża, by ten skłaniał 

emigrantów do przysyłania oddziałów, broni i pieniędzy. Osiemdziesiąt lat później polskie UB utworzyło 

fałszywą V komendę WiN, która odegrała podobną rolę. 
 

Jednak przywódcy z roku 1863 i ci, którym przyszło stanąć na czele ruchu powojennego, mieli przeciw sobie różnych 

przeciwników i różnymi metodami próbowali osiągnąć niepodległość kraju. Przywódcy powstania styczniowego 

chcieli przekształcić swój ruch w masowe wystąpienie militarne przeciwko zaborcy. WiN przeciwnie. Miał w 1945 

roku uzbrojone oddziały w lasach i starał się, aby do powszechnego powstania nie doszło. Kolejni dowódcy WiN 
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zdawali sobie sprawę, że jakiekolwiek masowe wystąpienie zbrojne w kraju zrujnowanym wojną, naszpikowanym 

oddziałami NKWD i wojska lojalnego wobec władzy komunistycznej utonie w morzu krwi. 

 

Ponadto sytuacja powstańca 1863 roku była moralnie klarowniejsza. Polscy lojaliści zgrupowani wokół Aleksandra 

Wielopolskiego nie dysponowali swoją armią. Powstańcy walczyli z carskimi rotami. Po II wojnie światowej 

przeciwnikami byli Polacy, zdarzało się, że członkowie oddziałów partyzanckich wcielonych do armii.  

 

Dlaczego więc WiN w ogóle powstał? 

 

Popiół i diament 
 

W owym strasznym dla Polski roku 1947, roku sfałszowanych wyborów, gdy UB aresztowało płk. Cieplińskiego i 

odbywały się seryjne procesy żołnierzy WiN, w piśmie "Odrodzenie" ukazała się powieść Jerzego Andrzejewskiego 

"Zaraz po wojnie". Później zdobyła sławę pod tytułem "Popiół i diament". Opisywała losy żołnierza AK Maćka 

Chełmickiego, który stoi przed dylematem: wykonać ostatni rozkaz swojego dowódcy Andrzeja Kosseckiego - 

zastrzelić sekretarza partii Stefana Szczukę - czy też wreszcie skończyć tę wojnę. Z jednej strony instynkt życia 

nakazuje Chełmickiemu uciec bądź ujawnić się, ożenić, z drugiej strony nakaz wojskowego honoru mówi "nie" - 

rozkaz trzeba wykonać. W zrujnowanej kaplicy leżą zwłoki zamordowanych przez niego robotników huty Ostrowiec, 

a w hotelu - bal politycznych karykatur marzących o sanacyjnej Polsce; wokół ludzie cieszą się z końca wojny i 

odbudowują kraj. 

 

Ta książka stała się niebawem najpopularniejszą powieścią Polski Ludowej. A film młodego wówczas Andrzeja 

Wajdy sprawił, że grany przez Zbigniewa Cybulskiego Chełmicki w battledressie stał się narodową ikoną. Sztuka nie 

jest lustrem historii, ale dylemat przedstawiony w "Popiele i diamencie" jest fałszywy. Spór o ówczesną Polskę nie 

toczył się między zaślepionymi wiecznymi rycerzami, którzy w imię bezwzględnych racji moralnych nadal chcieli 

walczyć i czekali na III wojnę światową, a racjonalistami, którzy chcieli odbudowywać kraj. 

 

Profesor Tadeusz Walichnowski, oficer UB, z czasem awansowany na historyka opisującego lata walki o utrwalenie 

władzy ludowej, ukuł określenie o "wojnie domowej, którą odbudowującej kraj władzy ludowej wydało zbrojne 

podziemie". Ta konstrukcja zawiera trzy dogmaty. Zgodnie z pierwszym dogmatem ówczesna Polska była państwem 

legalnym, a jej władze cieszyły się poparciem większości społeczeństwa. Drugi zakładał, że ta władza dążyła do tego, 

by w państwie było przestrzegane prawo i zasady demokracji oraz aby w odbudowie wzięły udział wszystkie siły 

polityczne. Trzeci - że celem ówczesnego podziemia niepodległościowego była zbrojna konfrontacja. Wolność i 

Niezawisłość była zaś "organizacją kontrrewolucyjną zmierzającą do przywrócenia panowania odsuniętych od władzy 

klas posiadających". 

 

Mieczysław F. Rakowski, ostatni premier PRL, po burzy rozpętanej w kwietniu stanowiskiem SLD wobec sejmowej 

uchwały uznającej zasługi WiN, próbował heroicznie bronić w "Trybunie" cnoty ludowej władzy, przypominając, że 

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej został w 1945 roku uznany przez wszystkie mocarstwa (ciekawe - Rosjanie 

legalność władzy carskiej w Polsce też uzasadniali ustaleniami kongresu wiedeńskiego z 1815 roku). Do kraju wrócili z niewoli 

przedwojenni generałowie. Przedwojenny minister Eugeniusz Kwiatkowski, budowniczy Gdyni, zaangażował się w 

odbudowę kraju. Władze ogłosiły w sierpniu 1945 roku amnestię. To wszystko ma według Rakowskiego świadczyć o 

tym, że ówczesna rzeczywistość nie była czarno-biała. Rzeczywistość była rzeczywiście szara, ale bardziej szara, niż 

to były przemier przedstawia. 

 

 

Nie twórzcie oddziałów zbrojnych 
 

24 lipca 1945 roku płk Jan Rzepecki, jeszcze nie prezes WiN, ale delegat Sił Zbrojnych na Kraj, wydał odezwę do 

żołnierzy rozwiązanej Armii Krajowej:  

 

"Nie dajcie posłuchu namawiającym Was do jałowego szkodnictwa, do tworzenia oddziałów zbrojnych, do 

destrukcyjnego bandytyzmu politycznego, zwalczajcie psychozę dezercji z wojska i agitację za dezercją. Są to 

działania nieodpowiedzialne, warcholskie, społecznie i politycznie szkodliwe i całkowicie sprzeczne z konstruktywną 

zawsze postawą Polski Podziemnej. 

 

Jeżeli tylko pozwala na to Wasze osobiste położenie, jeżeli bezmyślne prześladowanie przez tak zwane bezpieczeństwo 

nie zamyka Wam tej drogi - przystępujcie do jawnej pracy na wszystkich polach nad odbudową Polski, pozostając 

wiernymi drogim każdemu żołnierzowi byłej AK demokratycznym hasłom: Wolność obywatela - Niezawisłość narodu. 

Walka polityczna o ich realizację jest Waszym obowiązkiem i Waszym prawem, którego nie może Wam odmówić 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=SLD


 

żaden uczciwy Polak uważający się za demokratę".  

 

Tekst tej odezwy został prawdopodobnie uzgodniony przez Rzepeckiego z Kazimierzem Moczarskim - oficerem 

KG AK, późniejszym autorem "Rozmów z katem", skazanym za działalność w WiN na karę śmierci.  

Moczarski był autorem wcześniejszego memoriału do Rzepeckiego, w którym wskazywał na zupełną marginalizację 

rządu w Londynie i konieczność przedstawienia żołnierzom byłego AK programu zakończenia konspiracji. W 

przeciwnym wypadku grozi to ich "zejściem w kierunku NSZ i na pozycje wrogie reformom społecznym". W innym 

dokumencie Rzepecki stwierdzał, że podstawą polityki zagranicznej Polski niepodległej powinien być sojusz z 

krajami anglosaskimi, ale "Polska nie powinna znaleźć się w obozie antyradzieckim, bowiem pomoc ZSRR może być 

konieczna do utrzymania cennych zdobyczy ostatniej wojny". 

 

Kazimierz Moczarski 
 (ur. 1907 w Warszawie, zm. 27 września 1975 tamże) – dziennikarz, pisarz, 

żołnierz  

1928-1932 studiował w Wyższej Szkole Dziennikarskiej. W 1931 r. odbył praktykę 

konsularną w Paryżu. 

Po ukończeniu studiów w Warszawie kontynuował naukę w Paryżu (1932-1934) w 

Instytucie Prawa Międzynarodowego. Po powrocie do Polski rozpoczął działalność 

dziennikarską i związał się z ówczesnym Stronnictwem Demokratycznym. Pracował w Ministerstwie Opieki 

Społecznej w Warszawie.  

Okupację spędził w Warszawie. 

Od stycznia 1940 należał do ZWZ-AK. Od sierpnia 1942 r. pracował w Wydziale Informacji Biura 

Informacji i Propagandy (BIP) Komendy Głównej AK, używając pseudonimu "Rafał". Od stycznia 1944 r. 

równocześnie kierował działem dochodzeniowo-śledczym w Okręgowym Kierownictwie Walki Podziemnej 

Warszawy, używając pseudonimu "Maurycy". Oprócz tego bezpośrednio uczestniczył w kilku akcjach 

bojowych m.in. w uwolnieniu więźniów ze Szpitala Jana Bożego przy ulicy Bonifraterskiej 11 czerwca 1944. 

W trakcie powstania warszawskiego kierował działalnością stacji informacyjno-radiowej, redagował 

dziennik AK "Wiadomości Powstańcze", a od kwietnia 1945 r. był szefem BIP. Jeszcze w trakcie trwania 

powstania został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Po upadku powstania próbował wznowić 

działalności BIP AK w Częstochowie i Krakowie. 

Członek Zarządu Głównego Zjednoczenia Demokratycznego. Współautor memoriału przekazanego 

Delegatowi Sił Zbrojnych na Kraj Janowi Rzepeckiemu w którym poinformowano o tym ,że władze 

Zjednoczenia postanowiły ujawnić organizację władzom i wezwać członków aby wstępowali do oficjalnego 

Stronnictwa Demokratycznego[1]. Stwierdzał w nim oceniając powojenną sytuację: „Wyjście z obecnego 

impasu na odcinku AK jest możliwe tylko przez: a) odcięcie się od kierownictwa londyńskiego i przyznanie 

jego bankructwa; b) stwierdzenie w formie rozkazu, że walka zbrojna w kraju w sytuacji obecnej jest 

działaniem bezużytecznie osłabiającym naród; c) także stwierdzenie, że oddziały pozostające pomimo 

rozkazu w lesie są oddziałami zdemoralizowanymi wojną (bandyckimi) bądź oddziałami o własnych 

społecznych czy politycznych celach, nie mających nic wspólnego z AK; d) wezwanie do pracy na wszystkich 

odcinkach w imię ideału wolności i niepodległości. (…) nieodcięcie się kierownictwa AK od roboty NSZ, 

wzmacnia żywioły reakcyjne w AK (…) AK, jeżeli ma pozostać historyczną własnością całego narodu, nie 

może realizować celów politycznych, które idą na rzecz ONR, nie może nawet sprawiać pozorów, iż dąży do 

wprowadzenia do życia politycznego obozu reakcyjnego.”  

 

11 sierpnia 1945 został aresztowany i osadzony w więzieniu mokotowskim. W śledztwie torturowany 

(opisał później szczegółowo czterdzieści dziewięć rodzajów tortur, jakim go poddawano), a następnie 

skazany na 10 lat za działalność w AK. W 1948 jego proces został wznowiony i trwał do 1952, kiedy to 

wydano wyrok śmierci. W lutym 1948 roku był świadkiem oskarżenia w procesie 

komendanta NSZ Stanisława Kasznicy. Od 2 marca do 11 listopada 1949 był przetrzymywany w jednej celi 

z Jürgenem Stroopem. W tym czasie Moczarski namówił swego niedawnego przeciwnika na zwierzenia, 

które po latach zostały spisane w formie reportażu. 

W 1953 Sąd Najwyższy zmienił mu karę śmierci na dożywotnie więzienie. Mimo to przez dwa lata 

Moczarski przebywał w celi śmierci i dopiero 15 stycznia 1955 poinformowano go o wyroku Sądu 

Najwyższego. Na fali gomułkowskiej odwilży 21 kwietnia 1956 Sąd Najwyższy wznowił postępowanie w 

sprawie Moczarskiego, uchylił poprzedni wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. 24 kwietnia 

Moczarski został zwolniony, a 11 grudnia Sąd Wojewódzki w Warszawie wydał ostateczny wyrok 

uniewinniający.   
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W latach 1972-74 opublikował w odcinkach w miesięczniku Odra „Rozmowy z katem”, później wydane 

jako książka w 1977 roku (pełna, nieocenzurowana wersja ukazała się drukiem dopiero w 1992 roku). 

Książka ta została przetłumaczona na niemal wszystkie języki europejskie, a także na japoński. W Polsce 

przez pewien czas była obecna na liście obowiązkowych lektur szkolnych. 

W 1975, ciężko chory, przeszedł na emeryturę, a kilka miesięcy później, 27 września, zmarł. 

 

 

 

Z dokumentów delegata Sił Zbrojnych na Kraj trudno jest wyczytać cokolwiek innego niż zachętę do porzucenia 

walki i włączenia się do odbudowy kraju. Wynika z nich, że od 1945 roku zwolennicy odbudowy kraju pod 

sowieckim zwierzchnictwem ścigali innych zwolenników odbudowy kraju, których wina polegała na tym, że w czasie 

wojny znaleźli się po niewłaściwej stronie. Co więcej, niezrozumiałe dziś słowa o dezercji odnoszą się do żołnierzy 

AK, którzy znaleźli się w wojsku polskim, ówczesnej I i II Armii WP, której oddziały zostały niebawem użyte 

przeciwko "bandom". Czyżby więc ideą dowództwa podziemia była nie tylko chęć włączenia niedawnych żołnierzy 

AK do odbudowy kraju, ale włączenie ich w skład jego sił zbrojnych? Dlaczego więc WiN w ogóle podjął 

działalność, a nie wszedł do ugrupowań politycznych działających w Polsce w roku 1945? 

 

 

Co to znaczy odpowiedzialność 
 

Prof. Andrzej Kunert w trakcie dyskusji o WiN w Radiu Bis powiedział, że tego rodzaju organizacja w ówczesnych 

warunkach nie mogła nie powstać. Bowiem w odczuciu żołnierzy AK w nowej Polsce nie było dla nich miejsca.  

 

Schyłek wojny był dla polskich struktur podziemnych kataklizmem. Kapitulacja Powstania Warszawskiego oznaczała 

nie tylko olbrzymią tragedię stolicy i dotkliwą militarną porażkę. Decyzja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, który 

wraz ze swoimi żołnierzami poszedł do niewoli, jest godna podziwu z punktu widzenia żołnierskiego honoru, ale 

nierozważna z punktu widzenia politycznego. Olbrzymia siatka Armii Krajowej na terenie Polski okazała się nagle 

organizmem pozbawionym głowy. Decyzja o rozwiązaniu Armii Krajowej podjęta przez generała Leopolda 

Okulickiego 19 stycznia 1945 roku była zupełnie niezrozumiała dla oddziałów w lesie. Jej powodem była 

dekonspiracja wobec NKWD. 

 

Wiara Okulickiego w możliwość rozmów z Sowietami zakończyła się jego porwaniem, lotem do Moskwy, 

procesem szesnastu i śmiercią w moskiewskim więzieniu. Podziemna organizacja postakowska Nie zupełnie nie 

wypaliła. 

 

Maciek Chełmicki z powieści Andrzejewskiego wykonywał wyroki w poczuciu wierności akowskiej przysiędze i w 

poczuciu lojalności wobec żywych i martwych kolegów. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość również powstało 

dlatego, że kilku oficerów było wiernych przysiędze, ale oni swój obowiązek rozumieli inaczej. Jako dowódcy czuli 

się odpowiedzialni za własnych żołnierzy oczekujących na rozkazy. 

 

WiN nie tworzyli polityczni wariaci, romantycy gotowi po raz kolejny porywać się przeciwko wszelkim potęgom 

świata, ale ludzie doświadczeni wojną, uczestnicy Powstania Warszawskiego, kawalerowie Virtuti Militari - czyli 

ludzie świadomi konsekwencji. 

 

Twórca WiN, płk Jan Rzepecki, oficer legionów, zawodowy wojskowy, członek KG AK niechętny decyzji o 

wybuchu Powstania Warszawskiego, nie miał natury watażki, który chciałby podpalić świat. Miał osobliwego pecha, 

że zbyt często w życiu znajdował się w miejscach, gdzie rozgrywała się historia. W sytuacji konfliktu sumienia 

znalazł się już raz 12 maja 1926 roku. To on był jednym z dwóch żołnierzy dowodzących elewami Szkoły Oficerskiej 

na moście Poniatowskiego i asystował prezydentowi Stanisławowi Wojciechowskiemu w rozmowie z Józefem 

Piłsudskim. 

 

W Komendzie Głównej AK był szefem Biura Informacji i Propagandy (BIP) - swoistego trustu mózgów podziemnego 

państwa. Jego podwładnymi byli Aleksander Gieysztor, Stanisław Herbst, Marceli Handelsman. Krytyczny wobec 

najwyższego dowództwa AK, w marcu 1944 wysłał niebywale ostry memoriał potępiający projekt scalenia z NSZ i 

brak politycznej wizji AK. Jak pisał: "Musimy iść w lewo, a rolę rozstrzygającą ma ruch ludowy i obóz 

socjalistyczny". Niedługo potem znalazł się na pierwszym miejscu na liście "Żydów w BIP". W czerwcu 1944 r. lista 

ta stała się podstawą czystki wewnątrz AK. Podwładni Rzepeckiego Jerzy Makowiecki i Ludwik Widerszal zostali 

zastrzeleni, a Marceli Handelsman i Halina Krahelska wydani gestapo. 
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Współpracownicy Jana Rzepeckiego z 1945 r. - Franciszek Niepokólczycki, Janusz Bokszczanin, Antoni 

Sanojca - należeli do najlepszych oficerów podziemia. Czego chcieli w 1945 roku, zakładając WiN? Chcieli, aby 

ludzie wychodzący z lasu na jego rozkaz, ujawniający miejskie skrytki i meliny mieli gwarancję, że nie znajdą 

się w więzieniu. 

 

 

W sytuacji lat 1945-46 wydanie rozkazu o ujawnieniu struktur podziemia byłoby szaleństwem. Dla żołnierzy AK 

powojenna rzeczywistość to nie procesje w Boże Ciało 1945 roku, w których baldachimy podtrzymywali generałowie 

armii Berlinga, ale moskiewski proces 16 przywódców państwa podziemnego, zdradzieckie rozbrojenia polskich 

jednostek wspierających w 1944 roku Armię Czerwoną w zdobyciu Wilna i Lwowa. Pełne polskie więzienia, pełne 

potajemne więzienia NKWD w leśnych ziemiankach i piwnicach prywatnych domów. Wyroki śmierci dla żołnierzy 

AK nawet za posiadanie broni (takie przypadki zdarzały się na Białostocczyźnie). 

 

W sierpniu 1945 komunistyczne władze ogłosiły amnestię, ale w jej przededniu przeprowadzono szereg 

aresztowań. Wówczas aresztowano płk. Jana Mazurkiewicza "Radosława". Po dwóch tygodniach 

pobytu w ubeckim więzieniu Jan Mazurkiewicz wydał odezwę o konieczności rozmów z Władysławem 

Gomułką, a następnie apel o ujawnienie się. 
 

Z tej oferty skorzystało kilkadziesiąt tysięcy członków AK (część później wróciła do lasu), ale wyżsi oficerowie 

podziemia przyjęli ją nieufnie. Płk Rzepecki zażądał udziału w rozmowach premiera Stanisława Mikołajczyka, co dla 

Gomułki było nie do przyjęcia. Były szef BIP dobrze pamiętał, że Mazurkiewicz był przeciwnikiem jakichkolwiek 

układów z komunistami, i deklarował, że "woli osobiście rzucić granat pod nogi Bieruta niż najbardziej nawet 

honorową kapitulację". Niektórzy niżsi rangą dowódcy w ogóle porzucili kontakty z AK, zarzucając wyższemu 

dowództwu zdradę. Tak uczynił słynny kpt. Stanisław Stojczyński "Warszyc" w liście zaczynającym się od słów: 

"Za co i w jakiej sytuacji usiłuje nas pan, panie pułkowniku, sprzedać". 

 

W latach 90. członek I Komendy WiN prof. Aleksander Gieysztor twierdził, że władze Polski Ludowej dotrzymały 

warunków pierwszej amnestii. Wielu wybitnych żołnierzy AK, którzy ujawnili się w latach 1945-46 lub w więzieniu 

zadeklarowali chęć współpracy z władzą ludową, nie spotkały represje. Ale takiego założenia nikt nie mógł przyjąć w 

lecie 1945 roku. 

 

O tym, że nie warto wierzyć władzy ludowej, przekonali się jednak ci, którzy skorzystali z amnestii 1947 roku. Apel 

o ujawnienie wystosowali wówczas aresztowani przywódcy WiN, w tym płk Wincenty Kwieciński.  

 

Jeden z najdzielniejszych dowódców, mjr Henryk Dekutowski "Zapora", ujawnił oddział w 1947 (negocjacje w tej 

sprawie prowadził mec. Władysław Siła-Nowicki), niedługo potem zagrożony aresztowaniem uciekał na Zachód, 

został złapany i rozstrzelany.  

Hieronim Dekutowski, ps. „Zapora”, „Odra”, „Reżu”, „Stary”, 

„Henryk Zagon”, „Mieczysław Piątek”  

(ur. 1918 koło Tarnobrzega, zm. 1949 w Warszawie)  

– major, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, 

dowódca oddziałów partyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN, 

harcerz.  

Udział 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, potem – wobec 

kapitulacji Francji – przeszedł granicę Szwajcarii i okrężną drogą 

dotarł do Wielkiej Brytanii. 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. 1942 zgłosił się ochotniczo na 

przeszkolenie dywersyjne do służby w kraju.  

17 września 1943, w ramach operacji o kryptonimie „Neon 1", został 

zrzucony do okupowanej Polski, na placówkę „Garnek” 103 (okolice Wyszkowa). Otrzymał przydział 

do Kedywu Okręgu AK „Lublin”.  Przeprowadził kilka udanych akcji, nie tylko osłaniających 

ludność Zamojszczyzny. W partyzanckich kryjówkach przechowywał i uratował wielu Żydów, ściganych przez 
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Niemców, przeprowadził też wiele akcji likwidowania konfidentów. Atakował uzbrojone wsie niemieckich 

osadników, walczył z wojskiem, likwidował niemieckich konfidentów, pomagał ukrywającym się Żydom, 

zwalczał bandytyzm. Stworzył najliczniejszy na Lubelszczyźnie oddział partyzancki typu lotnego. Według 

badaczy, jego oddział, między styczniem i lipcem 1944, przeprowadził ponad 80 akcji zbrojnych przeciwko 

Niemcom, najwięcej spośród wszystkich jednostek okręgu lubelskiego.  

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. 

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.  

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 

dwumiesięcznego 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,  

 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, 

 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 

podlubelskiej 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.  
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Wraz ze swoim zwierzchnikiem, Władysławem Siłą-Nowickim ps. „Stefan”, prowadził pertraktacje z wysokimi 

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, 

szefemWUBP 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 napadu na 

wsie Janówka i Holeszów w powiecie włodawskim[2]. 

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 1947. 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. 

Podczas niejawnej rozprawy, 3 listopada 1948, przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie, 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. 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. 

 

 

 

Najdłużej walczący dowódca WiN kpt. "Bruzda" - Jan Tabortowski - również się 

ujawnił w 1947 roku. Nakłaniany brutalnie do współpracy z UB (musiał się codziennie 

zgłaszać na komendę MO) i w końcu ostrzeżony przed więzieniem nie wytrzymał na takiej 

wolności i uciekł do lasu. Ranny w 1954 roku podczas ataku na posterunek w Przytułowie 

poprosił własnych żołnierzy, aby go dobili. 

 

Mjr Jan Tabortowski "Bruzda" (1906 – 1954)  

Jednym z ostatnich oficerów Armii Krajowej, który zginął w walce, był major Jan 

Tabortowski ("Bruzda").  

Pochodził z głęboko patriotycznej kresowej rodziny z Nowogródka. 

Przed wybuchem II Wojny Światowej Jan Tabortowski był dowódcą plutonu czołgów rozpoznawczych pociągu pancernego 

nr.11 „Danuta”. Pociąg patrolował granicę na odcinku Chodzież Bydgoszcz. Po wybuchu wojny Jan Tabortowski zostaje 

zastępcą dowódcy pociągu pancernego „Danuta”. Pociąg osłania odwrót wojsk polskich na linii Toruń - Inowrocław , 9 

września dociera do Kutna i bierze udział w bitwie nad Bzurą. Na stacji Jackowice por.Jan Tabortowski znajduje porzucone w 

transporcie cztery armaty 75 mm i organizuje improwizowaną baterię, która wspiera ogniem pociąg pancerny i kontynuuje 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Si%C5%82a-Nowicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Bezpiecze%C5%84stwa_Publicznego
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Czaplicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Tataj
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dzki_Urz%C4%85d_Bezpiecze%C5%84stwa_Publicznego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_i_Niezawis%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Artur_Bata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sotnia_(pododdzia%C5%82_UPA)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84ska_Powsta%C5%84cza_Armia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan%C3%B3wka_(powiat_w%C5%82odawski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holesz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_w%C5%82odawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_w%C5%82odawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/1947
https://pl.wikipedia.org/wiki/1947
https://pl.wikipedia.org/wiki/1947
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzis%C5%82aw_Bro%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/1947
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nysa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opole
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C4%99dzin
https://pl.wikipedia.org/wiki/1947
https://pl.wikipedia.org/wiki/Areszt_%C5%9Aledczy_Warszawa-Mokot%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Areszt_%C5%9Aledczy_Warszawa-Mokot%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Bezpiecze%C5%84stwa_Publicznego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mokot%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/1947
https://pl.wikipedia.org/wiki/1948
https://pl.wikipedia.org/wiki/1948
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Badecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Pilecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Bierut
https://pl.wikipedia.org/wiki/1949
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Si%C5%82a-Nowicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Si%C5%82a-Nowicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/1949


walkę po jego zniszczeniu w dniu 16 września. 18 września 1939 bateria osłania odwrót jednostek polskich za linię rzeki 

Bzury, otoczona przez Niemców po wyczerpaniu amunicji kapituluje. Ranny Jan Tabortowski zostaje wzięty do niewoli i 

umieszczony w szpitalu w Warszawie, skąd ucieka w styczniu 1940 roku. 

Przekracza linię demarkacyjną w okolicach Wysokiego Mazowieckiego i przy pomocy swojego kolegi por. Czesława 

Gołębiowskiego ps.”Bosy” zostaje wciągnięty do konspiracji na Białostocczyźnie. 

Na bagnach nad Biebrzą tworzy bazę partyzancką złożoną z 190 żołnierzy.  Podczas walk z Niemcami  często ma w pobliżu 

partyzantów sowieckich. W 1944 zostaje przez nich aresztowany. Z niewoli ucieka i do stycznia 1945 roku ukrywa się w 

okolicach Zambrowa i Tykocina. NKWD prowadzi działania mające na celu ponowne aresztowanie „Bruzdy”. Pozyskuje do 

współpracy byłych żołnierzy „Bruzdy”, „Papierosa” i „Huzara”. Ten ostatni - ranny w czasie potyczki pod Boguszkami 2 lipca 

1944 był opatrywany przez Franciszkę Ramotowską „Iskrę”. W styczniu 1945 roku rozpoznaje „Iskrę” w Białymstoku i 

wskazuje ją NKWD. „Iskra” łączniczka, sanitariuszka i wielka sympatia „Bruzdy” zostaje aresztowana i poddana ciężkim 

przesłuchaniom. 

Major „Bruzda” wraca na teren swojego inspektoratu i rozpoczyna jego odbudowę teraz w ramach Armii Krajowej 

Obywatelskiej powołanej do życia rozkazem płk.”Mścisława” z dnia 15 lutego 1945 roku. Struktura inspektoratu została 

poważnie naruszona akcją ”Burza” i wejściem wojsk sowieckich. Wielu oficerów, podoficerów i żołnierzy zginęło, znalazło 

się w obozach koncentracyjnych niemieckich i sowieckich . Inspektorat stracił olbrzymią część posiadanej broni a na terenie 

inspektoratu instaluje się „władza ludowa” i sowieckie NKWD. Mimo tych trudności już w maju 1945 roku major „Bruzda” 

ma pod swoimi rozkazami około 5.800 żołnierzy w tym dowodzony przez ppor.”Rybę” oddział partyzancki. 

Do wiosny 1945 roku trwała praca organizacyjna, zaś akcje zbrojne ograniczono do niezbędnego minimum w obronie 

bezpieczeństwa organizacji - były to likwidacje donosicieli i szczególnie niebezpiecznych przedstawicieli „nowej władzy”. 

 

Na początku kwietnia 1945 roku Franciszka Ramotowska „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 jednego strzału wieczorem 20 kwietnia 1945 roku. 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. Celem akcji było uwolnienie aresztowanych przez 

UB żołnierzy podziemia i 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 UBP, 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. Akcja 

zakończyła się powodzeniem, a w czasie powrotu rozbrojono jeszcze posterunek milicji w Szczuczynie i zlikwidowano punkt 

łączności Armii Radzieckiej pod miejscowością Łojki. 

 

Dnia 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. 

We wrześniu 1945 roku powstała nowa, zrzeszająca środowisko AK-wskie 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. 

Zmiana sposobu działania organizacji nastawionej głównie na propagandę, niepewność sytuacji i zmęczenie ludzi 

spowodowało spory odpływ konspiratorów, którzy przenosili się w inne regiony Polski i tam próbowali ułożyć sobie życie na 

nowo. Przed „Bruzdą” stanęła na nowo konieczność odbudowy organizacji tym trudniejsza, że odbywająca się w czasie 

intensywnych działań UB i coraz gorszych stosunków z NZW - spadkobiercą NSZ.  

 

Kierowany przez niego Inspektorat wziął udział w akcji „R” - akcji propagandowej przed czerwcowym referendum 1946 roku 

i obytej w październiku tego samego roku akcji „O” - odpluskwianie - akcji propagandowej przeciwko przedstawicielom 

„władzy ludowej”. 

 

Ostatni okres działalności to kampania przed wyznaczonymi na 19 stycznia wyborami do Sejmu. Metodą fałszerstw i 

zastraszeń „władza ludowa” wybory te wygrała i już 22 lutego sejm uchwalił ustawę o amnestii, umożliwiającą złożenie broni 

przez podziemie. 

 

Major „Bruzda” ujawnił się 25 marca 1947 roku, kończąc tym samym rozpoczętą w 1939 roku działalność konspiracyjną. Z 

podległego mu terenu ujawniło się około 2.300 członków WiN. 

Po ujawnieniu Jan Tabortowski wyjechał do Warszawy i tam próbował rozpocząć swoje nowe „cywilne życie”.  

Udało mu się nawiązać kontakt z przesiedloną z Nowogródka do Szczecina rodziną, znalazł wreszcie czas aby spotykać się, 

choć nieczęsto z Franciszką Ramotowską. Natomiast znalezienie normalnej rozsądnie płatnej pracy, nie mówiąc już o 

mieszkaniu było problemem nie do pokonania. Jego próba powrotu do służby wojskowej zakończyła się oczywiście 

niepowodzeniem. Dla takich jak on nie było miejsca w Ludowym Wojsku Polskim. Tabortowski pracował w kilku instytucjach 

, mieszkał w pokojach sublokatorskich a jesienią 1947 rozpoczął studia w Głównej Szkole 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 jest obserwowany przez UB. 

Był to okres, w którym rozpoczęto falę aresztowań byłych członków organizacji niepodległościowych. „Bruzda” i „Lipiec” 

musieli liczyć się z możliwością aresztowania i dlatego zaczęli odwiedzać tereny łomżyńskiego badając możliwości ukrycia 

się przed aresztowaniem. 

 

Ostatecznie zeszli 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. Okazało się 



że pobyt na bagnach zimą jest zbyt ciężki w związku z czym „Bruzda” z „Lipcem” zaczęli ponownie ukrywać się we wsiach, 

aby wiosną powrócić nad Biebrzę. Wtedy też przyjęli do siebie nowych ludzi.  Brak środków do życia, tym bardziej widoczny 

po powiększeniu grupy spowodował konieczność przeprowadzenia akcji zaopatrzeniowych . Zarekwirowano towary i 

pieniądze między innymi w sklepach Kędziorowie, Sulewie, Łojach Awissa i w spółdzielni szewskiej w Radziłowie.  

Zimę 1952/1953 przetrwał „Bruzda” już tylko z „Zegarem” w dobrze przygotowanym i zamaskowanym poniemieckim 

bunkrze w okolicach Sulewa, dokonując wcześniej rekwizycji w sklepie w Klimaszewicy. 

Wszystkie prowadzone przez UB akcje mające na celu likwidację „Bruzdy” nie przynosiły rezultatu, dlatego też UB 

postanowiło wprowadzić do grupy „Bruzdy” swojego człowieka. Wybrano Stanisława Marchewkę ps.”Ryba” - dawnego szefa 

samoobrony w obwodzie łomżyńskim. „Ryba” zerwał z podziemiem już 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” opowiedział „Bruździe” o działaniach podjętych przez UB i 

wstąpił do grupy. 

 

W sierpniu 1954 roku „Bruzda” zdecydował się na kolejną akcję rekwizycyjną - tym razem na Gminną Kasę Spółdzielczą w 

Przytułach. Grupa przybyła do Przytuł 23 sierpnia wieczorem. Aby dostać się do kasy należało zdobyć przechowywane na 

posterunku milicji klucze. Udali się tam „Bruzda” i „Ryba”. Na posterunku było trzech milicjantów, jeden z nich próbował 

wyrwać „Bruździe” broń z ręki. Padły strzały wyniku których ranni zostali wszyscy milicjanci – w tym jeden ciężko i 

„Bruzda”, który ranny w klatkę piersiową upadł przed komisariatem. Pieniądze z kasy spółdzielczej zarekwirowano. Rana 

„Bruzdy” okazała się bardzo ciężka i na jego własną prośbę został on dobity strzałem z pistoletu przez „Rybę”. 

 

Prawdopodobnie „Bruzda” został ranny od rykoszetu ze swojej własnej broni, ale wśród miejscowych krąży jeszcze inna 

wersja jego śmierci. Ciało majora „Bruzdy” zostało zabrane do Białegostoku i tam poddano je obdukcji. Nie jest znane miejsce 

pochówku majora „Bruzdy”. 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

WiN  i  Mikołajczyk 
 

W 1968 roku po wydarzeniach marcowych Władysław Gomułka zasugerował w swoim przemówieniu, że Paweł 

Jasienica, były adiutant "Łupaszki", załamał się w śledztwie i wydał towarzyszy broni.  

Wielki publicysta historyczny napisał wówczas wyjaśnienie, które rozdawał przyjaciołom, by oczyścić swoje imię. 

Można się z tego dokumentu dowiedzieć, co wówczas myśleli "leśni". Paweł Jasienica w 1944 roku zdezerterował z 

armii Berlinga i wrócił do oddziału "Łupaszki". Pesymistycznie zapatrywał się na przyszłość kraju, ale wiosną 1945 

roku jeszcze było widać promyczki nadziei. Rwała się współpraca między mocarstwami, a wiosną 1945 roku zaczęła 

się konferencja w Poczdamie, która miała zadecydować o ustroju kraju. "Sądziłem, że stanowimy atut polityczny w 

rękach polskiego Londynu, który za cenę rozwiązania naszych oddziałów wytarguje lepsze warunki polityczne" - pisał.  

W sierpniu konferencja zakończyła się ustępstwem Zachodu wobec ZSRR, a niebawem zachodni alianci cofnęli 

uznanie dla rządu w Londynie. Nadzieje Jasienicy okazały się zamkami z piasku.  

Po latach napisał książkę o beznadziejnej walce ludzi, którzy chcieli żyć po swojemu. Nosi ona tytuł "Rozważania o 

wojnie domowej" i opowiada o chłopskim powstaniu w Wandei przeciw rządowi rewolucyjnej Francji. 

 

 

Tego lata, gdy powstawał WiN, w lasach pozostały tysiące innych żołnierzy. Dla większości z nich skończenie walki i 

skorzystanie z amnestii, która przecież nie jest ukłonem czynionym przez władzę wobec bohaterów, ale aktem łaski 

wobec przestępców - było nie do pomyślenia. 

 

Płk Jan Rzepecki był w 1945 roku w sytuacji podobnej do tej, w jakiej znaleźli się 

generałowie próbujący powstrzymać powstanie listopadowe. On zalecał umiar, jego 

podwładni, którzy w terenie widzieli, jak wygląda "władza ludowa" i katownie NKWD, 

rwali się do walki. Rzepecki zdawał sobie sprawę, że sama żołnierska lojalność nie jest 

wystarczającym spoiwem jego organizacji. Dowódcy oddziałów wierni przysiędze AK nie 

mieli obowiązku poddania się zwierzchnictwu WiN. Mogli na przykład działać 

samodzielnie lub przejść pod komendę Narodowych Sił Zbrojnych, które otwarcie 

deklarowały walkę z komunizmem, choć wielu ich oficerów, a także przybyły z emigracji 

Adam Doboszyński usiłowali powstrzymać wybuch walk. 

 

Trudno było prowadzić wojnę w momencie, gdy wojna się skończyła. Dlatego WiN 

przybrał charakter organizacji politycznej, która ma zakonspirowane struktury - podobnie 

jak Narodowa Demokracja w okresie odzyskiwania niepodległości. Oficjalna i zapomniana 

nazwa WiN to Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji. Jedynym uzasadnieniem utrzymywania oddziałów leśnych był fakt, 

że w nich mogły znaleźć schronienie osoby prześladowane przez UB. Sam Rzepecki przybrał cywilny tytuł prezesa, a 

pracami WiN kierował cywilny zarząd, nie komenda. Do organizacji wstąpili nie tylko wojskowi, ale także 

niepodległościowi politycy - Stanisław Mierzwa (PSL), Eugeniusz Obarski (PPS). 

Deklaracja WiN z października 1945 roku, przedstawiona do akceptacji kardynałowi Adamowi Sapiesze, stawiała 

organizacji za cel przywrócenie w życiu publicznym wolności słowa, przekonań politycznych, zrzeszania się, 

realizacji w życiu publicznym ideałów chrześcijańskich. Odezwa podkreślała, że kraj znalazł się pod totalitarną 

dyktaturą partii opartej na obcej sile, w wyniku czego "brak ochrony przed bezprzykładną samowolą kierowanej przez 

obce czynniki służby bezpieczeństwa. Jedyną drogą do odzyskania wolności mogą być demokratyczne wybory", które 

powinny być poddane nadzorowi międzynarodowemu. 

 

 

 

Rzepecki i jego współpracownicy uważali, że nie wszystko jeszcze stracone. Swoje rachuby polityczne wiązali z 

przybyciem w czerwcu 1945 r. do Polski Stanisława Mikołajczyka. Latem prezes WiN przesłał do przywódcy PSL 

dwa listy (opublikowane w "Zeszytach Historycznych" nr 95/1991 r.), w których zaoferował polityczną współpracę 

WiN z PSL. Projektował stworzenie wielkiego prodemokratycznego ruchu politycznego zrzeszającego wszystkie 

antykomunistyczne organizacje. Pierwszym krokiem miało być utworzenie nowego Wojska Polskiego, w którego 

składzie mieli znaleźć się oficerowie armii przybyłej z ZSRR, kadra Polskich Sił Zbrojnych z Zachodu oraz żołnierze 

AK. 

 

Okazało się jednak, że ta propozycja zawisła w próżni. Oba listy pozostały bez odpowiedzi. Wicepremier 

Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej Stanisław Mikołajczyk był przekonany o własnej popularności, potędze 

PSL i poparciu wielkich mocarstw. Przybywając do Polski w czerwcu 1945 roku, nie był w pełni świadomy sytuacji w 



 

kraju. Równocześnie z wielką niechęcią odnosił się do ugrupowań związanych z Rządem Londyńskim, który jego 

udział w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej uznał za zdradę. Dla niego płk Rzepecki był przede wszystkim 

byłym delegatem Sił Zbrojnych na Kraj, człowiekiem niepewnym i nieznanym. Konsekwentnie (mimo aresztowania 

działaczy PSL za współpracę z WiN) nie chciał utrzymywać stosunków ze zrzeszeniem, bo mogłoby to być 

kompromitujące wobec komunistycznej części rządu. Nie uchroniło go to oczywiście przed oskarżeniami ze strony 

komunistycznej propagandy o współpracę z "faszystowskimi bandami". 

 

Działacze PSL i WiN współpracowali ze sobą na niższych szczeblach, szczególnie w okresie czerwcowego 

referendum. PSL zalecał głosowanie "raz nie, trzy razy tak", czyli przeciwko zniesieniu Senatu, a za nacjonalizacją i 

reformami rolnymi i granicą na Odrze i Nysie. WiN nawoływał, by głosować "dwa razy nie, raz tak". Warto 

zaznaczyć, że WiN nie był przeciwko reformie rolnej, ale sprzeciwał się wprowadzeniu sowieckiego modelu 

gospodarki w Polsce. Obrazowi obszarniczo-ziemiańskiego WiN przeczą zresztą rezultaty drugiej amnestii z 1947 

roku. Okazało się wówczas, że wśród ujawniających się żołnierzy oddziałów leśnych było przeszło 60 proc. chłopów. 

Stosunkowo wielu z nich należało w czasie wojny do Batalionów Chłopskich (ta formacja została oficjalnie 

rozwiązana dopiero 19 września 1945 roku). 

 

Jest pan komendantem, nie prezesem 
 

Kalkulacje pierwszego Zarządu WiN z dzisiejszego punktu widzenia okazują się naiwne. Polityczne propozycje 

zostały zawieszone w próżni ze względu na brak gwarancji ze strony rządu i brak wsparcia ze strony PSL, którego 

polityczną siłę Rzepecki przeceniał. Dodatkowo dowództwo znajdowało się pod nieustannym ciśnieniem dołów, czyli 

oddziałów partyzanckich, które musiały realizować koncepcję pokojowego oporu, nieustannie uciekając przed 

obławami wojska i UB. 

 

Największym ciosem dla koncepcji płk. Rzepeckiego było jego aresztowanie 5 listopada 1945 roku w Łodzi i 

wypadki, które po nim nastąpiły.  

 

Niemal cała komenda WiN została wydana na skutek zeznań jednej z najbardziej tragicznych postaci polskiego 

podziemia, kpt. Emilii Malessy. Ta członkini kierownictwa WiN, w czasie wojny nieustraszona łączniczka (ocaliła 

m.in. życie Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu) i piękna żona mjr. Jana Piwnika "Ponurego" została aresztowana 

miesiąc wcześniej. Uwierzyła oficerskiemu słowu honoru płk. Józefa Różańskiego, który zagwarantował jej, że po 

ujawnieniu struktur WiN żadnemu z byłych żołnierzy AK włos z głowy nie spadnie. To według niej miała być 

gwarancja, której potrzebował Rzepecki. Niedługo po aresztowaniu sam płk Rzepecki przekonany, że cała organizacja 

została już ujawniona, zaapelował z więzienia do podwładnych o wyjście z konspiracji i ujawnił wszystkie struktury 

oraz miejsce, gdzie ukryta była kasa organizacji. 

 

Oczywiście, nikt poza śledczymi nie chciał prowadzić rozmów z członkami I Zarządu WiN.   Płk 

Rzepecki stał się głównym oskarżonym w procesie I Zarządu WiN w 1947 roku. Dostał osiem 

lat, co niedwuznacznie zostało odebrane jako nagroda za "przyznanie się do błędu", jakim było 

założenie WiN, oraz za sformułowanie apelu o opuszczenie lasu. Przez lata pracował w Akademii 

Sztabu Generalnego, nosząc za sobą piętno człowieka złamanego. Żona  Jana Piwnika 

„Ponurego”, łączniczka usilnie poszukiwanego przez MBP prezesa Zarządu Głównego 

Zrzeszenia WiN płka Jana Rzepeckiego - Kpt. Emilia Malessa "Marcysia" koczowała pod 

murami więzienia na Rakowieckiej. Snuła się jak widmo po Warszawie, błagając każdą napotkaną 

osobę z konspiracji o wybaczenie. Jej dawni przyjaciele uciekali od niej jak od zapowietrzonej, bo w biuletynach WiN 

pojawiła się informacja, że wskazuje UB ludzi podejrzanych. W 1949 roku popełniła samobójstwo. 
 

Przełom w przesłuchiwaniu przez UB nastąpił, gdy do śledztwa wkroczył kapitan Józef Różański. Zrobił na Emilii, 

znanej z tego, że ma słabość do mężczyzn, kolosalne wrażenie. Zaproponował jej układ; ona opowie wszystko, co wie, a 

wymienieni przez nią ludzie odzyskają wolność.  

 

Dostała maszynę do pisania i dwuosobową celę, a ubecy podsuwali do niej co bardziej oporne konspiratorki. Przez sześć 

miesięcy pisała Różańskiemu raporty. Ale okazało się, że choć Emilię wypuszczają na wolność, to żadna z dziewczyn z 

jej komórki na wolność nie wyjdzie. Malessa postawiła się Różańskiemu, odmówiła wyjścia z więzienia. Przysyłała 

oficjalne pisma, a kiedy to nie dawało rezultatu - podjęła głodówkę. Strajki głodowe podejmowała zresztą niejeden raz. 

Najczęściej, gdy chciała wymusić na UB zwolnienie z więzienia konkretnych osób. O dziwo, to przynosiło wymierne 

rezultaty. Oczywiście, cierpliwość Różańskiego miała swoje granice. A dla "Marcysi" po opuszczeniu więziennych 

murów życie nie było łatwe: dla środowiska AK była czarną owcą, tą, która "sypała". Pisała pisma do UB, do Bieruta, 

koczowała pod wejściem do MBP. Różański zszedł do niej i krzyczał, że oszalała, groził zamknięciem na oddziale 

psychiatrycznym.  

 

Piątego czerwca 1949 roku, w słoneczne popołudnie, "Marcysia" pożegnała się w myślach z wszystkimi bliskimi, 

połknęła tabletki nasenne, weszła do wanny napełnionej gorącą wodą i sięgnęła po brzytwę. 

http://gazetapraca.pl/szukaj/m-lodz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Piwnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Piwnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_i_Niezawis%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Rzepecki


 

Józef Różański (Goldberg)   

(1907-1981) prawnik, oficer NKWD i MBP, poseł na Sejm 

Ustawodawczy,  zbrodniarz stalinowski. 

1 lipca 1947 został dyrektorem Departamentu Śledczego MBP. 

Szybki awans w strukturach MBP zawdzięczał temu, że bez wahania 

wykonywał polecenia Bolesława Bieruta i Iwana Sierowa, wobec 

których był w pełni dyspozycyjny. 

Ponurą sławę zdobyły metody śledcze Różańskiego – sprowadzały się one do dopasowywania 

materiału śledczego do wcześniej opracowanych tez oskarżenia. Zeznania były wydobywane za 

pomocą tortur, które Różański stosował powszechnie. Zyskał sobie miano człowieka 

bezwzględnego i niezwykle brutalnego – osoby przez niego przesłuchiwane mówiły, że był 

sadystą. 

Setki osób, przesłuchiwanych przez Różańskiego lub jego podwładnych, straciło życie lub 

zostało kalekami. Jego postępowanie i mentalność dobrze charakteryzuje sprawa Emilii 

Malessy „Marcysi”, żony Jana Piwnika „Ponurego”, łączniczki usilnie poszukiwanego przez 

MBP prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN płka Jana Rzepeckiego. Została ona 

aresztowana jesienią 1945. Bezpieka wiedziała, że zna ona miejsce pobytu Rzepeckiego, lecz 

nie ujawni go nawet podczas tortur, wobec tego Różański zastosował metodę „psychologiczną” 

– odwołując się do jej sumienia Polki i patriotki, przekonał Malessę, że będzie ona 

odpowiedzialna za przelanie polskiej krwi w wypadku, gdy nie dojdzie do porozumienia 

między „władzą ludową” a Rzepeckim. Następnie Różański dał jej słowo honoru, że 

Rzepeckiego i innych członków podziemia niepodległościowego, których bezpieka zatrzyma w 

wyniku zeznań Malessy, nie spotka nic złego. Mając takie gwarancje ze strony Różańskiego, 

Malessa zdradziła kryjówkę Rzepeckiego oraz wydała wielu innych żołnierzyAK. Aresztowani 

zostali poddani brutalnemu śledztwu (Rzepeckiego skazano na 5 lat więzienia). Malessa, gdy 

dzięki ułaskawieniu wyszła na wolność, zaczęła wydzwaniać do Różańskiego, by ten dotrzymał 

danego wcześniej słowa honoru i uwolnił wszystkich zatrzymanych w wyniku jej zeznań. Próby 

te były nieskuteczne. 5 czerwca 1949, nie mogąc żyć ze świadomością zdrady, Malessa 

popełniła samobójstwo. Różański odpowiada również za aresztowanie prezesa II Zarządu 

Głównego WiN płk. Franciszka Niepokólczyckiego, którego następnie skazano na śmierć 

(wyrok nie został wykonany). 

Nadzorował śledztwo w sprawie Witolda Pileckiego i jest faktycznym sprawcą skazania go na 

karę śmierci. 

Od jego nazwiska powstał termin „różańszczyzna” – stalinowskich metod śledczych, 

preparowania dowodów i fingowania procesów sądowych 

 

 

Aresztowanie Rzepeckiego okazało się klęską idei "pokojowego rozładowania lasów". Pierwotna idea WiN - walka 

polityczna bez przemocy - została uznana w warunkach terroru UB za nierealistyczną. Polityczne kalkulacje 

pokładające nadzieję w PSL okazały się fałszywe. Władze komunistyczne, nie oglądając się na protesty państw 

zachodnich, sfałszowały referendum w 1946 i wybory parlamentarne w styczniu 1947. 

 

Tragedią kolejnych dowódców WiN było to, że to komunistyczne władze narzuciły im warunki walki. Wobec 

aresztowań i obław na oddziały partyzanckie trudno było kogokolwiek przekonywać o potrzebie powstrzymywania się 

od oporu. 

 

Kolejny dowódca WiN płk Franciszek Niepokólczycki (saper, w konspiracji od września 1939), a szczególnie 

następny (od października 1946) Wincenty Kwieciński (przed wojną otrzymał złotą szablę od prezydenta jako 

najlepszy absolwent szkoły wojskowej) już nie starali się nazywać prezesami. Kwieciński wspominał, że gdy prosił 

podkomendnych, by nazywali go prezesem, oni odpowiadali: "My tu nie uznajemy prezesa, ale komendanta". 

 

Władze komunistyczne niemal każdy oddział nazywały "bandami WiN", ale coraz więcej dowódców działało na 

własną rękę. Odtworzony na Pomorzu Wileński Okręg AK nie uznawał zwierzchnictwa WiN i nawet traktował je 

wrogo. Do tego okręgu należał oddział Zygmunta Szyndzielarza - "Łupaszki" - gdzie służył Jasienica.  

Słynny oddział "Ognia" - Józefa Kurasia - nie miał nic wspólnego z WiN. 
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Dowództwo, które samo musiało się chronić, zaczęło tracić kontrolę także nad własnymi oddziałami. Nie sposób było 

egzekwować wyroków sądów podziemnych, dlatego najczęstszą karą była "nagana", bowiem nie pociągała 

konieczności egzekucji. Same instrukcje bojowe były niejasne. Z jednej strony dowództwo zakazywało ataków na 

posterunki, a z drugiej musiało się zgodzić na likwidację agentów i donosicieli. Bezpieczeństwo oddziału 

partyzanckiego zależy przecież wyłącznie od tego, co wie o nim przeciwnik. Ale decyzje o tym, kto jest szpiegiem, a 

kto nie, są płynne i uzależnione od decyzji dowódcy, poczucia zagrożenia, frustracji. 

 

Terror UB sprawiał, że powoli całe niepodległościowe podziemie traciło poparcie w terenie. Stefan Korboński, ostatni 

cywilny delegat na kraj, wspominał swoje spotkanie z łącznikiem oddziału leśnego w 1946 roku. Usłyszał od niego, 

że gdy partyzanci przechodzą przez wieś, ludzie proszą ich: "Idźcie dalej", bo boją się aresztowań. Oddziały 

partyzanckie nie mogły zapewnić bezpieczeństwa popierającej ich ludności.  

Jerzy Ślaski, autor "Żołnierzy przeklętych", opisał rajzy oddziałów UB i NKWD, które wymuszały zeznania, lejąc 

podejrzanym do nosa gnojówkę. Niemal wszyscy dowódcy WiN zdawali sobie sprawę, że taka walka musi skończyć 

się przegraną. 

 

Już w końcu 1946 roku analizy WiN mówiły: "Na pomoc zewnętrzną liczyć nie możemy, liczenie na dobrą wolę 

Sowietów jest naiwnością". Niektórzy jeszcze łudzili się wybuchem III wojny światowej, aczkolwiek ta sama odezwa 

głosiła, że konflikt Anglosasów i Sowietów wydaje się "nieunikniony, aczkolwiek bardzo odległy w czasie". 

 

Apel do ONZ 
 

Czy istnienie WiN w 1946 roku, gdy już jasne było, że PSL nie ma szans w konfrontacji z komunistami, a na pomoc 

Zachodu nie ma co liczyć, miało polityczny sens? W lipcu 1946 roku Komitet Porozumiewawczy Organizacji 

Demokratycznych Polski Niepodległej, w którym największą rolę odegrał WiN, opracował i wysłał do Rady 

Bezpieczeństwa ONZ memoriał informujący o sfałszowaniu przez komunistyczne władze referendum 

czerwcowego 1946 roku.  

WiN opracował również prośbę o interwencję do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w 

sprawie łamania zasad demokracji w Polsce oraz list do prezydenta USA Harry'ego Trumana. Był to wówczas 

najważniejszy głos skierowany do światowej opinii publicznej, świadczący o tym, że Polacy nie zgadzają się na 

sowietyzację kraju. Właśnie ten pokojowy gest wywołał największą wściekłość władz komunistycznych. 

 

W grudniu 1947 roku, w chwili gdy opór WiN dogasał, odbył się proces III Komendy WiN - jego 

komendanta Wincentego Kwiecińskiego i historyka docenta Wacława Lipińskiego, autora 

memoriału. Paradoksalnie, w czasie procesu okazało się, że z punktu widzenia ludowej władzy to 

nie kierowanie zbrojnym WiN (czyli bandą, jak chcieli oskarżyciele), ale wysłanie skargi do 

ONZ jest największym przestępstwem niepodległościowego podziemia. 

 

Wacławowi Lipińskiemu, "wiernemu uczniowi Rydza i Becka oraz apologecie piłsudczyzny" - jak 

go nazywała ówczesna "Rzeczpospolita" - przypadł zaszczyt bycia głównym oskarżonym w 

procesie. Gdyby miarę zagrożenia dla ludowej Polski określać wysokością wyroków, to 

Lipiński okazał się najgroźniejszy. Dostał karę śmierci za - jak twierdził sędzia Stanisław Zarako-Zarakowski - 

"próbę obalenia ustroju poprzez sporządzenie memoriału do Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu interwencji państw 

zachodnich w wewnętrzne sprawy Polski".  

Kwieciński podobnie jak wcześniej Niepokólczycki dostał dożywocie. 

 

Wacław Lipiński, nazywany wówczas "sługusem gestapo", był w 1939 roku najbliższym współpracownikiem 

bohaterskiego prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Nie należał do WiN, ale został uznany za ideologa tego 

ruchu. O prawo łaski dla Lipińskiego dopominali się naukowcy, a także środowiska żydowskie. Bez skutku. Wacław 

Lipiński nie został jednak stracony. Prawdopodobnie z rozkazu dyrekcji więzienia powiesili go na na rurze 

ciepłowniczej wysługujący się UB volksdeutsche w więzieniu we Wronkach. Rodzinie przekazano informację, że 

zmarł na zawał serca. 

 

Po zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość pozostała wielka czarna legenda. Komunistyczna propaganda wykorzystała do 

końca możliwość stworzenia w oparciu o walkę z WiN mitu "wojny domowej o utrwalenie władzy ludowej" i 

"reakcyjnych leśnych band". Z najdzielniejszych żołnierzy podziemia propaganda uczyniła przestępców, a groby 

zamordowanych nie są znane do dziś. Represje pierwszych lat powojennych można było śmiało uzasadniać 

bestialstwem band zbrojnego podziemia. Historię zaś tego czasu stroić w barwy heroicznej walki o odbudowę kraju. 

 

Tak naprawdę wydaje się, że "wojna domowa w Polsce" potrzebna była najbardziej ówczesnym komunistycznym 



władzom i Józefowi Stalinowi. "Zachodzące w Polsce w latach 1944-48 rewolucyjne procesy musiały doprowadzić do 

zbrojnego starcia sił postępu z siłami reakcji" - pisał prof. Walichnowski w dziele "U źródeł walk z podziemiem 

reakcyjnym w Polsce". Stalin mógł w ten sposób pokazać światowej opinii publicznej, że mimo największych starań i 

dobrej woli nie można dogadać się z "faszystowskimi Polakami". Być może największym politycznym osiągnięciem 

dowódców WiN było właśnie to, że ze względu na ich opór w latach 40. nie doszło do masowego powstania i wojny 

domowej. 

 

 

 

Zaskakujące, że mimo upływu lat od zwycięstwa demokracji w Polsce WiN nie doczekał się legendy pozytywnej. 

Jego historia nadal pozostaje nieznana. Zbyt wiele w niej zresztą dla współczesnego człowieka niejasności, 

niepewnych wyborów. Heroizm wielu członków tej organizacji wydaje się niezrozumiały.  

Od początku działalność WiN była naiwnością z punktu widzenia politycznego, z punktu widzenia militarnego - 

szaleństwem. Czy jednak wówczas była inna droga?  

Próba współpracy z komunistami, jaką podjął Stanisław Mikołajczyk, także zakończyła się zupełną klęską.  

W 1948 roku wyskoczył przez okno Pałacu Czernina szef czeskiego MSZ Jan Masaryk, pozostawiając list do Stalina, 

w którym napisał, że chciał, aby Czechosłowacja była przyjaznym dla ZSRR, a równocześnie demokratycznym 

krajem. Okazało się to nie do pogodzenia. Wówczas w krajach Europy Środkowej z przemocą Stalina nie mógł 

wygrać nikt. 

 
 

 

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,76842,311245.html#ixzz3wZ4BnM24 
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Zygmunt Edward Szendzielarz, ps. „Łupaszka”   (1910 – 1951) 

– major kawalerii Wojska Polskiego i Armii Krajowej. 
 

Udział w wojnie obronnej 1939 
Uczestniczył w wojnie obronnej Polski 1939 jako dowódca 2. szwadronu w 4 Pułku Ułanów 

Zaniemeńskich w składzie Wileńskiej Brygady Kawalerii.  

Przeszedł z pułkiem cały szlak bojowy od obrony Piotrkowa Trybunalskiego w dniach 2–4 

września poprzez działania osłaniające odwrót do przeprawy przez Wisłę w nocy z 9 na 10 września, 

po której Wileńska BK przestała istnieć jako związek taktyczny, a 4 Pułk Ułanów nie stanowił już 

zwartej siły zbrojnej. 

Szendzielarz  na czele 2. szwadronu dołączył 13 września do pododdziałów ppłk. Święcickiego, który zbierał rozproszone części 

Brygady. Następnego dnia podporządkowano je dowódcy kombinowanej Brygady Kawalerii pod dowództwem płk. Adama 

Zakrzewskiego. Szwadron por. Z. 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 pod 

dowództwem płk. dypl. Jerzego Grobickiego. Wszystkie te oddziały przebijały się na Węgry, zostały jednak rozbite przez 

Niemców 26 września. Resztki z por. Z. 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 niemieckiej (najprawdopodobniej), 

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, aby 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 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 walk z bolszewikami w latach 1919-

1920 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 1940 roku przeszedł do komórki wywiadu dalekowschodniego, 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 Markowa Brygady im. Woroszyłowa na Miadzioł, w bazie sowieckiej partyzantki 

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 płn.-

wsch. 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 i niemieckich 

władz wojskowych. W kolejnych rozmowach w poł. II tego roku por. Szendzielarz już nie brał 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 Litwinów, 

którzy przekazali go władzom niemieckim. Niemcy zaproponowali mu wówczas zaprzestanie walk i wspólną akcję przeciwko sowieckiej 

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 Zgrupowania nr 2 pod dowództwem majora Mieczysława Potockiego ps. „Węgielny”. W tym 

czasie por. Szendzielarz prawdopodobnie otrzymał awans do stopnia rotmistrza. Cała akcja związana była z przygotowaniami do 

zdobycia Wilna w ramach planowanej operacji pod nazwą „Ostra Brama”. 

Zbrodnia w Dubinkach 
23 czerwca 1944 roku w zamieszkanej głównie przez Litwinów wsi Dubinki w akcji odwetowej oddziału dowodzonego przez Szendzielarza 

były też przypadkowe ofiary cywilne – 27 osób, w tym kobiety i dzieci, wśród ofiar znalazła się też Polka, Anna Górska, z czteroletnim synem. 

Akcja zbrojna była odpowiedzią na wcześniejszy mord w Glinciszkach w czasie którego litewski oddział pomocniczy policji niemieckiej zabił 

39 Polaków. Wkrótce rozkazem pułkownik A. Krzyżanowskiego Brygada „Łupaszki” została przesunięta na inny teren i włączona w skład 

Zgrupowania nr 1 majora.Antoniego Olechnowicza ps. „Pohorecki”.  
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Akcja „Burza”  na Wileńszczyźnie 
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. „Łupaszka” 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 małym nakładem sił ujęli większość 

przywódców Wileńskiego i Nowogródzkiego Okręgu AK, paraliżując w ten sposób działanie polskich formacji wojskowych na 

tym obszarze. 

Koniec działalności 5 Wileńskiej Brygady AK  

W związku z zaistniałą sytuacją i dochodzącymi informacjami o tym, iż NKWD intensywnie poszukuje 5. Wileńskiej Brygady, 

„Łupaszka” 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”. Jeszcze tego samego dnia „Brygada Śmierci” została namierzona przez 

Sowietów. Dzięki kamuflażowi i ocenie dowódców oddziałowi udało się wymknąć. „Łupaszka” 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.  

W początkach kwietnia 1945 roku nastąpiła mobilizacja Brygady 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 za zdrajców. Rozbijano posterunki 

MO i urzędy gminne, urządzano zasadzki. W połowie maja 1945 roku Brygada liczyła ok. 200 ludzi. 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 „Łupaszka” 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.” 

Na kolejnym spotkaniu z ppłk. A. Olechnowiczem „Łupaszka” 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. W ciągu 

1946 roku stan osobowy 5 Brygady nie przekraczał liczby 80 partyzantów. 

Połączenie się 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, co nastąpiło do połowy października i tylko siłami szwadronu „Lufy”. Pozostałe dwa 

szwadrony pozostały na miejscu i rozformowały się w połowie listopada 1946 roku. 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 Brygady 
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zmalał do ok. 40 ludzi. Ostatecznie po rozmowach z niektórymi byłymi podkomendnymi, m.in. z Lechem Beynarem (Pawłem 

Jasienicą), „Łupaszka” 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 (na południe od Opola). Dowództwo 

polowe nad 6 Brygadą przekazał ppor.Władysławowi Łukasiukowi ps. „Młot”, sobie pozostawił natomiast ogólną komendę. W 

połowie maja przybył do niego ppłk A. Olechnowicz z rozkazem rozwiązania 6 Brygady. „Łupaszka” 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 (w połowie drogi między Zakopanem a Krakowem) Szendzielarz został aresztowany. UB wpadło na 

trop Szendzielarza, gdy podczas penetracji 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 

 Natychmiast po aresztowaniu, „Łupaszka” został przewieziony do Warszawy i osadzony w więzieniu mokotowskim przy ul. 

Rakowieckiej. Przebywał tam 2,5 roku, do 8 lutego 1951 roku. Wyrok wykonano 8 lutego 1951 roku w więzieniu na Mokotowie. 

Ciało zostało pochowane w tajemnicy w nieznanym przez lata miejscu. 

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. 

Spośród jego podkomendnych śmierć ponieśli wcześniej: 

 ppor. Z. Badocha ps. „Żelazny”  ............................. – poległ w Czerninie koło Sztumu 26 czerwca 1946 roku 

 ppor. H. Wieliczko ps. „Lufa”  .............................– zamordowany na zamku w Lublinie 14 marca 1949 roku 

 sanitariuszka Danuta Siedzikówna ps. „Inka”  ...............– zamordowana w Gdańsku 28 sierpnia 1946 roku 

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

 

Poszukiwania grobu, ekshumacja, identyfikacja 

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 

terenieKwatery na Łączce, na warszawskich Powązkach. Identyfikacji dokonali specjaliści 

z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar 

Totalitaryzmów. 

Grób symboliczny majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” na Wojskowych Powązkach w Warszawie 
 

 

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 „Łupaszki” i jego podkomendnych. Fałszywe oskarżenia Szendzielarza 

powtarzano przez cały okres PRL. 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 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. 
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PODZIEMIE ANTYKOMUNISTYCZNE 1945-1954 

 Paweł Piotrowski 

OPERACJA "CEZARY" 
  

Operacja "Cezary" należała do największych osiągnięć bezpieki w latach 40. i 50. Była to także 

największa gra operacyjna, jak to wówczas określano, jej zasadnicze akta liczą 212 tomów. 

Już w trakcie rozpracowywania IV Zarządu organizacji Wolność i Niezawisłość próbowano kombinacji 

operacyjnej, wprowadzając do kierownictwa agentów Urzędu Bezpieczeństwa. Jednak zamysł ten się nie 

powiódł. Dopiero po rozbiciu IV Zarządu pod koniec 1947 roku pojawiły się przesłanki umożliwiające 

przejęcie kontroli nad resztką organizacji. 

  

Pomocne w tym były także dokumenty organizacji znalezione u kierującego IV Zarządem Łukasza 

Cieplińskiego i innych aresztowanych. Jednakże komórki siatki wywiadowczej Zrzeszenia WiN noszącej 

kryptonim "Instytut Bakteriologiczny" uniknęły dekonspiracji. 

Wśród kierownictwa tej struktury był Stefan Sieńko ps. "Wiktor". To kluczowa postać w operacji, bo to 

on umożliwił uwiarygodnienie V Zarządu w oczach londyńskiej Delegatury WiN. Nosiła ona kryptonim 

"Dardanele". Kierowali nią Józef Maciołek oraz Stefan Rostworowski, oficjalni delegaci WiN, którzy we 

wrześniu 1946 roku przedostali się z Polski do Londynu na brytyjskim statku. 

Sieńko był dobrze znany Maciołkowi. Służył pod jego rozkazami jeszcze w AK na Rzeszowszczyźnie. Jednak wpadł 

on w kotle założonym przez UB w mieszkaniu Józefa Rzepki w Zabrzu, najprawdopodobniej 27 stycznia 1948 roku. 

Od razu poszedł na współpracę i zadenuncjował niemal cały "Instytut Bakteriologiczny". Pojawiła się zatem 

tak długo oczekiwana sposobność nawiązania gry wywiadowczej z "Dardanelami" poprzez Sieńkę i jego 

punkty kontaktowe w Prudniku oraz Jeleniej Górze. 

W rolę kuriera wcielił się kapitan UB Henryk Wendrowski ps. "Zygmunt", druga najważniejsza postać w 

tej operacji. Jego droga do UB nie była prosta: początkowo członek Polskiej Organizacji Zbrojnej w 

Białymstoku, a po scaleniu oddziałów podziemia w kraju plutonowy AK. Współpracę z NKWD podjął zaraz 

po aresztowaniu we wrześniu 1945 roku. Jako szef legalizacji Okręgu AK Białystok posiadał kopie 

dokumentów, które umożliwiły dekonspirację znacznej części kadry AK na tym terenie. W  UB 

wyspecjalizował się w podszywaniu pod działaczy podziemia i odnosił duże sukcesy. Doprowadził do 

rozbicia struktur NSZ na Śląsku, a następnie do ujawnienia Okręgu Białostockiego WiN. 

Na kuriera z Londynu nie trzeba było długo czekać. Już w kwietniu w Jeleniej Górze pojawił się "Adam" 

Boryczko, cichociemny, oficer AK na Wileńszczyźnie. Spotkał się z "Zygmuntem" Wendrowskim. Aby 

uwiarygodnić całą grę, obaj udali się do Warszawy, gdzie spotkali się z Sieńką. "Zygmuntowi" i "Sieńce" 

udało się przekonać Boryczkę, że są przedstawicielami odtworzonego kierownictwa WiN. Na jego czele 

miał stać niejaki "Kos", kierownikiem organizacyjnym był Sieńko, a szefem informacji Wendrowski. 

Tym samym rozpoczęto trwającą pięć lat grę operacyjną o kryptonimie "Cezary". Jej cele 

określono już w maju, a polegały one na przechwyceniu, kontrolowaniu i wykorzystywaniu do celów UB 

kontaktów i dróg przerzutowych WiN oraz infiltracji "Dardaneli" i innych organizacji emigracyjnych. 

Natomiast w kraju celem było poddanie kontroli struktur organizacyjnych resztek WiN i ich likwidacja w 



dogodnym momencie. Szybko priorytetowy stał się kierunek zagraniczny. Pojawiała się możliwość nie tylko 

infiltracji struktur polskiej emigracji, lecz także ujawnienia ich powiązań z wywiadami USA i Wielkiej 

Brytanii, a tym samym, po ujawnieniu tego w dogodnym momencie, skompromitowania ich w kraju. 

Po powrocie "Adama" do Londynu nawiązano stałą łączność z krajem kontrolowaną przez Wendrowskiego. 

Sam V Zarząd WiN składał się z czterech osób: Stefana Sieńki, Henryka Wendrowskiego, Jarosława 

Hamiwka oraz "Romana" (miał nim być oficer UB Roman Wysocki). Ich działalność w pierwszym okresie 

polegała na nawiązywaniu kontaktów z działaczami WiN. Do lipca 1951 roku przeprowadzili rozmowy 

organizacyjne ze 128 osobami. Nie namawiali ich do prowadzenia działalności. Mieli czekać na rozkazy i 

typować potencjalnych członków organizacji. Dzięki temu UB zewidencjonowało blisko 2 tysiące osób w 

całym kraju, o których sądziło, że "niewątpliwie podejmą działalność przy pierwszej sposobności". 

Dla potrzeb Delegatury opracowano nawet strukturę V Komendy, która miała obejmować: Wydział 

Wojskowy, Propagandy, Informacji i Komitet Polityczny. Starano się także rozbudowywać struktury 

organizacji o osoby niegdyś powiązane z WiN, a obecnie zwerbowane do współpracy. Oprócz nich do 

organizacji przyciągano też osoby autentycznie chcące działać na rzecz niepodległości Polski. Ich 

późniejszy los był tym bardziej tragiczny. Jednak prace nad budową struktury organizacyjnej nie posuwały 

się do przodu. 

Latem 1952 roku płk Leon Andrzejewski, wicedyrektor Departamentu III MBP nadzorujący operację, 

pisał: "Słabością rozpracowania jest to, że legendowana organizacja właściwie nie istnieje. Istnieje grupa 

agentów, którzy w bezpośrednich stosunkach z operacyjnymi pracownikami otrzymują zadania zmierzające 

do rozpracowania większej lub mniejszej ilości kontaktów przez nich posiadanych, wśród których jest 

również pewna ilość agentów. Osobiście spełniam w tej chwili rolę kierownika nieistniejącej legendowanej 

organizacji". 

Po podpisaniu porozumienia z CIA przez Józefa Maciołka siedzibę Delegatury WiN przeniesiono do 

Monachium. Tam też powstał ośrodek szkoleniowy dla przybywających z kraju członków organizacji. 

Pewną słabością V Komendy WiN był brak w jej składzie osoby mogącej się pochwalić osiągnięciami w 

walce z okupantami. Być może z operacją "Cezary" wiąże się także tragiczny los gen. Augusta Emila 

Fieldorfa, legendarnego "Nila", szefa "Kedywu" AK. Według Wincentego Orlińskiego, przebywającego z 

nim przez kilka miesięcy w jednej celi, generał miał być namawiany do współpracy przez wysokich 

funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Kiedy odmówił, aby nie zdekonspirować 

operacji, dokonano na nim mordu sądowego. Teza ta pojawiła się także w filmie fabularnym "Generał Nil" 

w reżyserii Ryszarda Bugajskiego. Jednak nie ma na nią przekonujących dowodów. 

Zakończenie operacji "Cezary" nastąpiło niespodziewanie, w momencie gdy przystąpiono do budowania 

struktur terytorialnych, a łączność z delegaturą funkcjonowała bez przeszkód. Była to jednak decyzja 

polityczna, podjęta najpewniej przez samego Bolesława Bieruta, być może po konsultacji ze Stalinem. 

Najbardziej prawdopodobną tezę postawił pułkownik UB Jan Ptasiński, który w rozmowie z Henrykiem 

Piecuchem miał stwierdzić, że "Amerykanie prą do konfrontacji na szeroką skalę. Przerzucano agentów 

drogą powietrzną i morską, w przygotowaniu była sprawa przerzutu wyższych oficerów amerykańskich. 

Przerzucono część sprzętu". Płk Bezborodow, doradca KGB przy MBP, przedstawiał obawy kierownictwa 

sowieckiego, na temat "awantury, jaką mogą wywołać Amerykanie w Europie, będąc w przeświadczeniu, że 

w Polsce posiadają 100-tysięczną podziemną armię". 

28 grudnia 1952 roku Polska Agencja Prasowa poinformowała, że dobrowolnie ujawniło się dwóch 

członków V Komendy Zrzeszenia WiN, sam komendant Józef Kowalski "Kos" i jego zastępca Stefan 

Sieńko "Wiktor". Wydali oni oświadczenie, w którym nawoływali do "włączenia się w budownictwo 

socjalistycznego państwa" oraz potępiali "działania wymierzone przeciwko Polsce Ludowej".  

Równolegle w całym kraju nastąpiły aresztowania członków WiN, nieświadomych swego udziału w tej 

grze. Ogółem w więzieniach znalazło się 139 osób, w późniejszych procesach zapadło 15 wyroków śmierci, 

wykonano 11. Akcja propagandowa ogarnęła cały kraj. Nieświadomych udziału w ubeckiej prowokacji 

ludzi, którym przyświecały ideały niepodległościowe, oskarżano o członkostwo w "antynarodowej V 



kolumnie", określano ich jako "sprzedajnych sługusów obcych wywiadów". Żniwo operacji "Cezary" było 

krwawe. 

Warto jeszcze zatrzymać się przy postaci jej głównego aktora, Henryka Wendrowskiego. W swojej karierze 

doszedł do stanowiska zastępcy szefa departamentu w MBP, a w 1956 roku przeszedł do wywiadu. Stamtąd 

w latach 60. skierowano go do dyplomacji. Był m.in. ambasadorem PRL w Danii i Islandii. 

 

 

PLAN "WULKAN" I PLAN "X" 

Jedną ze struktur, które pozostały w Wielkiej Brytanii po likwidacji Polskich Sił Zbrojnych, był tzw. 

Zawiązek Sztabu Głównego (kryptonim. „Montownia”). Struktura ta miała na celu 

przygotowanie warunków do odtworzenia Polskich Sił Zbrojnych w wypadku wybuchu III wojny 

światowej. Z Zawiązkiem byli związani m.in. gen. Tadeusz Bór-Komorowski, gen. Antoni Chruściel, gen. 

Stanisław Kopański.  

W październiku 1949 roku rozpoczęła się bliższa współpraca tego ośrodka emigracyjnego z V Zarządem 

WiN, a w lutym następnego roku przybrała planowy charakter. Na pytanie "Montowni" o charakter 

organizacji z kraju przyszła odpowiedź: "Jesteśmy ruchem niepodległościowym o charakterze polityczno-

społeczno-wojskowym. Jesteśmy ideowym przedłużeniem obozu Polski walczącej z okresu okupacji 

niemieckiej - AK".  

Zadaniem WiN miało być przygotowanie kraju do walki zbrojnej, a podporządkowanie się Sztabowi 

Głównemu miało nastąpić w momencie wybuchu konfliktu zbrojnego. 

Efektem tej współpracy był Plan "X", opracowany na żądanie kierownictwa V Zarządu WiN przez grupę 

oficerów pod kierunkiem gen. Kopańskiego i płk. Stanisława Jachnika z Zawiązka Sztabu Głównego. W 

ogólnym zarysie plan ten nawiązywał do opracowanego wcześniej Planu "K". Do kraju przekazał go 

Boryczko w marcu 1950 roku.  

Zawierał on wytyczne dla podziemia zarówno przed, jak i po ewentualnym wybuchu konfliktu zbrojnego 

pomiędzy Zachodem a ZSRR i jego satelitami. Znamy niestety tylko małą część tego planu, opublikowaną 

przez Henryka Piecucha w pracy "Akcje specjalne. Od Bieruta do Ochaba". Zawierała ona wytyczne dla 

wydziału wojskowego WiN o kryptonimie "Kuźnia". 

W pierwszym okresie, przed rozpoczęciem konfliktu, jego zadaniem było bieżące rozpoznanie sytuacji w 

kraju, zwłaszcza stanu sił zbrojnych i sił bezpieczeństwa reżimu, z uwzględnieniem: ich organizacji, 

wyszkolenia, uzbrojenia, dyslokacji, nastrojów, możliwości mobilizacyjnych, możliwych zadań i sposobu 

użycia na wypadek konfliktu. W kręgu zainteresowania był stan gospodarki kraju, przemysłu wojennego, 

polityki wewnętrznej reżimu, cele i metody propagandy. Należało też ocenić postępy rzeczywistej 

komunizacji i orientacji prosowieckiej w społeczeństwie, nastroje klas i grup społecznych, ich siłę oporu i 

możliwe reakcje na politykę reżimu. Analiza miała również objąć stan innych organizacji podziemnych i 

sposoby ich aktywizacji. 

Dlatego należało zorganizować w ważniejszych rejonach kraju grupy konspiracyjne liczące od pięciu do 

dziesięciu osób, które byłyby wyposażone w radiostacje. Ich zadaniem miało być szybkie informowanie o 

sytuacji po wybuchu wojny. Każda z nich miała być zdolna do samodzielnego wykonywania zadań i 

utrzymywania łączności z "Montownią" (taki kryptonim nosił Sztab Główny), nawet bez pośrednictwa 

"Kuźni". Do wykonywania tych zadań o wyraźnym charakterze wywiadowczym zamierzano zaangażować 

50-100 ludzi w całym kraju. 



Był to początek swoistej gry UB z gen. Kopańskim, która trwała przez dwa lata. W jej ramach kraj, czyli 

"Hellada", zwracał się do "Montowni" (Sztabu Głównego) z prośbą o wytyczne bądź z nią polemizował w 

sytuacjach, gdy Sztab Główny przeceniał jej siły i możliwości. 

Wzrost napięcia międzynarodowego spowodował poszukiwanie dróg współpracy pomiędzy ugrupowaniami 

emigracji politycznej z krajów znajdujących się w sowieckiej strefie wpływów a organizacjami 

wywiadowczymi Zachodu. Żelazna kurtyna stawała się coraz bardziej szczelna i wiadomości przenikające 

zza niej były coraz mniej wartościowe. Z kolei emigranci rozpaczliwie poszukiwali środków finansowania 

działalności niepodległościowej. Chociaż Delegatura WiN za granicą ("Dardanele") od początku 

działalności utrzymywała pewne kontakty z brytyjską Intelligence Service, w 1949 roku Brytyjczycy niemal 

całkowicie obcięli subsydia. 

W tej sytuacji w listopadzie 1950 roku Józef Maciołek i Edward Kulikowski zdecydowali się podpisać 

umowę o współpracy z CIA. Zakładała ona równość obu stron i zasadę wzajemności. Łącznikiem 

pomiędzy organizacjami został płk Paweł Sapieha, kadrowy pracownik CIA. Współpraca miała obejmować 

pomoc w stworzeniu w kraju organizacji podziemnej, która w wypadku wybuchu konfliktu byłaby 

zdolna do podjęcia walki zbrojnej. W tym celu miano typować i przerzucać do Niemiec zachodnich 

ludzi z kraju, szkolić ich w działalności wywiadowczej i dywersyjnej oraz kierować z powrotem do 

kraju. Oczywiście miały zostać zapewnione środki łączności, czyli radiostacje, sprzęt do utajonej 

korespondencji i pomoc w jego przerzucie do Polski. Operacjami tymi kierował osobiście kierownik 

operacji paramilitarnych CIA Frank Wisner, który otrzymał zadanie "przeprowadzenia wielkiej tajnej 

ofensywy przeciwko ZSRR". Ludzie Wisnera wspierali wiele organizacji emigracyjnych -od Chin, Tybetu 

po Jugosławię, wschodnie Niemcy i Polskę. 

Efektem nawiązanej współpracy był także Plan "Wulkan" opracowany przez CIA, którego celem 

miała być dywersja na głównych liniach kolejowych w Polsce.  

Jak pisze Stanisław Kluz w pionierskiej pracy pt. "W potrzasku dziejowym. WiN na szlakach AK", 

Amerykanie postawili ultimatum Delegaturze: "Albo wy - Polacy, w razie konfliktu wykonacie zniszczenie 

trzech linii kolejowych w Polsce, albo my będziemy zmuszeni zrobić to bombami, może i atomowymi".  

Akcja miała rozpocząć się w momencie wybuchu III wojny światowej, a dezorganizacji miały ulec linie 

komunikacyjne i przecięcie linii łączności. Wytypowane miały zostać również cele dla bombardowań 

lotniczych. Były to rejony przeładunkowe, duże mosty i węzły kolejowe. 

Niedługo po podpisaniu porozumienia z Delegaturą Amerykanie zażądali, aby z Polski przybyło czterech 

członków WiN w celu przeszkolenia wywiadowczego. Trzech było niczego nieświadomymi członkami 

organizacji, natomiast czwarty, Marian Strużyński, był wypróbowanym agentem UB. Wiele lat później 

odkrył w sobie talent literacki i w latach 70. pod pseudonimem Marian Reniak opublikował wspomnienia 

"Droga do Monachium", w których opisał swój pobyt w ośrodku szkoleniowym w Monachium. W trakcie 

szkolenia spotkał się m.in. z Janem Nowakiem Jeziorańskim, szefem polskiej sekcji Radia Wolna Europa. 

Po miesięcznym pobycie wrócił do kraju, przywożąc ze sobą - wprost w ręce UB - Plan "Wulkan". 

CIA nawiązanie tej współpracy wydawało się jednym z największych sukcesów w jej dotychczasowej 

działalności. Przy pomocy Delegatury WiN i V Zarządu miała zostać stworzona sieć wywiadowcza, z której 

pomocą Amerykanie uzyskiwaliby cenne informacje zza żelaznej kurtyny. Historyk CIA Tim Weiner w 

pracy "Dziedzictwo popiołów. Historia CIA" pisał: "Wisner i jego ludzie zrzucili do Polski warte około 5 

milionów dolarów sztaby złota, pistolety maszynowe, karabiny, amunicję i radiostacje. Nawiązali poufne 

kontakty ze zwolennikami WiN za granicą, garstką emigrantów w Niemczech i Londynie. Uważali oni, że 

WiN w kraju to potężna siła - pięć setek żołnierzy w Polsce, 20 tysięcy uzbrojonych partyzantów i 100 

tysięcy sympatyków - wszyscy gotowi do walki z Armią Czerwoną". 

Efekt tej mistyfikacji był porażający, warto przypomnieć, że sam szef CIA gen. Bedell Smith jeszcze w 

sierpniu 1952 roku na spotkaniu ze swymi zastępcami twierdził, że "Polska to jeden z najbardziej 

obiecujących obszarów dla rozwoju podziemnego oporu". Po ujawnieniu stanu rzeczywistego kierujący 



operacją "polską" Frank Lindsay złożył rezygnację. Dodatkowym policzkiem dla CIA była informacja, że 

duża część funduszy wysłanych do Polski została wykorzystana jako wsparcie dla Włoskiej Partii 

Komunistycznej, z którą CIA prowadziła prawdziwą podziemną wojnę. 

 

 

AFERA "BERGU" 

Jednym z ugrupowań politycznych wchodzących w skład emigracyjnego rządu kierowanego 

przez gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego było Stronnictwo Narodowe. Na jego czele stał 

Tadeusz Bielecki, w jego gestii pozostawało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Podlegały mu 

placówki łączności z krajem.  

Po wyjściu na początku 1949 roku Stronnictwa Narodowego z koalicji rządowej wyłączną 

kontrolę nad nimi przejął sam Bielecki. Przekształcono je w tzw. dział krajowy Rady 

Politycznej. Kierował nim Edward Sojka, a zastępcami byli Tadeusz Żenczykowski i Franciszek 

Białas.  

Niestety już pod koniec 1947 roku UB zaczęło przejmować krajowe ogniwa łączności SN. Tym 

samym wszelkie działania emigracyjnego SN były znane UB. 

Aby w sytuacji, w której zostały obcięte dotychczasowe fundusze rządowe, zachować łączność z 

krajem, Sojka musiał znaleźć partnerów, którzy zgodziliby się finansować działania działu 

krajowego. Pierwsze kontakty z CIA podjęte w 1948 roku nie przyniosły rezultatów, dla 

Amerykanów suma 30 tysięcy dolarów, jaką mieli co miesiąc wspierać nową "informacyjną 

organizację" emigracyjną, była wówczas zbyt wysoka. Wprawdzie nawiązano współpracę z 

brytyjską Intelligence Seryice, lecz ograniczała się ona do współdziałania w doborze 

uciekinierów z Polski i ich selekcji pod kątem przyszłej pracy konspiracyjnej. Dopiero na 

początku 1950 roku kolejna próba rozmów z CIA zakończyła się sukcesem. Umowę podpisał 

reprezentujący SN Sojka i oficer CIA o pseudonimie "Davis". W jej ramach Rada Polityczna SN 

zobowiązywała się do współdziałania w USA w ramach zimnej wojny, podtrzymywania w kraju 

ducha oporu i stworzenia siatki rezydentów oraz informatorów. Zobowiązywano się również do 

przygotowania sieci łączności, przekazywania informacji z Polski oraz udziału w 

przesłuchiwaniu uciekinierów z kraju. W zamian Amerykanie zobowiązali się do przekazywania 

funduszy na tę działalność oraz na utrzymywanie kanałów łączności z krajem i centrali SN w 

Londynie. 

Tym samym w 1950 roku najważniejszymi partnerami CIA w jej działaniach w Polsce stały się 

w pełni kontrolowane przez UB V Komenda WiN oraz "siatka łączności Bieleckiego".  

Wiosną 1950 roku do Niemiec został przerzucony działacz SN w kraju Jan Ostaszewski, przy 

okazji agent UB. Powierzono mu stanowisko księgowego jednej z baz Rady Politycznej oraz 

wykładowcy na kursach radiotelegraficznych. Powstały dwie bazy: "północna" w Oerlinghausen 

oraz "południowa" w Bergu koło Monachium. To właśnie tam działał Ostaszewski. Nie był on 

jedynym agentem UB w Bergu, gdyż w czerwcu 1952 roku przybyła tam Wanda Macińska, 

której mąż Tadeusz Maciński został skazany na karę śmierci w kraju i pełnił funkcję zakładnika 

gwarantującego pełną lojalność żony. 



Ogółem ośrodek "południowy" zorganizował 14 wypraw kurierskich, podczas których w ręce 

UB wpadło czterech kurierów, natomiast ośrodek "północny" zorganizował 33 wyprawy, 

podczas których wpadło dziesięciu kurierów.  

Bardzo prawdopodobne, że większość (jeżeli nie wszystkie) wypraw odbywała się pod kontrolą 

UB. Na działalność ośrodków cieniem rzucały się także niejasności w ich finansowaniu 

obciążające kierownictwo SN. Wywołało to zaniepokojenie Amerykanów, którzy wszczęli 

dochodzenie i aresztowali pracownika ośrodka w Bergu Maćkowiaka pod zarzutem kontaktów z 

sowiecką misją we Frankfurcie. Na jaw wyszły machinacje finansowe; w końcu Amerykanie 

zorientowali się, że Berg jest infiltrowany przez komunistów. W konsekwencji 10 grudnia 1952 

roku zawiadomili Sojkę o przerwaniu finansowania obu ośrodków. Niepewnie poczuł się też 

Ostaszewski, który, obawiając się o swoje bezpieczeństwo, 18 grudnia poleciał do Berlina 

Zachodniego i stamtąd wezwał Macińską. Przygotowany był już plan ucieczki, która miała 

prawdziwie filmowy przebieg. Wieczorem 22 grudnia Ostaszewski przebywał w pewnej 

restauracji wraz z opiekującym się nim pracownikiem berlińskiej ekspozytury ośrodka w Bergu 

oraz "Albertem", kurierem świeżo przybyłym z kraju i jednocześnie agentem UB, do ich stolika 

przysiadło się dwóch mężczyzn. Kiedy "opiekun" Ostaszewskiego udał się do toalety, w ślad za 

nim udali się Ostaszewski i obaj nieznani mężczyźni. Wróciło jedynie trzech. Szybko wyszli z 

lokalu. Nad ranem znaleziono powieszonego na rurze wodociągowej pracownika ekspozytury 

berlińskiej. 

Tego samego dnia Polskie Radio podało informację, że do konsulatu PRL w Berlinie 

wschodnim zgłosiło się dwoje pracowników Rady Politycznej: Jan Choma oraz Hanna Weber z 

prośbą o wydanie zezwolenia na powrót do kraju. W następnych dniach w prasie ukazywały się 

materiały ukazujące działalność ośrodka w Bergu, a jednocześnie UB przeprowadzało 

aresztowania osób powiązanych z siatką łączności SN. W późniejszych procesach kary śmierci 

otrzymało pięciu działaczy SN, wszystkie wyroki wykonano. 

Ujawnienie inspiracji komunistycznych służb specjalnych w podtrzymywaniu wiary środowisk 

emigracyjnych w ruch oporu w kraju było dla nich szokiem. Także finansowanie tej działalności 

przez zachodnie wywiady większość emigracji uznała za moralnie naganne. Stało się to 

przyczyną konfliktów. Syndrom V Zarządu WiN i afery "Bergu", towarzyszył postrzeganiu 

kraju do końca istnienia PRL, paraliżując wszelkie późniejsze działania emigracji. Był to 

najbardziej dalekosiężnym skutek tych operacji, największy sukces służb komunistycznych. 
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Uroczystość jubileuszowa w związku z 95. rocznicą urodzin gen. 

bryg. Aleksandra Arkuszyńskiego „Maja” – Łódź, 28 lutego 2013 

 

W dniu 28 lutego 2013 r. o godz. 12.00 staraniem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Zarządu 

Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w siedzibie Oddziału IPN, przy ul. Elizy 

Orzeszkowej 31/35 w Łodzi, odbyła się uroczystość jubileuszowa związana z 95. rocznicą urodzin gen. bryg. 

Aleksandra Arkuszyńskiego „Maja”. 

Honorowy patronat nad uroczystością objęli dr Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz ppłk 

Stanisław Oleksiak, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

*** 

Gen. bryg. Aleksander Arkuszyński „Maj” – urodzony 27 lutego 1918 r. w Dąbrowie nad Czarną (pow. 

opoczyński). W wojnie obronnej 1939 r. w 18 pp w stopniu podchorążego. W styczniu 1940 r. w szeregach ZWZ jako 

komendant placówki w gminie Radonia prowadził działalność sabotażowo-dywersyjną. Od lipca 1943 r. w oddziałach 

partyzanckich, najpierw jako zastępca dowódcy pierwszego w Okręgu Łódź oddziału „Trojan-Wicher”, a następnie 

jako samodzielny dowódca oddziału „Grom”. 

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2013/lodz/uroczystosc-jubileuszowa-w-zwiazku-z-95.-rocznica-urodzin-gen.-bryg.-aleksandra-arkuszynskiego-maja-lodz,-28-lutego-2013
http://ipn.gov.pl/__data/assets/image/0003/107184/11.JPG


 

W grudniu 1943 r. w uznaniu zasług bojowych awansowany na stopień 

podporucznika i jednocześnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Był to pierwszy 

awans i pierwsze odznaczenie nadane w „Kedywie” Okręgu Łódź.  

W lipcu 1944 r., w ramach operacji „Burza”, dowodzony przez niego oddział 

wszedł jako pluton w skład 25 pp. AK. Ppor. „Maj” przebył cały szlak bojowy 

tego pułku, który przez cztery miesiące walczył na zapleczu frontu 

wschodniego. Za niezwykłą bojowość i odwagę po raz drugi odznaczony został 

Krzyżem Walecznych i zatwierdzonym awansem na stopień porucznika. 

Po wkroczeniu wojsk sowieckich zmuszony do ukrywania się, wszedł w szeregi 

Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK), dowodząc nowo utworzonym oddziałem 

„Zryw”. 

W czerwcu 1945 r. dokonał brawurowej akcji na więzienie Urzędu 

Bezpieczeństwa w Pabianicach, uwalniając aresztowanych akowców.  

W sierpniu tegoż roku, w wyniku decyzji dowództwa, ujawnił się w Łodzi z liczną grupą żołnierzy AK. Rozpoczął studia 

i założył rodzinę. 

W 1949 r. został aresztowany. Po blisko trzyletnim okrutnym śledztwie i sfingowanym procesie, zmierzającym do 

wyroku kary śmierci, ostatecznie został uniewinniony przez Sąd Wojewódzki w Łodzi. Następnie skończył studia na 

Politechnice Łódzkiej (dyplom inżyniera chemii spożywczej). 

Jest współorganizatorem ŚZŻAK w Okręgu Łódź i Prezesem Honorowym Środowiska 25 pp AK, a także członkiem 

Zarządu Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego i Związku Więźniów Politycznych Okresu 

Stalinowskiego. 

Jest organizatorem licznych uroczystości patriotycznych, utrwalających dziedzictwo ideowe Armii Krajowej, autorem 

licznych publikacji na ten temat (m.in. Przeciw dwóm wrogom, Łódź 1995; Sąd nad żołnierzem AK z kulą w głowie, 

2002,1945 – moja dalsza walka. Wyzwolenie… Ale czy niepodległość, Łódź 2010). Odznaczony Krzyżem Srebrnym 

Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie) oraz wieloma innymi odznaczeniami cywilnymi i wojskowymi. 

Honorowy obywatel Piotrkowa Trybunalskiego i Pabianic. 

Aleksander Arkuszyński „Maj”, zdjęcie partyzanckie 

 

Uczestnicy uroczystości dokonują wpisów do Księgi Pamiątkowej wręczonej Jubilatowi. Pierwszy z lewej: kpt. Ryszard 

Kozłowski „Rys”, przewodniczący Oddziału łódzkiego Związku b. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego 

 

Kpt. Eugeniusz Pawłowski, prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Podziemnych Sił Zbrojnych 1944–1956 

 

Od lewej: gen. bryg. Stanisław Burza-Karliński, kpt. Stanisław Cichoń (ŚZŻAK), Krzysztof Rawicki (adiutant gen. „Burzy”), dr 

Łukasz Kamiński (prezes IPN), Waldemar Strzałkowski (przedstawiciel Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego) 
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IPN usunął komunistyczne symbole sprzed szkoły 

podstawowej 
2015-10-29 13:27 

 

Pomnik przed szkołą w Stępocicach (fot. IPN) 

Pracownicy techniczni krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu usunęli sierp 
i młot, które zamontowane były na pomniku przed Szkołą Podstawową w miejscowości Stępocice (woj. świętokrzyskie). 

Pomnik z komunistycznymi symbolami oraz godłem PRL został wybudowany w latach 70.Umieszczony na nim napis głosił "cześć i chwałę" 
partyzantów sowieckich i komunistycznych. Jak czytamy na stronie IPN, "tego rodzaju obiekty to przykład zakłamywania historii. Symbolika 
narzuconej Polsce ideologii komunistycznej, umieszczona w przestrzeni publicznej, była formą promocji i zarazem pochwałą jednej z ideologii 
totalitarnych". Gloryfikacja ideologii komunistycznej jest sprzeczna z obecnie obowiązującym prawem, które obejmuje zakaz propagowania 
systemów totalitarnych (art. 256 Kodeksu Karnego) oraz z duchem 13 artykułu Konstytucji RP. 
 
Obszary ziemi krakowskiej i kieleckiej były miejscem, na które ZSRR przerzucał grupy dywersyjne złożone z obywateli radzieckich oraz ze 
specjalnie wyselekcjonowanych obywateli polskich. Ci ostatni wchodzili później w skład komunistycznych oddziałów Armii Ludowej. Ich celem było 
również wzmacnianie i uzupełnianie działających już na tym obszarze oddziałów i struktur konspiracyjnych, które realizowały polecenia Moskwy. 
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Prezes IPN: Polskie Państwo Podziemne może być dziś inspiracją 
opublikowano: 16 października 2014 · aktualizacja: 17 października 2014 

IPN 

Polskie Państwo Podziemne może być dziś źródłem inspiracji dla tych, którzy chcą służyć Polsce - mówił w czwartek 

prezes IPN Łukasz Kamiński podczas konferencji, poświęconej polskim podziemnym strukturom państwowym 

podczas II wojny światowej. 

Konferencję otworzył prezes IPN Łukasz Kamiński. „Polskie Państwo Podziemne w wymiarze narodowym, ale i lokalnym może 

być źródłem inspiracji i wartości dla tych, którzy dziś starają się służyć Polsce” - powiedział. Dodał, że zwłaszcza urzędnicy 

państwowi powinni kierować się etosem Polskiego Państwa Podziemnego. 

Historyk Marcin Przegiętka z IPN mówił o wiedzy na temat Polski, jaką miał Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA). 

Przyznał, że w niektórych sferach ta wiedza była bardzo powierzchowna - np. za ludność najbardziej niechętną Niemcom 

uważano Żydów i mieszkańców dawnego Królestwa Kongresowego, natomiast mieszkańców byłego zaboru pruskiego, a także 

Ukraińców czy Litwinów uważano za „neutralnych”. Były to oceny częściowo błędne - zaznaczył. 

Jednocześnie antyniemieckie podejście przypisywano głównie inteligencji polskiej, którą uważano za „nośnik wartości 

narodowych”. Robotnicy mieli natomiast mieć bardziej neutralny stosunek do Niemców. Tym niemniej przed 1939 rokiem 

zainteresowanie Polską w strukturach władzy hitlerowskiej, a także wśród wszystkich Niemców było niewielkie. Polskę 

uznawano za kraj nieciekawy, było też powszechne przekonanie o wyższości kultury niemieckiej nad polską - mówił historyk. 

Zdecydowanie najlepsze informacje na temat Polski miał niemiecki wywiad wojskowy - Abwehra. Jak mówił Jan Bańbor z 

Instytutu Historii PAN, niemiecki wywiad miał przed kampanią wrześniową doskonale rozpracowanych polskich generałów, 

których kompetencje wojskowe oceniał bardzo nisko, z wyjątkiem nielicznych, np. gen. Franciszka Kleeberga. Oceny te 

potwierdziły się podczas kampanii wrześniowej - uznał historyk. 

Niemcy mieli też dostęp do szczegółowych planów polskiej obrony w 1939 roku m.in. dzięki temu, że ich agentką była córka gen. 

Tadeusza Malinowskiego, zastępcy szefa Sztabu Głównego i kierownika Sekretariatu Komitetu Obrony Rzeczypospolitej. 

Generał przynosił szczegółowe plany obrony do domu. „Armia polska byłą przez Abwehrę przenicowana jak ser szwajcarski z 

największymi dziurami” - przekonywał Bańbor. 

Z kolei Grzegorz Mazur z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił o skrajnie antyniemieckim nastawieniu ideowym Polskiego 

Państwa Podziemnego, które jeszcze zaostrzała brutalna polityka represji okupanta. Długofalowy plan Niemiec przewidywał 

zredukowanie liczby Polaków o 80-85 proc., ograniczenie ich wyłącznie do siły roboczej, a w przyszłości przesiedlenie na 

Syberię. Dlatego za „wybitnie szkodliwe” Mazur uznał poglądy, że przedII wojną światową Polacy powinni zawrzeć sojusz z 

Niemcami, nawet za cenę ustępstw terytorialnych. „To jest lansowanie tezy, że Niemcy były jedną z ofiar II wojny światowej” - 

ocenił historyk. 

27 września br. minęła 75. rocznica powstania Służby Zwycięstwu Polski, która stała się zalążkiem Polskiego Państwa 

Podziemnego i jego zbrojnego ramienia - Armii Krajowej. Na terenach okupowanej przez Niemców i Rosjan państwo to 

wypełniało podstawowe funkcje; działał podziemny rząd i parlament, tajne sądownictwo i oświata. Kierowane było z wolnych 

krajów sojuszniczych, głównie z Londynu, przez w pełni legalne władze naczelne Rzeczypospolitej: prezydenta, rząd i 

Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa. 
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Danuta Siedzikówna 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. 

Ojciec, leśniczy, został wywieziony przez Sowietów do łagru 10 lutego 1940 w ramach pierwszej 

wielkiej wywózki mieszkańców Kresów na Wschód. Stamtąd przedostał się do nowo 

formowanej armii Andersa. Zmarł w czerwcu 1943 w Teheranie. Matka, za współpracę z 

polskim podziemiem została aresztowana i 16, 17 lub 18 września 1943 r. zamordowana 

przez Gestapo w lesie pod Białymstokiem. Po zamordowaniu przez Gestapo jej matki, razem z 

siostrą Wiesławą wstąpiła do AK(przysięgę złożyła w grudniu 1943 lub na początku 1944), gdzie 

odbyła szkolenie medyczne. Po przejściu frontu podjęła pracę kancelistki 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 „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 1945-46 z dokumentami na nazwisko Danuta Obuchowicz podjęła pracę w 

nadleśnictwie Miłomłyn w pow. Ostróda. Wiosną 1946 r. nawiązała kontakt z ppor. 

Zdzisławem Badochą "Żelaznym", dowódcą jednego ze szwadronów "Łupaszki". Do lipca 1946 

r. służyła tam jako łączniczka i sanitariuszka, uczestnicząc w akcjach przeciw NKWD i UB.                                                                                                                                                                                                                        

W czerwcu 1946 r. wysłano ją do Gdańska po zaopatrzenie medyczne.                                                                                                                                                          

20 lipca 1946 r. została aresztowana przez UB i osadzona w więzieniu w Gdańsku.                                                                                                                

Po ciężkim śledztwie 3 sierpnia 1946 r. skazana na karę śmierci przez gdański Wojskowy Sąd Rejonowy.                                                                                                       

Akt oskarżenia zawierał zarzuty udziału w związku zbrojnym mającym na celu obalenie siłą władzy ludowej oraz mordowania 

milicjantów i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zarzucono jej m.in. nakłanianie do rozstrzelania dwóch 

funkcjonariuszy UB podczas akcji szwadronu "Żelaznego" w Tulicach pod Sztumem.                                                                                                                                                                                             

W grypsie z więzienia przesłanym siostrom napisała: "Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba". Zdanie to - 

według historyków - odnosi się nie tylko do śledztwa, ale też odmowy podpisania prośby o ułaskawienie.                                                                                           

Prośbę taką do prezydenta Bolesława Bieruta skierował za nią obrońca. Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Danutę Siedzikównę 

zabił 28 sierpnia 1946 r. strzałem w głowę dowódca plutonu egzekucyjnego z KBW. Wcześniejsza egzekucja z udziałem 

żołnierzy się nie udała. Żaden nie chciał zabić "Inki", choć strzelali z odległości trzech kroków.                                                                                                                                      

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. 

Została skazana na śmierć 3 sierpnia przez sąd kierowany przez mjr. Adama Gajewskiego i zastrzelona przez dowódcę plutonu 

egzekucyjnego ppor. Franciszka Sawickiego 28 sierpnia 1946 wraz z Feliksem Selmanowiczem ps. „Zagończyk”, 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”! 

Miejsce pochówku do 2014 roku było nieznane. We wrześniu tego samego roku w ramach prac zespołu ds. poszukiwań 

nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego IPN na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku odnaleziono 

nieoznaczony grób, w którym prawdopodobnie spoczywają szczątki Danuty Siedzikówny oraz rozstrzelanego z nią Feliksa 

Selmanowicza ps. Zagończyk. W odniesieniu do Danuty Siedzikówny informacja ta została ostatecznie potwierdzona 1 marca 

2015 roku. 

. Wizerunek w okresie powojennym 
Ince zarzucono osobisty udział w zastrzeleniu funkcjonariuszy UB i MO podczas starcia 

koło miejscowości Podjazy z oddziałem Łupaszki, a nawet wydawania rozkazów, 

pomimo że była jedynie sanitariuszką oddziału. Nie brano pod uwagę nawet jej wieku 

(była nieletnia). Rozbieżności w zakresie jej udziału w starciu pomiędzy partyzantami a 

UB i MO pojawiły się zresztą w zeznaniach samych milicjantów. Jedni zeznawali, że 

Inka strzelała i wydawała rozkazy, a inni, że nie. Jeden z milicjantów przyznał nawet, że 

Inka udzieliła mu pierwszej pomocy, gdy został ranny. Ostatecznie nawet stalinowski sąd 

stwierdził, że Inka nie brała bezpośredniego udziału w zabójstwach. Mimo to wymierzył 

jej karę śmierci. 

Do 1989 r. PRL-owska propaganda nazywała „Inkę” bandytą. W wydanej w 1969 

roku książce „Front bez okopów” autorstwa m.in. Jana Bobczenki, byłego szefa UBP 
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w Kościerzynie, twierdzono, że krwiożercza „Inka” uczestniczyła w egzekucji funkcjonariuszy UB w Starej Kiszewie. 

W dokumentach zachowanych w archiwum IPN znajduje się „Prośba o łaskę” do „Obywatela Prezydenta”, czyli Bolesława 

Bieruta, napisana 3 sierpnia 1946 r. Została zredagowana przez obrońcę „Inki” z urzędu, Jana Chmielowskiego. Pisana jest w 

pierwszej osobie („Ja, Danuta Siedzikówna”). Nie została jednak podpisana przez „Inkę”, tylko przez Chmielowskiego. „Inka” 

odmówiła, ponieważ w tekście Chmielowski pisał o jej kolegach z oddziału jako o „bandzie”. W grypsie do sióstr Mikołajewskich 

z Gdańska, krótko przed śmiercią, „Inka” napisała: Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba. Po śmierci rodziców 

babcia była jej szczególnie bliska, opiekowała się jej siostrami: Wiesią i Irenką. 

Prokuratorzy IPN postawili przed sądem 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 uniewinniony w sądzie II 

instancji. Mimo kasacji wyroku na Siedzikównie, nigdy nie został skazany. 

8 stycznia 2015 roku IPN podał informację o prawdopodobnym zlokalizowaniu szczątków Danuty Siedzikówny. Informację tę 

potwierdził prezes IPN Łukasz Kamiński w czasie uroczystości z okazji dnia Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2015 roku w Pałacu 

Prezydenckim, z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 

Odznaczenia   -  2006: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – 

pośmiertnie 

 "Inka. Zachowałam się jak trzeba" film dokumentalny z 2015 produkcji TVP, 

którego premiera miała miejsce w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych” 1 marca 2015 na antenie TVP 1. 

 

  

"Inka" była skromną, spokojną dziewczyną. Nieśmiała, 

cierpliwie znosiła zaczepki kolegów z grupy, czasem, kiedy coś 

odpaliła wzbudzała ogólną wesołość. Kiedy "Łupaszko" ogłosił 

decyzję o zakończeniu walki partyzanckiej, "Inka" - czyli Danusia 

Siedzikówna - poczuła się kompletnie zdezorientowana. Nie miała 

dokąd wracać: prócz babci i sióstr nie miała żadnej rodziny.  

Ojciec został aresztowany i wywieziony na Syberię do kopalni 

złota, a matka, która podczas wojny konspirowała w ZWZ-AK, 

była brutalnie torturowana przez Niemców, a potem rozstrzelana. 

Dlatego na wieść o rozformowaniu oddziałów, "Inka" przepłakała 

całą noc: znów miała wrócić do życia, w którym nikomu nie była 

potrzebna.  

Pomocną rękę wyciągnął do Danusi jej ojciec chrzestny, który 

pomógł jej znaleźć pracę w leśnictwie niedaleko Ostródy. Jednak, 

gdy Danusię odnalazł kurier "Łupaszki" z wieścią, że major znów 

zbiera ludzi, "Inka" nie wahała się ani chwili.  

Dostała przydział do szwadronu podporucznika "Żelaznego" 

Zdzisława Badochy i znów była sanitariuszką leśnej grupy.  

Nie miało dla niej znaczenia, po czyjej stronie są opatrywani przez 

nią ranni: znana jest historia, w której "Inka" opatruje rannych w potyczce z partyzantami milicjantów, choć przeznaczyła na to 

ostatnie bandaże, jakie miała w torbie. 

Bezinteresowność nie pomogła jej, gdy została schwytana podczas obławy na jedną z melin. Ubecy byli zachwyceni, że pojmali 

dziewczynę od "Łupaszki", ale szybko okazało się, że niełatwo jest złamać zamkniętą w sobie dziewczynę. Ponieważ nie chodziło 

o to, by zakatować ją na śmierć, ale wyciągnąć od niej informacje, UB posłużyło się osobą Reginy Mordas-Żylińskiej, starej 

konspiratorki, zaufanej łączniczki majora Szendzielarza, która po aresztowaniu poszła na współpracę z bezpieką (o tym, jak 

bardzo zaufaną osobą dla "Łupaszki" była Regina świadczy to, że major podarował jej złoty sygnet z wygrawerowanym napisem 

"Przyjacielowi Żołnierzowi - Łupaszko". Takich sygnetów było może dziewięć czy dziesięć, a Regina była jedyną kobietą, która 

go otrzymała). To Regina namówiła "Inkę", by ta wyznała UB całą prawdę. Danusi wydawało się dziwne, że Regina wygląda tak 

dobrze: nie ma śladu pobić, chodzi po więzieniu jak chce... Ale przecież nie mogłaby zdradzić, to się "Ince" nie mieściło w 

głowie. Nie mieściło się też jej w głowie, czym skończy się kolejne przesłuchanie -linczem żon ubeków i milicjantów, którzy 

zginęli w walce z żołnierzami podziemia, które nocą wpuszczono do celi "Inki". Danusia Siedzikówna miała 17 lat, gdy usłyszała 

wyrok skazujący ją na karę śmierci. Wyrok wykonany na niepełnoletniej był niezgodny z prawem, ale "Inka" nie podpisała nawet 

prośby o ułaskawienie. Zrobił to za nią obrońca z urzędu. Niczego to nie zmieniło. Danusia nadała jedyny gryps z więzienia, 

wiadomość do babci, i z okrzykiem "Niech żyje major  'Łupaszko'!" stanęła przed plutonem egzekucyjnym. Nie zginęła od salwy, 

dobić ją musiał jeden z katów - podporucznik Franciszek Sawicki. 
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Józef Kuraś,  ps. „Ogień”  (1915-47) 

żołnierz Wojska Polskiego i Armii Krajowej, porucznik Batalionów Chłopskich i UB, partyzant na Podhalu w czasie II wojny 

światowej, jeden z dowódców oddziałów podziemia antykomunistycznego. 

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 Niemcy z pomocą „goralenvolkowców”  zamordowali jego ojca, żonę i 2,5-letniego 

syna, a następnie spalili jego dom. Przyjął wtedy nowy pseudonim „Ogień”. 

Po rozbiciu przez Gestapo Konfederacji Tatrzańskiej oddział Józefa Kurasia podporządkował się 16 lipca 1943 roku Armii 

Krajowej.  Utworzył Oddział Partyzancki AK „Wilk”. 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 roku). Uniknął jej, przechodząc z częścią swego oddziału w maju 1944 do Batalionów 

Chłopskich.  

Prowadził skuteczną walkę z Niemcami. Jesienią 1944 roku jego licząca ok. 80 żołnierzy grupa partyzancka stała się oddziałem 

egzekucyjnym Powiatowej Delegatury Rządu RP w Nowym Targu i wykonywała wyroki podziemnych sądów specjalnych. 

Jesienią 1944 roku, za zgodą nowotarskiego ZP SL „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 Wojewódzki Urząd BP w Krakowie, pomimo wcześniejszego (21 marca) zatwierdzenia Kurasia na 

stanowisko szefa PUBP  wszczął formalne śledztwo przeciw Kurasiowi, który 12 kwietnia 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 miało być polecenie aresztowania go), zawrócił z drogi i podjął decyzję o 

powrocie „do lasu”. 

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. Niejasna jest także sprawa stopnia wojskowego „Ognia” – w AK 

był kapralem, wBCh i UB porucznikiem, zaś po dezercji z UB ogłosił się majorem. 

W walce ze zgrupowaniem „Ognia” w latach 1945–1947 zginęło ponad 60 funkcjonariuszy UB, 

ponad 40 milicjantów oraz 27 funkcjonariuszy NKWD.  

W dniu 18 sierpnia 1946 roku 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 roku 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 
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i zachodnie. Nie uznajemy ingerencji ZSRR w sprawy wewnętrzne polityki państwa polskiego. Komunizm, który pragnie 

opanować Polskę, musi zostać zniszczony. 

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 

Pomnik Józefa Kurasia w Zakopanem 

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, a za 

zabijanie Żydów karali śmiercią: taka kara spotkała Jana Wąchałę za morderstwo, którego 

dopuścił się w celach rabunkowych na dwóch Żydach. Żydzi mieli być zabijani przez 

oddział „Ognia” nie z powodów narodowościowych, lecz jako funkcjonariusze UB: tak 

stało się np. w kwietniu 1945 roku, 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 

Według artykułu Leszka Konarskiego opublikowanego w 2012 roku w tygodniku „Przegląd”, w Ostrowsku 10 grudnia 1945 

członkowie oddziału Ognia powiesili na słupie telegraficznym ciężarną Katarzynę Kościelną z domu Remiasz za to, że przy 

sąsiadce nazwała „Ognia” bandytą. Według tego autora Ogień wykazywał „odbiegający od normy popęd płciowy”. W Gorce miał 

wzywać imiennie kobiety, zmuszać do uległości i gwałcić. Według tego autora niejaka Czubiakowa, wezwana z Waksmundu, 

matka dwojga dzieci, została brutalnie zgwałcona przez ludzi „Ognia”, a następnie zastrzelona. 

Władysław Machejek, sekretarz powiatowy PPR w Nowym Targu, brał udział w akcjach MO i KBW przeciw partyzantom Józefa 

Kurasia. W 1955 wydał powieść „Rano przeszedł huragan”, w której opublikował rzekomy pamiętnik Kurasia, do dziś cytowany 

jako autentyk. 

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 roku 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. Ponadto Jan T. Gross cytuje rzekomy pamiętnik Józefa Kurasia autorstwa Machejka. Według Bolesława Derenia i Macieja 

Korkucia mord ten był czynem niepowiązanego z „Ogniem” Jana Wachały ps. „Łazik”, którego Kuraś później skazał na śmierć i 

rozstrzelał. 

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[16]. W 2012 roku 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. 

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. 
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Partyzanci grupy osłony sztabu Józefa Kurasia. Pierwszy z lewej "Ogień", pierwsza z prawej Czesława Polaczyk  
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Jak IPN ściga zbrodnie przeciwko 

narodowi polskiemu 
 

8 września prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zakończył śledztwo ws. zabójstwa 

prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Przez lata sądzono, że Stefan Starzyński zginął w jednym z obozów zagłady -

 w trakcie śledztwa, wyszło na jaw, że było zupełnie inaczej. To nie pierwszy przypadek, gdy podczas postępowania pojawiają 

się zupełnie nowe fakty - dzieje się tak bardzo często. Oddziałowe Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

cały czas prowadzą śledztwa w sprawach zbrodni nazistowskich i komunistycznych. Dotychczas wniesiono 315 aktów oskarżenia, 

wobec różnych osób, które w przeszłości dopuściły się zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. 

Najpierw przypomnienie: jak ustalili śledczy, prezydent Warszawy został rozstrzelany przez Gestapo między 21 a 23 grudnia 

1939 r. w Warszawie lub w jej okolicach. Zbrodni dokonali funkcjonariusze: oberscharführer Hermann Schimmann, 

hauptscharführer Weber i unterscharführer Perlbach. Nie wiadomo jednak kto wydał rozkaz rozstrzelania Stefana Starzyńskiego. 

 

W ustawie z 1998 r. o IPN- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pojawiają się pojęcia zbrodni 

nazistowskiej i zbrodni komunistycznej i mają one określone znaczenie w polskim prawie.  

Zbrodnie nazistowskie są to te przestępstwa, które popełnili funkcjonariusze III Rzeszy w czasie II wojny światowej, wobec 

osób narodowości polskiej lub obywateli Polski. 

 

Natomiast zbrodnie komunistyczne mają dokładniej określone ramy czasowe. Są to te przestępstwa, których dokonali 

funkcjonariusze państwa komunistycznego od 17 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r. Zalicza się do tego stosowanie represji 

wobec ludności lub naruszanie praw człowieka wobec jednostek lub grup. 

 

Wyróżnia się jeszcze trzeci typ zbrodni: stalinowskie. Są to zbrodnie komunistyczne, które wystąpiły od 17 września 1939 r. 

do roku 1956. Termin zbrodni stalinowskiej pojawił się w polskim prawodawstwie po roku 1990, ponieważ kompetencje byłej 

Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce zostały rozszerzone właśnie o ściganie zbrodni stalinowskich do 1956 r. 

 

Postępowanie przygotowawcze w formie śledztw w tego typu sprawach prowadzą Komisje ŚZpNP, następnie po skierowaniu 

aktu oskarżenia, w sprawie orzeka właściwy Sąd. Ściganie sprawców zbrodni odbywa się na zasadach ogólnych, regulowanych 

w polskim prawie procesowym, karnym i materialnym. 

 

Jednocześnie, bardzo często się zdarza, że sprawca zbrodni już nie żyje - w polskim prawie nie przewiduje się możliwości 

osądzenia czy wniesienia aktu oskarżenia wobec nieżyjącego sprawcy jakiegokolwiek przestępstwa. Według ustawy o IPN-

KŚZpNP prokuratorzy nie mogą co prawda, wnosić aktu oskarżenia, jednak mogą wszcząć i przeprowadzić śledztwo. 

Oczywiście, jeśli będzie ono miało na celu ustalenie pokrzywdzonych i sprawców. Wtedy też, takie śledztwa kończą się 

umorzeniem, jednak wielokrotnie zdarzało się, że ich finalnym efektem było wskazanie osób odpowiedzialnych za dokonanie 

zbrodni. 

 

Jeśli więc nawet dojdzie do ustalenia nieżyjących już sprawców, poszkodowani (lub ich następcy prawni) nie mogą postawić ich 

w stan oskarżenia. Jednocześnie, śledztwa tego typu mają na celu "wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy". Zdarza się, 

że postępowania dotyczą wielu osób, wtedy też istnieje podstawa do zakwalifikowania takich przestępstw do kategorii zbrodni 

przeciwko ludzkości lub zbrodni wojennych. A te nie ulegają przedawnieniu 
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Bartłomiej Bydoń 

Polskie Państwo Podziemne – historia i tradycja. 
27 Września przypada rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Z okazji  tego niezwykle ważnego wydarzenia 

zapraszamy do przeczytania artykułu Bartłomieja Bydonia stanowiącego  wstęp do szerszego opracowania jego autorstwa a 

poświęconego Polsce Podziemnej w latach wojny i w okresie powojennym.  

Polskie Państwo Podziemne – historia i tradycja.   

   27 września 1939 roku jest jedną z najważniejszych, aczkolwiek mało znanych dat w dziejach Polski. Tego dnia gen. Juliusz 

Rómmel rozkazał gen. bryg. Michałowi Tadeuszowi Tokarzewskiemu–Karaszewiczowi prowadzenie dalszej walki z okupantami. 

Działalność rozpoczęta 27 września dała początek jedynemu na świecie, fenomenalnemu podziemnemu państwu wraz z jego 

administracją cywilną, władzą sadowniczą, podziemnym parlamentem oraz władzami wojskowymi. Wydarzenia z końca września 

1939 roku, to podwaliny demokratycznego państwa, którego działalność trwała nieprzerwanie aż do pokazowego i z góry 

ukartowanego tzw. procesu szesnastu, powołania Tymczasowej Rady Jedności Narodowej podporządkowanej Rosji Sowieckiej 

oraz likwidacji wszelkich przejawów demokracji w Polsce . 

 

 

   Warunki, w jakich przyszło organizować tajną organizację wojskową i odbudować struktury cywilne Państwa Polskiego były 

niespotykanie ciężkie. Terytorium Polski zostało podzielone na dwie strefy wpływów, które narzuciły mieszkającym tam 

obywatelom Polski dwa różne, ale jakże podobne systemy totalitarne.  

 Już podczas działań wojennych w Polsce spontanicznie zaczęły powstawać organizacje wojskowe i paramilitarne stawiające 

sobie za cel walkę z okupantami i wyzwolenie kraju. Niezbędnym było również porozumienie największych partii politycznych, 

dzięki któremu można było odtworzyć struktury cywilne państwa. W tak trudnych warunkach rozpoczęto odbudowę 

państwowości polskiej w Kraju.   

W latach 1939-1945 na terytorium  Polski udało się stworzyć porozumienie większych bloków i partii politycznych dające 

możliwość utworzenia podziemnych struktur cywilnych. Stworzono rząd podziemny, który mimo wielu zmian przetrwał aż do 

1945 roku. Utworzono armię podziemną, która zrzeszała nie tylko Armię Krajową, lecz również podporządkowane jej inne 

organizacje wojskowe. W końcu udało się zorganizować Delegaturę Rządu, która wykonywała wszystkie zadania administracji 

cywilnej w kraju. 

Powołanie 10 października 1939 roku Służby Zwycięstwu Polski, oraz utworzenie Głównej Rady Politycznej zapoczątkowało 

powstanie Państwa Podziemnego. Przez kolejne lata Służba Zwycięstwu Polski ewoluowała poprzez Związek Walki Zbrojnej 

do Armii Krajowej, a Główna Rada Polityczna z czasem dała podwaliny Politycznemu Komitetowi Porozumiewawczemu, 

Krajowej Reprezentacji Politycznej i w ostatecznym kształcie Radzie Jedności Narodowej.  

Rząd Polski w Paryżu a następnie w Londynie obserwując działania polskiego ruchu niepodległościowego zdawał sobie 

doskonale sprawę z konieczności rozwoju struktur podziemnych państwa, w związku z tym utworzył na terenie okupowanego 

kraju Delegaturę Rządu na Kraj, która stała się z czasem głównym organem administracji cywilnej.  

   W ten sposób, w okresie kilku lat odbudowana została w Polsce cała struktura władzy. Istniał rząd odpowiedzialny za działania 

polityczne, działała administracja cywilna oraz bardzo sprawnie funkcjonowała siła zbrojna. Polskie Państwo Podziemne 

rzeczywiście istniało, nie był to jedynie wymysł kilku antykomunistów.  

Armia Krajowa wraz z podporządkowanymi organizacjami zbrojnymi stała się w końcu reprezentantem Polskich Sił Zbrojnych 

w Kraju a podziemny rząd i Delegatura Rządu przetrwały wojnę i działały nadal po jej zakończeniu, tak więc ciągłość władzy, 

mimo wojny, została zachowana. 
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 Można przypuszczać, że porozumienia aliantów z Rosją Sowiecką z wyłączeniem przedstawicieli władz Polski dokonały więcej 

szkód, niż lata okupacji. Istnienie Polski w granicach z września 1939 roku było niemożliwe tylko dzięki układom politycznym. 

Nasi sprzymierzeńcy „przehandlowali” w imię swoich interesów naszą wolność i niepodległość, a działania, które podejmowali 

na naszą korzyść były w większości przypadków tylko doskonale obliczonymi chwytami propagandowymi.    

 Mimo, że aresztowanie członków kierownictwa Polskiego Państwa Podziemnego i konspiracji poakowskiej zakończyło 

pewien okres w historii, to jednak walka zbrojna z okupantem sowieckim nadal trwała a pamięć setek tysięcy żołnierzy 

walczących o wolność Polski i ideały Polskiego Państwa Podziemnego nadal były żywe w społeczeństwie.  

Oficjalna historiografia przedstawiała legalny Rząd Polski w Londynie, dowódców Armii Krajowej oraz Narodowych Sił 

Zbrojnych i innych organizacji niepodległościowych, jako bandytów i morderców, którzy celowo i z bardzo niskich pobudek 

wyniszczyli naród. Zdrajcami narodu okrzykiwano wszystkich, którzy śmieli mieć własne zdanie i nie zgadzali się z oficjalną 

propagandą komunistyczną. Bohaterowie Polskiego Państwa Podziemnego, którzy nie szczędzili ofiar dla Polski stali się wrogiem 

klasowym i ideowym. Zapełniali więzienia i łagry, by dać świadectwo istnienia Polskiego Państwa Podziemnego. Ich nazwiska 

zapisały się złotymi zgłoskami w historii powojennej Polski, lecz mimo to byli przez lata w cieniu.  

Fakty dotyczące fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego były przemilczane, coraz częściej pojawiał się w oficjalnych 

„dziełach” nic nie mówiący zwrot „ruch oporu”, który rozmywał cały dorobek Państwa Podziemnego i jego zbrojnego ramienia 

Armii Krajowej. Ze względu na sytuację polityczną głównymi ośrodkami myśli niepodległościowej stały się środowiska 

emigracyjne, gdzie możliwe było swobodne wyrażanie myśli i prowadzenie badań dotyczących fenomenu Polskiego Państwa 

Podziemnego.  

To właśnie w Londynie powstały monumentalne działa dotyczące II wojny światowej – Armia Krajowa w dokumentach oraz 

Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej.  

Tam też po opuszczeniu niewoli niemieckiej znaleźli się dowódcy Armii Krajowej, zdemobilizowani oficerowie i żołnierze 

Polskich Sił Zbrojnych oraz politycy, którzy z wiadomych względów nie mogli powrócić do Polski.  

Prewencyjna cenzura komunistyczna na szczęście nie sięgała aż tak daleko. Polskie Państwo Podziemne trwało nadal w dziełach 

swoich twórców.  

 

   Lata 60. ubiegłego wieku przyniosły zmianę w taktyce działań rządu komunistycznego w Polsce, zamiast całkowitego 

wymazania z pamięci Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej władze starały się zawłaszczyć niezbędne im na 

potrzeby propagandy sukcesy i dorobek żołnierzy Polski Walczącej.  

Mimo, że ustały brutalne ataki na twórców Polskiego Państwa Podziemnego, to jednak stale władze komunistyczne starały się 

rozbić środowisko poakowskie. Starano się głównie pokazywać poszczególnych żołnierzy i wybiórczo akcje, które można było 

wykorzystać jedynie propagandowo.  

 

   Zmiana nastawienia władz komunistycznych na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku pozwoliła na tworzenie związków i 

organizacji kombatanckich, skupiających byłych żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych. Oczywiście 

początkowo były to spotkania nieoficjalne, jako znajomych lub kolegów, później przerodziło się to w dobrze zorganizowany ruch 

kombatancki – ponownie nawiązano do tradycji Polskiego Państwa Podziemnego.    

Tradycje Państwa Podziemnego, to nie tylko walka o uznanie Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych za 

legalne Polskie Siły Zbrojne, to nie tylko pokazywanie prawdziwej historii wielu dziesiątków tysięcy ludzi. P 

olskie Państwo Podziemne, to fenomen na skalę światową. W żadnym innym z państw walczących z Niemcami i Sowietami nie 

utworzono organu państwowego z sejmem, reprezentacją polityczną, sądownictwem i własną armią. W żadnym z państw nie było 

również tak wielkiego poparcia społecznego i przyzwolenia dla działań niepodległościowych. W żadnym z państw nie było 

również takiego terroru i prześladowań po wojnie.  

Polskie Państwo Podziemne zostało upamiętnione nie tylko w formie pomników, obelisków, wielu publikacji książkowych i 

materiałów prasowych. Państwo, które powstało podczas okupacji przetrwało w świadomości narodowej, tak więc żadne metody 

stosowane przez Niemców, a następnie Sowietów nie skruszyły muru  obronnego zbudowanego na trwałych podwalinach 

ideowych. 
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Por. Aleksander Młyński „Drągal”  
„W czasie amne stii [ 1947 r.] (...) przyszedł do naszego dom u sam  „Drągal” i powiedział, do mnie jak  i do m oich sióstr i rodziców, że  już się uja wnił i będzie  spokojnie  żył. Aż w maju 1947 r., będą c w polu przy pracy  (...), zobaczyłam na łące  przy źródle trzech  (...), poznałam wte dy „Drąga la”, który (...) podsze dł do  mnie  i powiedział, że  z jego oddziału zostało a resztowa nych pię ciu i że  on zmuszony jest z powrotem iść w te ren.. .”. 
Fragm ent protokołu przesłuchani a Marii Dźbik z 12 I 1951 r. 
 

Porucznik Aleksander Młyński „Drągal” to jeden z najsłynniejszych żołnierzy antykomunistycznej 

partyzantki. Żołnierz wileńskiej Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski, stworzył po wojnie odział 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, który wyjątkowo bezwzględnie walczył z władzami 

komunistycznymi. Bił się aż do 25 sierpnia 1950 r., gdy został zastrzelony wraz z dwoma towarzyszami: 
Zbigniewem Ejnenbergiem ps. „Powstańczyk” i Zygmuntem Chmielewskim ps. „Lew” w Kolonii 

Wawrzyszów pod Wolanowem. Do likwidacji Aleksandra Młyńskiego i jego partyzantów doprowadził 

agent o pseudonimie „15”. Dziś już wiadomo, kim był i jak doszło do zdrady. 

 
Por. Aleksander Młyński ps. "Drągal" 
 

Aleksander Młyński urodził się w 1925 r., pochodził zza Buga. W 1945 r. osiedlił się w miejscowości Kadłubek w 

gminie Sienno (pow. iłżecki). W 1946 r. wstąpił do oddziału partyzanckiego chor. Antoniego Owczarka ps. „Zygadło”, 

współpracującego z Inspektoratem Związku Zbrojnej Konspiracji mjr. Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”. Pełnił 
tam funkcję drużynowego. Następnie dowodził patrolem w oddziale ppor. Tadeusza Zielińskiego „Igły”, także 

podległemu ZZK. 22 X 1946 r. patrol dowodzony przez „Drągala” zastrzelił, koło wsi Rajec (niedaleko Radomia), kpt. 
Wasyla Leśnikowa, sowieckiego doradcę PUBP w Kozienicach.  

 
Chor. Antoni Owczarek ps. „Zygadło”, d-ca oddziału partyzanckiego ZZK, w którym służył Aleksander Młyński "Drągal". 
 

W lutym 1947 r., jak większość żołnierzy podziemia, Aleksander Młyński „Drągal” ujawnił się podczas lutowej amnestii. 
Jednak prześladowany przez UB, po kilku miesiącach wrócił do podziemia. W 1947 r. współpracował z oddziałem 

Antoniego Szeligi ps. „Wicher” oraz ponownie z ppor. Tadeuszem Zielińskim „Igłą”. Po okresie współpracy z ppor. 
„Igłą”, którego oddział wywodzący się bezpośrednio z Inspektoratu ZZK, został rozbity w czerwcu 1948 r. 

(„Igła”otoczony i ranny, rozerwał się granatem), na przełomie 1947 i 1948 r. Aleksander Młyński podjął samodzielną 

działalność. Między latem 1947 r. a sierpniem 1950 r. (w różnych okresach) do grupy należeli: Janusz Durski, Jan 
Gregorczyk „Jastrząb”, Roman Sobolewski „Daszko”, Zygmunt Wójcicki „Kawka”, ppor. Antoni Sobol „Dołęga”, Jerzy 

Sobol „Gil”, Marian Bukała „Zbych”, Józef Oko „Kat”, Czesław Gomuła „Bejok”, Zbigniew Ejnenberg „Powstańczyk” 
oraz Zygmunt Chmielewski „Lew”. W 1950 r. przy „Drągalu” byli już tylko dwaj ostatni z wymienionych. Pozostali 

zginęli albo zostali aresztowani przez UB. 

 
Chor. Antoni Owczarek "Zygadło" (pierwszy z lewej) ze swoimi żołnierzami. 

 
Chor. Antoni Owczarek ps. „Zygadło” (siedzi drugi od lewej). 
 
Pod koniec lat 40. grupa dowodzona przez por. Aleksandra Młyńskiego ps. "Drągal” prowadziła najintensywniejsze 

działania przeciwko komunistom na Kielecczyźnie. Skupiała ona osoby, które podobnie jak „Drągal”, były zagrożone 

aresztowaniem. Prawie wszyscy członkowie oddziału mieli duże doświadczenie partyzanckie nabyte w wyniku 
dotychczasowej powojennej działalności w podziemiu antykomunistycznym. Przez kilka lat operowali na tych samych 

terenach (m.in. powiaty: radomski, kozienicki, opoczyński) i znani byli okolicznej ludności. Wielu mieszkańców 
północnej Kielecczyzny udzielało im pomocy, płacąc później za to pobytem w aresztach UBP i więzieniach. Oficerowie 

śledczy z UB, sporządzający akty oskarżenia przeciwko osobom wspierającym grupę „Drągala”, potwierdzili 

zjawisko „poparcia u części społeczeństwa polskiego” wyrażające się m.in. udzielaniem „w różny sposób (...) pomocy 
tymże bandytom”. 
 
Według dokumentów i historyków resortowych od początku 1948 r. do sierpnia 1950 r. grupa „Drągala” dokonała 

106 „napadów terrorystyczno – rabunkowych”, z czego 53 na „sklepy spółdzielcze”. Przypisano jej również „16 



zabójstw”, w tym: „3 funkcjonariuszy MO, 3 żołnierzy KBW i kilku członków PPR i PZPR”. 
Długotrwała aktywność partyzantów „Drągala” sprawiła, że lokalni działacze polityczni w północnej Kielecczyźnie „czuli 
lęk przed propagowaniem spółdzielczości”.  
 

 
Prawdopodobnie 1948 r. Pierwszy z lewej Aleksander Młyński "Drągal", trzeci - Antoni Szeliga "Wicher". 

 
Janusz Durski, przebywający w grupie „Drągala” przez kilka tygodni jesienią 1947 r., w trakcie przesłuchania 

zeznał: „Drągal” mówił nam, byśmy się jak najwięcej pokazywali ludziom z bronią w celu podtrzymania ducha (...), że 
jeszcze są partyzanci i niedługo wszystko się zmieni (...), dokonywaliśmy aktów dywersji, rabując spółdzielnie jako 
sklepy państwowe i rozdając zrabowane towary ludziom po wsiach, mieliśmy na celu zdobyć zaufanie ludzi do nas, 
byśmy mogli korzystać z ich poparcia i pomocy w razie potrzeby (...). Natomiast nie rabowaliśmy towarów w 
prywatnych, nawet sklepowym spółdzielni, w celu wykazania (...), iż nie jesteśmy bandą rabunkową, tylko leśną grupa 
partyzancką”.  
 
Pomimo usilnych dążeń aparatowi bezpieczeństwa przez kilka lat nie udawało się całkowicie rozbić grupy, a wokół 

samego „Drągala” wytworzył się „mit człowieka niezwyciężonego”. Dopiero 25 sierpnia 1950 r. w pobliżu Kolonii 
Wawrzyszów w pow. radomskim, specjalna „grupa pozorowana”, złożona ze zdrajcy i trzech funkcjonariuszy UB, 

przeprowadziła udaną akcję likwidacyjną. Zdradził „Drągala” jego były współtowarzysz Marian Bukała ps. „Zbych”, 
przedstawiając mu funkcjonariuszy UB jako działaczy podziemia niepodległościowego z Lubelszczyzny. 

 

Cel: zabić „Drągala” 
 

Jest lato 1950 r. Władza ludowa rozprawiła się z większością antykomunistycznego podziemia. Ale na ziemi radomskiej 
jest wciąż niespokojnie. Po lasach ukrywają się resztki oddziałów Czesława Łepeckiego ps. „Ostoja”-„Bóbr”, Romana 

Sobolewskiego ps. „Daszko” i por. Aleksandra Młyńskiego ps. „Drągal”. Kłopoty sprawia zwłaszcza ten ostatni. 

Dowodzony przez odważnego i doświadczonego żołnierza, liczy wprawdzie tylko trzy osoby, ale ma w terenie 
dziesiątki „uśpionych” współpracowników. W gminach Przytyk, Radzanów i Wolanów nikt z partyjnych działaczy nie 

może być pewny dnia ani godziny. 
 

UB dwoi się i troi, by zlikwidować oddział. Próbuje go osaczyć siecią tajnych współpracowników. W 1948 r. było ich 

34, dwa lata później już 255. Na obławy wysyła kilkusetosobowe oddziały Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
Powstają wciąż nowe strategie operacyjne o wdzięcznych nazwach: „Pogoda”, „Deszcz”, „Grom”, „Błyskawica”. 

Wszystko na nic. Młyński potrafi uciec z każdej zasadzki, i potem jeszcze zaatakować. Sprzyja mu szczęście i 
miejscowa ludność. Jak raportuje rozżalony szef sztabu 7 Pułku KBW kpt. Szela-Kozik: „ludność ta udziela mu 
żywności i noclegów, szczególnie w gminie Przytyk i Radzanów, gdzie jest mniej uświadomiona i bardziej reakcyjnie 
nastawiona”. 
 
Przełom następuje dopiero 23 lipca 1950 r. Tego dnia wpada w ręce UB Marian Bukała ps. „Zbych”, były towarzysz 
broni Młyńskiego. Po aresztowaniu składa bardzo obszerne wyjaśnienia, zdradza m.in. aż 163 „meliny”, gdzie ukrywali 

się leśni. Ale, co dla UB najważniejsze, zgadza się na współpracę. Otrzymuje pseudonim „15” i przyjmuje układ: ja 
likwiduję w ciągu miesiąca „Drągala” i jego ludzi, wy darujecie mi życie i wolność. Jak depeszuje kpt. Kozik-Szela: „nie 

było żadnego wyjścia na „Drągala”, więc zwrócono się do ministerstwa o zgodę na puszczenie „Zbycha”. Zgoda 

przyszła... cztery dni później Młyński już nie żył. 

 
Por. Aleksander Młyński "Drągal" (siedzi pierwszy z prawej) z grupą swoich żołnierzy. Nad nim (z prawej strony) stoi Marian Bakuła "Zbych", zdrajca, który bezpośrednio przyczynił się do śmierci "Drągala" i jego ludzi. 

 

Jak to się stało... 
 

Adolf Dźbik miał wtedy 15 lat. Mieszkał z rodzicami i trzema siostrami w Kolonii Wawrzyszów koło Wolanowa. Jego 
siostra Marianna była narzeczoną „Drągala”, więc w zagrodzie często gościli leśni. Wśród nich „Zbych”. Dźbik - mimo 

upływu lat - pamięta go doskonale: młody, średniego wzrostu, ubrany w „olimpijkę”. Prawdziwy partyzant. 

„Dał się we znaki komunistom. W jednej z bitew został ranny. Młyński wynosił go spod kul. Ryzykował życie” - 
opowiada Dźbik. 

 
W 1948 r. „Zbych” zniknął z oddziału. Jak mówiono po wsiach, musiał uciekać, bo pod Dobieszynem, ścigany przez 



KBW, zgubił broń poplamioną krwią, a więc i z odciskami palców. Wrócił dwa lata później z trzema drabami, znów 

ubrany w „olimpijkę”. Chodził po wsiach i rozpowiadał, że szuka „Drągala”. Zapukał między innymi do Dźbików. Miał z 
sobą pół litra spirytusu i szukał noclegu. Siostra, narzeczona Drągala, odmówiła, bo obawiała się prowokacji. „Zbych” 

znalazł więc kwaterę kilkaset metrów dalej, u rodziny Kołaczów.  
Adolf Dźbik: „Miałem 15 lat, gdy do naszego domu w Kolonii Wawrzyszów przyszedł zdrajca "Zbych" w towarzystwie 
trzech ludzi. Mówił, że to cichociemni, ale nam od razu wydali się podejrzani. Byli pewni siebie, niby mieli się ukrywać, 
a otwarcie chodzili po obejściu. I wypytywali o "Drągala": czy przychodzi, gdzie można go spotkać”. 
 

Nazajutrz jeden z drabów kazał Dźbikowi iść do Mniszka po piwo. Był świetnie zorientowany w terenie, pewny siebie, 
wciąż rozpytywał o Młyńskiego. Stał na środku podwórka, razem z kolegami, i wcale nie zamierzał się ukrywać. 

„Coś było nie tak” - opowiada Dźbik. - „W rozmowie z nim kluczyłem, zmyślałem. I on nagle się zdenerwował. Złapał 
mnie za ramiona, wcisnął kolano w brzuch i wybuchnął: „Zobaczysz, kto będzie celnie strzelał, jak spotkamy się z 
„«Drągalem»”. Wtedy już byłem pewien. „Zbych” zdradził. Rozmawiam z ubekiem”. 
 
Dwa dni później do Kolonii Wawrzyszów przybył „Drągal” ze swoimi partyzantami: „Powstańczykiem” - Zbigniewem 

Ejnenbergiem i Zygmuntem Chmielewskim „Lwem”. Nie wstąpił, jak miał w zwyczaju, do narzeczonej. Nie zajrzał do 
skrytki przy drodze, gdzie w pudełku od zapałek Dźbik ukrył kartkę z ostrzeżeniem. Poszedł od razu na spotkanie ze 

„Zbychem”. I to go zgubiło.  

Adolf Dźbik: "Drągal" wraz z "Powstańcem" i Chmielewskim poszli z tamtymi gadać do stodoły. Przygotowaliśmy dla 
nich obiad. Moje dwie siostry zaniosły im jedzenie, ja w tym czasie pracowałem w polu w odległości jakichś 80 m od 
zabudowań. Siostry zauważyły, że pomiędzy nimi jest jakieś duże nieporozumienie. Ledwo wyszły ze stodoły, gdy 
usłyszeliśmy trzy serie z karabinu, granat i pojedyncze strzały. Jedna z sióstr chciała zawrócić, ale wtedy ze stodoły 
wybiegł ubek i zagroził jej, że jak się ruszy, to ją też zastrzeli. "Bo ci wywalę prosto w łeb, wyście obie już tam 
powinny legnąć" - krzyknął do niej. Nikomu z nas nie pozwolili się zbliżyć do stodoły. Drugi ubek wsiadł na rower i 
gdzieś odjechał. To było między 14.30 a 15.30. Jakiś czas potem wieś otoczyli ubecy i zainscenizowali atak. Szli 
polami i strzelali w ziemię, aż kurz leciał. Chodziło o to, aby ci ubecy, którzy u nas byli, mogli się wycofać, że niby 
"Drągala" kto inny zastrzelił. Ale ja widziałem ich ciała. Leżały koło naszej stodoły. Wiem, że ubecy zamierzali ich zabić 
wcześniej, w nocy podczas snu, ale "Drągal" się przebudził. On był bardzo czujny, mógł nawet trzy noce wytrzymać 
bez spania. Miejsce, w którym go zabito, oznaczyliśmy kamieniami”. 
 

 
Por. Aleksander Młyński "Drągal" (pierwszy z lewej) ze swoimi żołnierzami. Drugi z lewej - Antoni Szeliga "Wicher". Prawdopodobnie 1948 r. 
 
Por. Aleksander Młyński "Drągal" - część 2> 
Strona główna> 
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P O L E Ć  Z N A J O M E M U  »  Ś L E D Ź  K O M E N T A R Z E  ( R S S )  »  
  
  
 

Dodaj komentarz » 
Komentarze 
W A C H A 1 9 1 0  

2 0 0 7 / 1 0 / 3 0  1 8 : 3 2 : 3 8  

Witam!! potrzebuje pilnie kontakt z kims z rodziny Dźbików !! bardzo prosze jesli ktos to przeczytac prosze o kontakt gg : 2374291 e-mail : 
magicwacha@o2.pl. jestem wnuczkiem podziemiezbrojne.blox.pl/resource/Dragal_i_Zbych.jpg o tego pana na górze po lewej stronie!! chce się on 
skontaktowac z reszta swojej zalogi pozdrawiam!! 
- 

G O Ś Ć :  ,  * . G L . D I G I . P L  
2 0 0 9 / 0 1 / 0 6  1 2 : 0 2 : 0 5  

Drągal zatrzymał się u mojego pradziadka... Powiedział wtedy, że jeżeli go wyda - po prostu zginie... Pradziadek niestety już nie żyje, ale bardzo 
dobrze znam osobę która też go widziała - siostra mojego pradziadka... Jeżeli ktoś chce więcej faktów - kontakt gg. 3469401 
- 

G R E G G 7 1  
2 0 0 9 / 0 4 / 0 8  1 8 : 5 4 : 3 0  

Do aeku12.neoplus.adsl.tpnet.pl: Masz jakieś dowody na to co piszesz, czy tylko tak - na ile starcza intelektu - bełkot? Na razie to sam zostajesz w 
chlewie... na pokojach nie miejsce chamom ! 
- 

G O Ś Ć :  N I C K ,  8 9 . 1 0 0 . 7 1 . *  
2 0 0 9 / 0 4 / 1 0  0 1 : 5 4 : 5 5  

Chciałem tylko zapytac jak to możliwe żeby Młyński był żołnierzem Września 1939?????? 
- 
G R E G G 7 1  

2 0 0 9 / 0 4 / 1 0  0 8 : 1 2 : 3 9  

Widocznie istnieją gdzieś jakieś szczątkowe przekazy o jego oporze przeciwko sowietom w 1939 r. za Bugiem, gdzie się urodził i mieszkał przed 
wojną, ale niezbitych dowodów brak. Faktycznie może wyglądać dziwnie, że 14-latek zmagał się z okupantem podczas kampanii wrześniowej, 
jednak nie byłby to odosobniony przypadek. Jednak, jako, że na 100% nie ma na to potwierdzenia w dokumentach czy wiarygodnych relacjach (z 
racji terenu - Kresy - będzie to trudne, jeśli nie niemożliwe), usunąłem ten fragment... może z czasem pojawi się potwierdzenie, wtedy wrócę do 
wpisu. Pozdrawiam ! 
- 

G O Ś Ć :  P A R T Y Z A N T _ K A Z A N O W ,  * . N E O P L U S . A D S L . T P N E T . P L  
2 0 0 9 / 0 5 / 1 0  1 1 : 5 3 : 2 9  

Witam Kilka sugestii odnośnie powyższego tekstu.  
 
Według posiadanych przeze mnie danych Drągal nie pochodził zza Buga urodził się 14 lutego 1925 r. w okolicach Sienna przedwojenny pow. Iłża, 
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natomiast jego rodzina przed wojną, jako osadnicy, wyemigrowała do miejscowości Wysokie Litewskie pow. Brześć nad Bugiem, gdzie objęła 
kilkuhektarowe gospodarstwo. Po wojnie, tzn. w kwietniu 1945 r., rodzina Drągala, a on wraz z nią, powróciła w okolice Sienna i zamieszkała we 
wsi Kadłubek...  
 
Według mojej oceny nie należy także określać Drągala mianem żołnierza WiN-u. A to dlatego, że tak naprawdę formalnie do WiN-u to on należał 
tylko 2 miesiące i to też przez przypadek. Drągal w czasie wojny był żołnierzem AK (choć to wiemy tylko z relacji), a po wojnie podlegał pod NSZ. 
Tzn. w 1946 r. Drągal wstąpił do oddziału Antoniego Owczarka Zygadły, który był oddziałem NSZ. Zygadło zorganizował ten oddział z członków 
dawnej grupy NSZ Beja. Dlaczego Drągal należał tylko dwa miesiące do WiN-u? Bo chor. Zygadło podporządkował się Zagończykowi 
(komendantowi Inspektoratu Radomskiego WiN) dopiero w maju 1946 r., a gdy aresztowano Zagończyka w lipcu 1946 r. Zygadło ze swoją grupą 
usamodzielnił się i znów zaczął działać pod szyldem NSZ. Należy wspomnieć że Inspektorat Radomski WiN to był bardzo ciekawy twór, bo w jego 
strukturze zjednoczeni zostali żołnierze AK, NSZ i BCh (przy czym często poszczególni dowódcy grup cały czas określali się jako żołnierze AK, NSZ 
lub BCh). Ale wracając już do wątku jeśli piszemy o Drągalu to znacznie poprawniej byłoby określać wobec niego określenia żołnierz NSZ lub NSZ-
WiN, a w okresie 1947-1950 jako żołnierze podziemia poenezetowskiego (trochę dziwnie brzmi) ewentualnie już żołnierzem podziemia 
powinowskiego...  
Jeśli chodzi o ujawnienie się. Według mnie Drągal nie ujawnił się, a już na pewno nie w 1947 r. Oddział Zygadły, do którego należał Drągal ujawnił 
się w listopadzie 1946 r. (potwierdza to samodzielność tego oddziału, bo wszystkie grupy winowskie na tym terenie ujawniły się 6 września 1946 r. 
w czasie ujawnienia całego Inspektoratu). Ale z tego co pamiętam Drągal się nie ujawnił, natomiast na wiosnę 1947 r. w czasie amnestii on wraz ze 
Zbychem tworzył nowy oddział...  
Jeśli chodzi o konspiratora o ps. Daszko. To nie jest żaden Roman Sobolewski. Daszko nazywał się Tadeusz Marszał, pochodził z Wileńszczyzny. Od 
1947 r. należał do oddziału Wichra, a po rozbiciu tej grupy przeszedł pod rozkazy Drągala. Zginął w czasie obławy 15 lutego 1950 r. w Kolonii 
Warka.  
Mógłbym tak pisać dalej bo jeszcze jest kilka spraw do wyjaśnienia. Kończąc jednak chciałbym dopowiedzieć coś o śmierci Drągala. Otóż w tekście 
nie jest to zaznaczone a daje pewien obraz całości. W 1950 r. za Drągalem Lwem i Powstańczykiem na terenie ówczesnych pow. radomskiego, 
iłżeckiego, kozienickiego, koneckiego, opoczyńskiego i grójeckiego gania się kilka tysięcy żołnierzy KBW, funkcjonariuszy MO i UB, oraz członków 
ORMO zorganizowanych w grupy operacyjne. Tak - za trzema ludźmi biega po wsiach i lasach kilka tysięcy ludzi. Do tego dochodzi jeszcze kilkuset 
agentów i informatorów UB. To było jedno wielkie polowanie. Złapać ani zabić ich nie mogą, ale UB aresztowało Zbycha. Tutaj także byłbym bardzo 
ostrożny w osądach co do chęci współpracy Zbycha z UB. Zbych dostał wybór albo współpraca albo śmierć, przy czym nic nie usprawiedliwia tego, 
że sam (jak się przyznał) w tę pamiętną noc strzelał do Drągala...  
Powstaje duże opracowanie o Drągalu jeśli ktoś chciałby pomóc proszę o kontakt  
 
marcin.soltysiak@poczta.fm 
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Por. Aleksander Młyński „Drągal” (1925-1950) 

[...] jak trudno ustalić imiona wszystkich tych którzy zginęli w walce z władzą nieludzką [...] 

a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno się pomylić nawet o jednego 

[...] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci [...] musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie 

zawołać po imieniu [...]. 

Zbigniew Herbert, „Pan Cogito o potrzebie ścisłości” 

 

Porucznik Aleksander Młyński „Drągal” to jeden z najsłynniejszych żołnierzy antykomunistycznej 

partyzantki na ziemi radomskiej. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz Armii Krajowej, po wojnie 

Narodowego Związku Zbrojnego oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Jego partyzancka epopeja  

zakończyła się dopiero  25 sierpnia 1950 r., kiedy to został zastrzelony wraz z dwoma swoimi 

podkomendnymi w Kolonii Wawrzyszów pod Wolanowem. „Drągal” i jego żołnierze zginęli od kul  członków 

grupy pozorowanej UB, udającej patrol partyzancki, a do tragedii walnie przyczynił się zdrajca i agent UB o 

kryptonimie „15”, jeden z najstarszych stażem partyzantów „Drągala”, Marian Bukała  „Zbych”. 



 

Aleksander Młyński,  ur. 1925 r. w okolicach Sienna przedwojenny pow. Iłża.  Jego rodzina przed 
wojną, jako osadnicy, wyemigrowała do miejscowości Wysokie Litewskie pow. Brześć nad Bugiem. Tam 
objęła kilkuhektarowe gospodarstwo, i tam również zastał ich wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji 
Aleksander Młyński był żołnierzem kresowych oddziałów Armii Krajowej. W kwietniu 1945 r., rodzina 
przyszłego „Drągala”, a on wraz z nią, powróciła w okolice Sienna i zamieszkała we wsi Kadłubek, gdzie 
przez niewiele ponad rok wiodła w miarę spokojne życie. 
W pierwszej połowie 1946 r., podczas jednej z zabaw we wsi Gozdawa koło Sienna, w trakcie sprzeczki i w obronie własnej, Młyński 
odebrał dwa pistolety pijanemu st. sierż. Hebie, komendantowi MO z  Rzeczniowa. Broń tą oddał kilka godzin później miejscowemu 
sołtysowi, by ten zwrócił ją właścicielowi. Niestety, jeszcze tej samej nocy komendant Heba został zamordowany w ramach zemsty  
przez dwóch pospolitych bandytów ze wsi Osówka.       O czyn ten oskarżono jednak Aleksandra Młyńskiego, który zagrożony 
aresztowaniem przez UB, zdążył uciec i zaczął się ukrywać. Od tego momentu datują się jego kontakty organizacyjne z żołnierzem 
AK Marianem Bukałą „Zbychem”. 
Niedługo później Młyński wstąpił do oddziału chor. Antoniego Owczarka  „Zygadły”(zmarł w komunistycznym więzieniu 6 II 1950 
r.), który zorganizował go z członków rozbitej jesienią 1945 r. grupy Narodowych Sił Zbrojnych/Narodowego Związku Zbrojnego 
por. Adama Gomuły „Beja”, uczestnika spektakularnej akcji rozbicia więzienia w Radomiu, przeprowadzonej pod dowództwem por. 
Stefana Bembińskiego „Harnasia” 9 września 1945 r.  W oddziale „Zygadły” przyjął pseudonim „Drągal” i otrzymał funkcję dowódcy 
drużyny. W maju 1946 r. „Zygadło” podporządkował się mjr. Franciszkowi Jerzemu Jaskulskiemu „Zagończykowi”, komendantowi 
Inspektoratu Radomskiego WiN, a po jego aresztowaniu 26 lipca 1946 r. wraz ze swoją grupą usamodzielnił się i ponownie zaczął 
działać jako oddział podziemia narodowego. 22 października 1946 r. patrol dowodzony przez „Drągala” zorganizował zasadzkę i w 
okolicach  wsi Rajec [pow. Radom]  zlikwidował kpt. Wasyla Leśnikowa, sowieckiego doradcę PUBP w Kozienicach. Oddział 
„Zygadły”, ujawnił się w drugiej połowie listopada 1946 r., co potwierdza jego ówczesną odrębność od struktury dowodzonej przez 
”Zagończyka”, gdyż wszystkie grupy WiN-owskie na tym terenie,  na jego rozkaz ujawniły się  6 września 1946 r. Kilka dni po 
ujawnieniu „Zygadło” został aresztowany  w Radomiu przez UB, w wyniku czego jego żołnierze wrócili do podziemia. Niewiele 
wcześniej, bo w połowie października 1946 r., ppor. Tadeusz Zieliński ps. „Igła”,  którego oddział również wchodził w skład 
zgrupowania dowodzonego przez „Zagończyka”, uznając za realną groźbę represji  w stosunku do ujawnionych we wrześniu 1946 r., 
postanowił ten oddział odtworzyć. W listopadzie 1946 r. „Drągal” wraz z kilkuosobową grupą zdecydowanych walczyć dalej żołnierzy 
„Zygadły”, dołączył do oddziału „Igły” i został w nim jednym z dowódców patroli.  W czasie amnestii z 1947 r., tj. w okresie marzec - 
kwiecień tegoż roku, znakomita większość partyzantów „Igły” ujawniła się, choć sam dowódca najprawdopodobniej nie zdecydował 
się na ten krok. „Drągal”, jak wielu innych uczestników czynnego oporu antykomunistycznego, próbował wrócić do normalnego 
życia, jednak ponownie zagrożony aresztowaniem wrócił do podziemia. W protokole przesłuchania z dnia 12 stycznia 1951 r. Maria 
Dźbik tak opisała powody powrotu „Drągala” do podziemia: 
W czasie amnestii [...] przyszedł do naszego domu sam „Drągal” i powiedział, do mnie jak i do moich sióstr i rodziców, że już się 
ujawnił i będzie spokojnie żył. Aż  w maju 1947 r., będąc w polu przy pracy [...], zobaczyłam na łące przy źródle trzech [...], 
poznałam wtedy „Drągala”, który [...] podszedł do mnie i powiedział, że z jego oddziału zostało aresztowanych pięciu i że on 
zmuszony jest z powrotem iść w teren. 
Oddział, a właściwie kilkuosobowy patrol partyzancki odtworzony przez ”Drągala” skupiał osoby, które podobnie jak on, były 
zagrożone aresztowaniem i gdzie prawie wszyscy posiadali duże doświadczenie partyzanckie nabyte w wyniku dotychczasowej 
działalności w podziemiu antykomunistycznym. W 1947 r. ponownie podporządkował się „Igle” († 24 VI 1948 r.) i współpracował  z 
oddziałem Antoniego Szeligi  „Wichra” († 23 X 1948 r.).   Partyzanci skupieni wokół „Igły”, w liczbie ok. dwudziestu, byli na tyle 
aktywni, że w 1948 r. władze komunistyczne przeznaczyły do działań przeciwko nim batalion KBW z siedzibą w Radomiu, co było 
ewenementem w skali województwa. 
Po okresie współpracy z  „Igłą”, na przełomie 1947 i 1948 r., patrol ”Drągala” podjął samodzielną działalność. Między latem 1947 r. a 
sierpniem 1950 r. (w różnych okresach) do grupy „Drągala” należeli m.in.: Janusz Durski, Jan Gregorczyk „Jastrząb”, Tadeusz 
Marszał „Daszko”, Zygmunt Wójcicki „Kawka”(† 2 VI 1949 r.), ppor. Antoni Sobol „Dołęga” († 18 VI 1949 r.), Jerzy Sobol „Gil”, 
Marian Bukała „Zbych”, Józef Oko „Kat”, Czesław Gomuła „Bejok”, Zbigniew Ejnenberg „Powstańczyk” oraz Zygmunt Chmielewski 
„Lew”.  W sierpniu 1950 r. przy „Drągalu” byli już tylko dwaj ostatni z wymienionych. Pozostali zginęli albo zostali aresztowani 
przez UB. 
Przez kilka lat partyzanci operowali na tych samych terenach (m.in. powiaty: radomski, kozienicki, opoczyński) i znani byli 
okolicznej ludności. Wielu mieszkańców północnej Kielecczyzny udzielało im pomocy, płacąc później za to pobytem w aresztach 
UBP i więzieniach. Oficerowie śledczy z UB, sporządzający akty oskarżenia przeciwko osobom wspierającym grupę „Drągala”, 
potwierdzili zjawisko poparcia u części społeczeństwa polskiego wyrażające się m.in. udzielaniem w różny sposób [...] pomocy 
tymże bandytom. Według dokumentów i opracowań komunistycznych od początku 1948 r. do sierpnia 1950 r. grupa „Drągala” 
dokonała 106 napadów terrorystyczno – rabunkowych. Przypisano jej również 16 zabójstw, w tym: 3 funkcjonariuszy MO, 3 
żołnierzy KBW i kilku członków PPR i PZPR. Długotrwała aktywność partyzantów „Drągala” sprawiła, że lokalni aktywiści 
komunistyczni czuli lęk przed propagowaniem spółdzielczości (chodzi o narzucaną przez komunistów formy gospodarki 
kolektywistycznej, której nie należy utożsamiać ze spółdzielczością w rozumieniu współczesnym - przyp. G.M.). 
Janusz Durski, przebywający w grupie „Drągala” przez kilka tygodni jesienią 1947 r., w trakcie przesłuchania zeznał: 
„Drągal” mówił nam, byśmy się jak najwięcej pokazywali ludziom z bronią w celu podtrzymania ducha [...], że jeszcze są 
partyzanci i niedługo wszystko się zmieni [...], dokonywaliśmy aktów dywersji, rabując spółdzielnie jako sklepy państwowe i 
rozdając zrabowane towary ludziom po wsiach, mieliśmy na celu zdobyć zaufanie ludzi do nas, byśmy mogli korzystać z ich 
poparcia i pomocy w razie potrzeby [...]. Natomiast nie rabowaliśmy towarów w prywatnych, nawet sklepowym spółdzielni, w 
celu wykazania [...], iż nie jesteśmy bandą rabunkową, tylko leśną grupa partyzancką. 
Pomimo nieprzerwanych działań operacyjnych, aparatowi bezpieczeństwa przez kilka lat nie udawało się całkowicie rozbić grupy, a 
wokół samego dowódcy wytworzył się „mit człowieka niezwyciężonego”, na co - być może - miał wpływ również fakt, że na początku 
1949 r. „Drągal”  opuść teren działalności  i wyjechał do Łodzi, gdzie - według relacji Felicji Włodarskiej z d. Dźbik, członka siatki 
terenowej  „Drągala” - ukrywał się w jednym z tamtejszych zakonów. Po roku powrócił w rodzinne strony i na nowo objął 
dowództwo nad swą grupą partyzancką. Tak wytrwał do lata 1950 r. 
Funkcjonariusze UB robili wszystko by zlikwidować grupę, wtedy już tylko trzyosobową. Próbowano go osaczyć siecią tajnych 
współpracowników, których w 1948 r. było 34, ale dwa lata później już 255. 
W 1950 r. „Drągala”, „Lwa” i „Powstańczyka”, na terenie ówczesnych pow. radomskiego, iłżeckiego, kozienickiego, koneckiego, 
opoczyńskiego i grójeckiego próbowało ująć kilka tysięcy żołnierzy KBW, funkcjonariuszy MO i UB, oraz członków ORMO 



zorganizowanych w grupy operacyjne. Do tego dochodziło jeszcze kilkuset agentów i informatorów UB. Wszystko na nic. „Drągal” 
potrafił uciec z każdej zasadzki i jeszcze potem zaatakować. Tak długie działanie w terenie było możliwe jedynie dzięki poparciu 
okolicznej ludności, która - jak raportował szef sztabu  7 Pułku KBW kpt. Szela-Kozik: 
[...] udziela mu żywności i noclegów, szczególnie w gminie Przytyk i Radzanów, gdzie jest mniej uświadomiona i bardziej 
reakcyjnie nastawiona. 
Przełom nastąpił 23 lipca 1950 r., gdy w ręce UB wpadł  ukrywający się w pojedynkę Marian Bukała „Zbych”, były partyzant 
„Drągala”. Po aresztowaniu złożył bardzo obszerne zeznania, w których zdradził  m.in. aż 163 kwatery, z których korzystali  
partyzanci „Drągala”. Pod groźbą wyroku śmierci za wcześniejszą działalność zgodził się również na współpracę, otrzymał 
kryptonim „15” i podjął się w ciągu miesiąca doprowadzić do likwidacji „Drągala” i jego ludzi. Z zachowanych dokumentów wynika, 
że do współpracy nakłonił go funkcjonariusz UB o nazwisku Siudeja, a oficerem prowadzącym był Józef Remsak. Z kolei plan 
likwidacji „Drągala” opracowali wyżsi oficerowie WUBP w Kielcach. Przewidywał on, że „Zbych” otrzyma do pomocy trzech 
funkcjonariuszy UB,  którzy mieli odegrać rolę „cichociemnych” zrzuconych w Górach Świętokrzyskich. Ten pozorowany patrol 
partyzancki miał dokonać kilku napadów, by uwiarygodnić się w oczach „Drągala”. Plan szybko wcielono w życie -  „Zbychowi”, a 
właściwie już „15” towarzyszyli w terenie   Stanisław Bednarski, Marian Sieroń i Zygmunt Łagowski. 
15-letni wówczas Adolf Dźbik, mieszkający z rodzicami i trzema siostrami (wszyscy oni należeli do siatki terenowej „Drągala”) w 
Kolonii Wawrzyszów [pow. radomski], tak opisywał tamte wydarzenia: 
Miałem 15 lat, gdy do naszego domu w Kolonii Wawrzyszów przyszedł zdrajca „Zbych” w towarzystwie trzech ludzi. Mówił, że to 
cichociemni, ale nam od razu wydali się podejrzani. Byli pewni siebie, niby mieli się ukrywać, a otwarcie chodzili po obejściu.  I 
wypytywali o „Drągala”:  czy przychodzi, gdzie można go spotkać. 
Początek końca grupy „Drągala” nastąpił 20 sierpnia 1950 r., kiedy to prowadzeni przez „Zbycha” i udający partyzantów ww. 
funkcjonariusze UB rozpoczęli realizację planu nakreślonego w gabinetach WUBP w Kielcach. Tak jak zaplanowano, rozbito 
spółdzielnię w Cerekwi, a zaraz po tym wydarzeniu „Zbych” odwiedził niektóre znane sobie kwatery grupy „Drągala”, gdzie  
informował, że szuka z nią kontaktu. Kilka dni później,  w nocy                z 24/25  sierpnia do Kolonii Wawrzyszów przybyli „Drągal”, 
„Powstańczyk” oraz „Lew” i od razu udali się na spotkanie ze „Zbychem”, do którego doszło w domu Jana Gibały. Dalszy rozwój 
wypadków przedstawił  w raporcie kpt. Kozik: 
Wszyscy serdecznie pocałowali się, po krótkiej rozmowie położyli się spać. Rano przygotowano śniadanie, wypito litr wódki, 
„Drągal” ze „Zbychem” wspominali przeżycia wspólne i w miłej pogawędce udali się na skraj lasu, w lesie spożyli po raz drugi 
śniadanie, które zostało przyniesione przez kobiety i w dalszym ciągu przyjemnie gawędzili, że teraz im będzie dobrze, bo jest ich 
więcej itp., mocowali się na ręce, co „Drągala” już wyczerpało z sił. Wszyscy znużeni pokładli się spać. Wtedy na umówiony znak 
otworzono do bandytów ogień z pistoletów, zabijając ich na miejscu, m.in. bandyta „Zbych” również celnie strzelał do swoich 
kolegów. 
Bezpośredni udział „Zbycha” w zabójstwie kolegów potwierdza jego własne „doniesienie agenturalne” z 31 sierpnia 1950 roku, 
firmowane kryptonimem „15”, a przyjęte przez Józefa Remsaka: 
W czasie tej rozmowy ja położyłem się spać, a „Drągal” z moimi kolegami jeszcze rozmawiali. Obudziły mnie strzały pierwsze, 
gdy się zerwałem, chwyciłem za pistolet   i zacząłem strzelać do „Drągala” wspólnie z kolegami. 
W 1984 r. „Tygodnik Radomski” opublikował wspomnienia jednego z morderców „Drągala” i jego ludzi, w których zabójca tak 
chełpił się swoim dokonaniem: 
Odczekałem i jeszcze raz spróbowałem dać znać Sieroniowi [jeden z funkcjonariuszy UB, udających partyzantów], leciutko 
dotykając jego stopy. Wystarczyło. On strzelił do „Powstańczyka” - bandyta nie zdążył nawet jęknąć. Ja wziąłem na cel 
przepełnione miłością do bliźniego serce „Drągala”. Beknął tylko niesamowicie. 
Według relacji Adolfa Dźbika: 
[...] Jakiś czas potem [po zabójstwie] wieś otoczyli ubecy i zainscenizowali atak. Szli polami i strzelali w ziemię, aż kurz leciał. 
Chodziło o to, aby ci ubecy, którzy u nas byli, mogli się wycofać, że niby „Drągala” kto inny zastrzelił. Ale ja widziałem ich ciała. 
[...] Wiem, że ubecy zamierzali ich zabić wcześniej, w nocy podczas snu, ale „Drągal” się przebudził. On był bardzo czujny, mógł 
nawet trzy noce wytrzymać bez spania. Miejsce, w którym go zabito, oznaczyliśmy kamieniami. 
Po zainscenizowanej obławie grupy operacyjnej UB-KBW, która jakoby miała zlikwidować partyzantów, funkcjonariusze UB 
załadowali zwłoki „Drągala” i jego ludzi na furmanki i strzelając po drodze „na wiwat” pojechali do Wolanowa,  gdzie ciała 
„Powstańczyka” i „Lwa” przeładowano na samochód i odwieziono do Radomia, zaś zwłoki „Drągala” wystawiono na widok publiczny 
przed posterunkiem MO. Po kilku godzinach również ciało „Drągala” przewieziono do Radomia. Tam obmyto je z krwi i włożono do 
zbitej z desek gabloty ze szklanymi szybami. Gablota stała przez wiele godzin przed budynkiem Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej. Następnie odwieziono ją do Warszawy, do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Każdy z biorących udział w 
zabójstwie „Drągala” i jego podkomendnych funkcjonariuszy UB został wyróżniony nagrodą pieniężną w kwocie 3000 zł i awansem 
służbowym. 
Rodzina Dźbików zapłaciła straszliwą cenę za pomoc udzielaną partyzantom. Kilka dni po śmierci „Drągala”, w Kolonii Wawrzyszów 
zjawili się milicjanci. Aresztowali trzy siostry i matkę, zostawiając chorego na astmę ojca i młodego Adolfa. Następnie 
przeprowadzono rewizję, podczas której doszczętnie zdemolowano cały dom. Siostry otrzymały wyroki od 8 do 12 lat więzienia. 
Najgorszą katownię przeszła siostra Marianna, narzeczona „Drągala”, która nieomal została zamordowana podczas brutalnego 
śledztwa, w trakcie którego – na rozkaz sowieckiego „doradcy” przy PUBP w Radomiu – zmiażdżono jej palce u nóg i przypalano 
pięty. 
Po akcji w Kolonii Wawrzyszów  „Zbycha”, czyli agenta „15”, czekała bardzo przykra niespodzianka. Już w połowie września został 
on aresztowany i stanął przed sądem wojskowym. Wyrokiem z 29 września 1951 r. został skazany na karę dożywotniego pozbawienia 
wolności. W więzieniach spędził ponad 10 lat, których mury opuścił 14 kwietnia 1962 roku. Zmarł w 1985 r. 
Do dziś nie wiadomo gdzie komuniści pogrzebali ciała „Drągala” i jego żołnierzy.  Obecnie, w miejscu ich śmierci 
w kolonii Wawrzynów wznosi się nieduży krzyż, ustawiony tam przez działaczy Ligi Republikańskiej w 2000 
roku, zaś w centralnym punkcie Radomia odsłonięty rok później, staraniem Fundacji „Pamiętamy”, pomnik 
poświęcony żołnierzom Zgrupowania WiN dowodzonego przez  mjr. Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”, w 
tym  również  por. Aleksandrowi Młyńskiemu „Drągalowi” i jego poległym oraz pomordowanym 
podkomendnym. 

 

 



Chcą zbudować pomnik dla żołnierzy 
zamordowanych przez UB 
Miasto, Samorząd, Polityka / 2014-10-31 13:35:00 
Stowarzyszenie Jagiellońskie i organizacje patriotyczne organizują zbiórkę pieniędzy na pomnik dla żołnierzy wyklętych. - 

Ubecy pogrzebali ich ciała w ścieżce przy ul. Dębowej, by ludzie po nich chodzili. Tak chcieli upodlić żołnierzy AK - 

powiedział Wiesław Mizerski ze Stowarzyszenia Jagiellońskiego. Zbiórka odbędzie sie 1 listopada na cemntarzy przy ul. 

Limanowskiego. 

 
- Chcemy zbudować pomnik dla żołnierzy Ziemi Radomskiej pomordowanych przez komunistyczny aparat władzy w latach 1940, 

1945, 1956. Byli chowani skrycie. Grzebano ich w perfidny sposób - na ścieżce od strony ul. Dębowej. Ludzie po nich chodzili. 

IPN pracuje nad ustaleniem konkretnej ilości zamordowanych żołnierzy, niemnie jednak jest tam kilkadziesiąt ciał. Nie może być 

tak, że po 50 latach nadal chodzimy z wyrzutem sumienia po ich szczątkach. Chcemy upamiętnić ich ofiarność i zbudować im 

pomnik. Stąd pomysł zbiórki pieniędzy podczas 1 listopada - mówi WIesław Mizerski ze Stowarzyszenia Jagiellońskiego. 

W tej chwili na cmenatrzu od ul. Dębowej ulokowana jest tablica pamiątkowa. Stowarzyszenie planuje, by właśnie w tamtym 

miejscu stanął pomnik. 

Wg badań IPN na cmenatrzu przy ul. Limanowskiego leżą szczątki ciał żołnierzy i działaczy podziemia, m.in. Jerzego Domagały 

ps. "Mazur", Kazimierza Skipirzepy ps. "Bażant", Antoniego Szeligi ps. "Wicher", Józefa Bednarczyka ps. "Olcha" czy 

Aleksandra Młyńskiego ps. Drągal. 

 

 „Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich 

głucho milczy...". Słowa Zbigniewa Herberta o Żołnierzach Wyklętych 
zbyt długo były prawdziwe. Niestety nawet w Polsce po 1989 roku zbyt długo milczano o losie niepodległościowego podziemia 

antykomunistycznego. 1 marca 2013 roku, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych".Święto państwowe 

ustanowione z inicjatywy śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przywraca do panteonu bohaterów narodowych tych, którzy stanęli 

do walki przeciwko sowieckiej okupacji. Tych, którzy pozostaną w naszej pamięci jako obrońcy polskiej niepodległości..  

 

"Porucznik Aleksander Młyński „DRĄGAL” to jeden z najsłynniejszych żołnierzy antykomunistycznej partyzantki na ziemi 

radomskiej. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz Armii Krajowej, po wojnie Narodowego Związku Zbrojnego oraz 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Jego partyzancka epopeja zakończyła się dopiero 25 sierpnia 1950 r., kiedy to 
został zastrzelony wraz z dwoma swoimi podkomendnymi w Kolonii Wawrzyszów pod Wolanowem. „Drągal” i jego 
żołnierze zginęli od kul członków grupy pozorowanej UB, udającej patrol partyzancki, a do tragedii walnie przyczynił 
się zdrajca i agent UB o kryptonimie „15”, jeden z najstarszych stażem partyzantów „Drągala”, Marian Bukała 
„Zbych”. 
Do dziś nie wiadomo gdzie komuniści pogrzebali ciała „Drągala” i jego żołnierzy. Obecnie, w miejscu ich śmierci w 
kolonii Wawrzynów wznosi się nieduży krzyż, ustawiony tam przez działaczy Ligi Republikańskiej w 2000 roku, zaś w 
centralnym punkcie Radomia odsłonięty rok później, staraniem Fundacji „Pamiętamy”, pomnik poświęcony 
żołnierzom Zgrupowania WiN dowodzonego przez mjr. Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”, w tym również por. 
Aleksandrowi Młyńskiemu „Drągalowi” i jego poległym oraz pomordowanym podkomendnym. 
 

W miejscu śmierci por. Aleksandra Młyńskiego „Drągala” i jego żołnierzy w Kolonii Wawrzyszów stoi dziś mały, 
metalowy krzyż, ustawiony w dowód pamięci przez działaczy Ligi Republikańskiej, ale dopiero czas pokaże, czy po 
latach, prawdziwej sprawiedliwości w pełni stanie się zadość. 
 

 

Jan Sońta "Ośka" 

Legendarny dowódca partyzantki Batalionów Chłopskich Ziemi Radomskiej , za pomoc antykomunistycznemu 
podziemiu skazany na kare śmierci, zamienione później na wieloletnie więzienie. 
Należał do Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" oraz do 7 Radomskiej Drużyny Harcerskiej znanej z akcji dywersyjnych 
na hitlerowcach.W 1942 oddział "Ośki" dokonuje rozpuszczenia aresztu żandarmerii w Zwoleniu. 

http://www.radom24.pl/zarzadzanie/uploads/artykuly/duze_wykl%C4%99ci.jpg


28 lipca 1944r. "Ośka" wraz ze swoimi żołnierzami dokonuje udanego ataku na stacjonujący w budynku nadleśnictwa 
w Chwałowicach sztab dywizji Wermachtu.W 1945r. wstępuje do milicji i wykorzystując swoje stanowisko i wiedzę 
ostrzega partyzantów BCH i AK przed obławami UB i KBW. W sierpniu 1945 zostaje zdekonspirowany, aresztowany i 
skazany na karę śmierci , która po wielu apelacjach popartych tysiącami podpisów zmieniono na wieloletnie 
więzienie. Więzienie opuszcza w 1954 roku. Przez lata działał społecznie.Zmarł 1990 r. Pochowany na cmentarzu przy 
Limanowskiego w Radomiu. 
Pomnik-mauzoleum żołnierzy z oddziału partyzanckiego BCH "Ośki" znajduje się na cmentarzu w Kazanowie. 
 

mjr Franciszek Jerzy Jaskulski ps. „ZAGON”, „ZAGOŃCZYK” – po kampanii wrześniowej 1939 r. zbiegł z niewoli i 
założył młodzieżową organizację konspiracyjną, komendant Podobwodu w Obwodzie ZWZ/AK Krotoszyn, d-ca 
Oddziału Dyspozycyjnego AK w Obwodzie Garwolin, d-ca oddziału lotnego Inspektoratu Rejonowego AK Puławy, po 
1945 r. szef Referatu Bezpieczeństwa WiN w Obwodach Kozienice i Puławy, komendant Inspektoratu WiN Radom, 
Kozienice, Starachowice, Kielce i Końskie, 26 lipca 1946 r. został aresztowany przez UB na skutek zdrady bliskiego 
współpracownika. Zamordowany 24 lutego 1947 r. tj. dzień przed wprowadzeniem amnestii.. 
 

 

Jest tu jak sądzę, pewna 'nieścisłość'. "Drągal" jak wiadomo zastrzelony został w 1950 r. Ale tu chodzi zapewne nie o Aleksandra 

Młyńskiego "Drągala", ale o Mariana Michalskiego "Drągala II", który działał na tym terenie po drugiej wojnie światowej, aż do 

aresztowania w 1952 r. Zaraz obok świetlicy OSP, przy skrzyżowaniu znajdują się dwa pomniki. Główny obiekt upamiętnia poległych 

w czasie I wojny światowej mieszkańców Radzic. Jest to pomnik wystawiony w 1928 r. przez strażaków. Obok płyta upamiętniająca 

żołnierzy miejscowej placówki lotniczej, przyjmującej zrzut cichociemnych w czasie II wojny światowej. 
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