1III - Narodowy Dzień
Pamięci śołnierzy Wyklętych
,,Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla
żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy
patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną
w obronie Ojczyzny’’.
Z inicjatywy ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ś.p. Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki, przy wsparciu środowisk kombatanckich, licznych
organizacji patriotycznych, stowarzyszeń naukowych, przyjaciół i rodzin tych, którzy
polegli w boju o niepodległą Polskę, zostali zamordowani w komunistycznych
więzieniach lub po prostu odeszli juŜ na wieczną wartę – zgłoszony został projekt
ustawy o ustanowieniu dnia 1 marca świętem śołnierzy II Konspiracji, tych, którzy po
wkroczeniu na ziemie polskie armii sowieckiej w 1944 r. podjęli walkę ze zbrodniczym
systemem o wolność ojczyzny, godność człowieka i wiarę. W lutym 2010 r. Prezydent
Lech Kaczyński skierował do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie.
Dzięki ogromnemu zaangaŜowaniu i wsparciu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki cel został osiągnięty. 1 III ustanowiono
Narodowym Dniem Pamięci śołnierzy Wyklętych.
Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego bowiem dnia, 1 marca 1951 r. w
więzieniu na warszawskim Mokotowie po długoletnim i wyjątkowo brutalnym śledztwie
zamordowano przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia ,,Wolność i Niezawisłość’’
(WiN), ostatniej ogólnopolskiej organizacji kontynuującej tradycje Armii Krajowej,
zbrojnie walczącej z sowieckim okupantem po II wojnie światowej. Zanim zostali zamor-

dowani, na skutek wcześniejszych tortur w śledztwie, prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński został
półgłuchym kaleką, kpt. Józef Rzepka postradał zmysły a kpt. Franciszek BłaŜej posiadał tak
liczne obraŜenia, iŜ ,,ciało odpadało mu od kości’’. Począwszy od godz. 20.00, w odstępach
kilkuminutowych, metodą ,,katyńską’’ – strzałem w tył głowy - zamordowano w piwnicach
więzienia na Rakowieckiej siedmiu członków ostatniego kierownictwa Zrzeszenia Wolność i
Niezawisłość (WiN).
Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci śołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i
ofiary, ale takŜe bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata komunistycznego PRL i
ciszy po 1989 roku.
W jednym z wywiadów , ś.p. Janusz Kurtyka , prezes IPN , powiedział : ,,Czyn zbrojny i
antykomunistyczna działalność w imię niepodległości po drugiej wojnie światowej funkcjonują
w społecznej świadomości w stopniu niedostatecznym i często w sposób zafałszowany, co jest
skutkiem konsekwentnej polityki władz PRL. Komuniści robili wszystko, by zohydzić Ŝołnierzy
niepodległej Polski oraz ich walkę. Tymczasem powinniśmy pamiętać, Ŝe antykomunistyczna
konspiracja po drugiej wojnie światowej była dalszym ciągiem konspiracji AK-owskiej.
Większość Ŝołnierzy i wszyscy dowódcy niepodległościowego antykomunistycznego
podziemia zaczynali słuŜbę w latach 1939 – 1940. Dla nich wojna trwała często ok. dziesięciu lat
i nie skończyła się w maju 1945 r. Ci ludzie walczyli do przełomu lat 40. i 50. Wielu z nich
zginęło lub zostało zamordowanych, praktycznie zaś wszyscy ocaleli przeszli przez tortury i
więzienia komunistyczne. To oczywiste, Ŝe tak jak kultywujemy pamięć o Polskim Państwie
Podziemnym, tak powinniśmy równieŜ pamiętać o czynie Ŝołnierzy konspiracji
antykomunistycznej. Bo to była walka o niepodległość’’.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !
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,,Wisiu. Wierzę, że Chrystus zwycięży! Polska
niepodległość odzyska, a godność ludzka zostanie
przywrócona. Wierzę, że dziecko wychowasz na
dobrego Polaka. Wierzę wreszcie w Ciebie,
Andrzejku. Wierzę, że żył, pracował i działał będziesz
dla tych samych świętości – to moje wielkie
szczęście’’ (gryps Łukasza Cieplińskiego do Ŝony i
synka, grudzień 1950 r. )

Łukasz Ciepliński

Adam Lazarowicz

Franciszek BłaŜej

Józef Batory

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość
(WiN) było największą organizacją konspiracyjną
działającą w Polsce w pierwszych latach powojennych.
Zostało utworzone 2 września 1945 r. przez grupę
wysokich oficerów rozwiązanej 19 I 1945 r. Armii
Krajowej . W zamyśle głównymi celami organizacji miało
być gromadzenie informacji o sytuacji społecznopolitycznej w kraju, a takŜe prowadzenie wśród
społeczeństwa
propagandy
niepodległościowej.
Przywódcy WiN nie podzielali rozpowszechnionego
wówczas w społeczeństwie przekonania o rychłym
wybuchy konfliktu zbrojnego pomiędzy Zachodem a
komunistycznym Związkiem Sowieckim, dlatego teŜ
jedyną nadzieję upatrywali w wygranej ugrupowań
niepodległościowych w zapowiedzianych (w Jałcie
pomiędzy
Związkiem
Sowieckim
a
państwami
zachodnimi)
i
zbliŜających
się
wyborach
parlamentarnych (styczeń 1947 r.). Zarząd Główny WiN
był przeciwny kontynuowaniu oporu zbrojnego przez
poakowskie oddziały partyzanckie, jednak zabiegi te nie
znajdowały zrozumienia w lokalnych strukturach
terenowych. Terror, gwałty i morderstwa dokonywane
przez
sowieckie
oddziały
wojskowe,
NKWD,
aresztowania i morderstwa Ŝołnierzy i działaczy
niepodległościowych dokonywane przez UB sprawiały,
Ŝe pomimo zaleceń ZG WiN prowadzono, niekiedy
zakrojone na szeroka skalę, działania zbrojne przeciwko
lokalnym instytucjom władzy komunistycznej. W miarę
upływu czasy, członkowie kolejnych Zarządów WiN - I, II i
III byli aresztowani w wyniku działań Urzędu
Bezpieczeństwa.
Zrzeszenie zakończyło działalność na przełomie 1947 i
1948 r. w wyniku aresztowania przez UB członków tzw. IV
Zarządu Głównego WiN z Łukaszem Cieplińskim na czele.
Egzekucji na siedmiu ostatnich przywódcach IV ZG
Zrzeszenia ,,Wolność i Niezawisłość’’ dokonano 1 III 1951
r. Strzałami w tył głowy, w piwnicach więzienia na
Rakowieckiej zostali zamordowani: ppłk. Łukasz
Ciepliński (godz. 20.00), kpt. Józef Batory (godz. 20.05),
por. Karol Chmiel (godz. 20.15), mjr Mieczysław Kawalec

Marian Kawalec

Karol Chmiel

(godz. 20.20), mjr Adam Lazarowicz (godz.
20.25), kpt. Franciszek BłaŜej (godz. 20.35),
kpt. Józef Rzepka (godz. 20.45). Katem był
st. sierŜ. Aleksander Drej. Miejsce
pochówku zamordowanych nie jest znane
do dziś.
ChociaŜ Zrzeszenie Wolność i
Niezawisłość było największą organizacją
niepodległościową walczącą z sowiecką
okupacją i terrorem – to walkę zbrojną
prowadziło
równieŜ
szereg
innych
organizacji powstałych po rozwiązaniu
Armii Krajowej czy teŜ wywodzących się z
środowisk narodowych. Były to Armia
Krajowa Obywatelska (AKO), Ruch Oporu
Armii Krajowej (ROAK), Konspiracyjne
Wojsko Polskie (KWP), V i VI Wileńska
Brygada AK, Zgrupowanie Partyzanckie
‘’Błyskawica”, oddziały poakowskie na
polskich Kresach, Narodowe Siły Zbrojne
(NSZ), Narodowa Organizacja Wojskowa
(NOW), Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
(NZW),
Polska
Podziemna
Armia
Niepodległościowa. Walczyli pod róŜnymi
sztandarami, ale cel był jeden, wspólny.
Wolna i Niepodległa ojczyzna. 1 III to
równieŜ święto
tej ogromnej rzeszy
cywilnej ludności która wspierała działania
naszych Ŝołnierzy, poprzez udzielanie im
noclegu,
schronienia,
dostarczania
Ŝywności, czy informacji o wrogu za co
płacili olbrzymią cenę: palono ich wioski,
rozstrzeliwano w publicznych egzekucjach
czy mordowano w komunistycznych
więzieniach. 1 III to równieŜ święto tych
‘’młodych niepokornych” – synów i
młodszych braci tych, którzy walczyli
zbrojnie z komunistycznym zniewoleniem.
To oni załoŜyli w Polsce w latach 40.50.tych XX wieku ok. 1000 podziemnych
organizacji młodzieŜowych podejmując
walkę o serca i umysły młodego pokolenia.
‘’Polscy’’ komunistyczni wasale
Moskwy nigdy nie zapomnieli i nie
wybaczyli śołnierzom II Konspiracji Ich
walki o Wolną i Niepodległą Polskę. Nawet
gdy wprowadzili w Polsce stan wojenny 13
XII 1981 r. – pomimo swojego podeszłego
wieku byli oni aresztowani i więzieni.
Prześladowano ich do końca lat 80.tych XX
wieku.
▄

Józef Rzepka

Rok 1945 - koniec wojny w
Europie! W Polsce trwa wojna z
nowym okupantem.
,,Zakończenie wojny nie przyniosło
Polakom wyzwolenia, tam w tej
przesmutnej
środkowo-wschodniej
Europie, stało się ono wymianą jednej
nocy na drugą, wymianą zbirów
Hitlera na zbirów Stalina. Gdy w
kawiarniach
paryskich
rozmaite
szlachetne duchy witały radosnym
pieniem
,,wydobycie
się
ludu
polskiego z feudalnego ucisku’’, w
Polsce po prostu ten sam zapalony
papieros przechodził z ręki do ręki, by
przypiekać nadal człowieczą skórę ‘’.
(Witold Gombrowicz, ,,Testament’’)
Dla
Ŝołnierzy
polskiego
podziemia niepodległościowego II
wojna światowa nie zakończyła się z
chwilą pokonania Niemiec w 1945
roku. Ziemie polskie zajmowała
wówczas armia sowiecka. Wbrew
utartym w PRL sloganom, nie niosła
ona Polakom ani wolności, ani pokoju,
ani
sprawiedliwości
społecznej.
Wykorzystując
bagnety
czerwonoarmistów,
Kreml
chciał
zainstalować w Polsce komunistyczną
władzę,
całkowicie
podległą
moskiewskiej centrali. Gdy Europa
świętowała zwycięstwo nad Hitlerem,
w nocy z 8 na 9 V 1945 roku, Ŝołnierze
podziemia dowodzeni przez mjr Jana
Tabortowskiego ps. "Bruzda" († 23 VIII
1954 r.) atakowali Grajewo, by uwolnić
z rąk komunistów aresztowanych
polskich patriotów. Dzień wcześniej, 7
V 1945 r. oddziały Narodowej
Organizacji
Wojskowej
pod
dowództwem
mjr
Franciszka
PrzysięŜniaka
ps.
,,Ojciec
Jan''
stoczyły
we
wsi
Kuryłówka
całodzienną bitwę z oddziałami
NKWD, które na ''wyzwolonych'' przez
Armię Czerwoną terenach zwalczały
polskie podziemie niepodległościowe.
Właśnie
wyniszczenie
polskich
patriotów, w tym przede wszystkim
Ŝołnierzy Armii Krajowej, Narodowych
Sił Zbrojnych i innych formacji
niepodległościowych, było pierwszym
i podstawowym celem komunistów.
Stosowany przez nich terror, skryto bójcze morderstwa, więzienia, tortury i
zsyłki na Wschód miały złamać naród,
odebrać wolę walki.
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Rok 1945 - koniec wojny w
Europie! W Polsce trwa wojna
z nowym okupantem.
Nie
było
chyba
ludzi
bardziej zaciekle atakowanych przez
komunistyczną propagandę po II
wojnie światowej niŜ Ci, których
dzisiaj
nazywamy
,,śołnierzami
Wyklętymi’’. Uczestników podziemia
niepodległościowego i antkomunis tycznego, którzy stawili zbrojny
opór instalowanej komunistycznej
dyktaturze po wkroczeniu Armii
Czerwonej na ziemie Polski. Szli do
boju o Niepodległą pod szyldami
róŜnych
organizacji
konspiracyjnych. Były to: Armia
Krajowa (AK), Armia Krajowa
Obywateli (AKO), Ruch Oporu Armii
Krajowej (ROAK), Narodowe Siły
Zbrojne (NSZ), Zrzeszenie Wolność i
Niezawisłość
(WiN),
Narodowe
Zjednoczenie Wojskowe (NZW),
Konspiracyjne
Wojsko
Polskie
(KWP), Zgrupowanie Partyzanckie
,,Błyskawica’’, Polska Podziemna
Armia Niepodległościowa (PPAN)
jak i inne. Jednak cel Ŝołnierzy
Niepodległej był jeden i wspólny.
Dać świadectwo, Ŝe Polacy chcą i
pragną Wolności i Niepodległości.
,,Walczyć o Polskę niezaleŜną, to
walczyć z Sowietami’’
Kpt. Zdzisław Broński ,,Uskok’’ ( †
21 V 1949 r.)
,,Nie obchodzą nas partie, lub te czy
owe programy. My chcemy Polski
suwerennej, Polski chrześcijańskiej,
Polski - polskiej. [...] Tak jak
walczyliśmy
w
lasach
Wileńszczyzny, czy na gruzach
kochanej stolicy - Warszawy - z
Niemcami, by Świętej Ojczyźnie
zerwać pęta niewoli, tak dziś do
ostatniego legniemy, by wyrzucić
precz z naszej Ojczyzny Sowietów.
Święcie będziemy stać na straŜy
wolności i suwerenności Polski i nie
wyjdziemy dotąd z lasu, dopóki
choć jeden Sowiet będzie deptał
Polską Ziemię’’.
(rok 1946, z ulotki kpt. Władysława
Łukasiuka ,,Młota’’ (†27 VI 1949r.),
podlaskiego dowódcy 6 Brygady
Wileńskiej AK )
Skala oporu była ogromna.
W pierwszych latach po roku 1945,
rozmiar
antykomunistycznego
powstania zbrojnego był tak duŜy,
Ŝe gdyby nie stacjonujące w Polsce
dywizje sowieckie, komunistyczna
agentura nie miałaby szans na
utrzymanie
się.
,,Tow.
Stalin
ostrzegał nas, Ŝe w tej chwili mamy
bardzo dogodną sytuację w związku
z obecnością Armii Czerwonej na
naszych ziemiach. <<Wy macie teraz
taką siłę, Ŝe jak powiecie 2 razy 2
jest 16, to wasi przeciwnicy
potwierdzą to<< - powiedział tow.
Stalin. <<Ale nie zawsze tak będzie.
Wtedy was odsuną, wystrzelają jak
kuropatwy.[...]’’
(z
wystąpienia
Bolesława Bieruta na posiedzeniu
KC PPR 9 X 1944 r. ).
W
1945
r.
podziemie
antykomunistyczne
w
Polsce
skupiało w swoich szeregach około
ćwierć miliona konspiratorów, w
tym 20 tys. Ŝołnierzy oddziałów
leśnych walczących z bronią w ręku
, tyle – ile wg historyków – w
kulminacyjnym
momencie
Powstania Styczniowego 1863. A
wraz z członkami rodzin i osobami
niezorganizowanymi, wspierającymi
pomocą podziemie , w ruch ten
zaangaŜowanych było z pewnością
ponad pół miliona osób. Kolejne lata
dramatycznej,
samotnej
walki
powodowały kurczenie się szeregów
Powstańców. Osamotnieni w walce,
ginęli na polu bitew lub mordowani

w komunistycznych kazamatach ,
przy
milczącym
pozwoleniu
,,wolnego świata’’. Jeszcze w 1949 r.
działały struktury konspiracyjne
szczebla regionalnego i walczyły
zwarte oddziały partyzanckie NZW.
Ostatnie strzały tej walki padały w
połowie lat 50-tych, kiedy to ostatnie
grupy partyzanckie były tropione i –
na skutek doniesień agentury –
lokalizowane i niszczone. Tak jak
np. na Mazowszu Północnym, gdzie
ostatnim
leśnym
oddziałem
niepodległościowego podziemia był
7
osobowy
patrol
Wacława
Grabowskiego
ps.
,,Puszczyk’’.
Miejsce ich stacjonowania wydał
agent UB, któremu za zdradę
wypłacono 5000 zł. 5 lipca 1953 r.
otoczyła ich 1300 osobowa grupa
operacyjna KBW. W walce polegli
wszyscy partyzanci, nikt się nie
poddał. Symboliczny koniec epopei
,,Ŝołnierzy leśnych’’ wiąŜe się ze
śmiercią Józefa Franczaka ps.
,,Lalek’’, ,,Laluś’’, zabitego podczas
walki 21 X 1963 r. z grupą SłuŜby
Bezpieczeństwa i ZOMO we wsi
Majdan Kozic Górnych. Ostatniemu
partyzantowi obcięto głowę. Ostatni
Ŝołnierze
Polski
Niepodległej
opuszczali więzienia w latach 70. XX
wieku. Franciszek Cieślak ps.
,,Szatan’’, Ŝołnierz AK/ROAK i NZW,
spędził
w
komunistycznych
więzieniach 21,5 lat opuszczając
mury więzienia w 1972 r. ! Zygmunt
Olechnowicz ps. ‘’Zygma”, kresowy
Ŝołnierz Anatola Radziwonika ps.
‘’Olech” († 12 V 1949 r) dogorywał
w sowieckich łagrach jeszcze na
początku ... lat 90.tych XX wieku!

,,Polscy bandyci’’
,,Nie jesteśmy Ŝadną 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 teŜ
wypowiedzieliśmy walkę na śmierć
lub Ŝycie tym, którzy za pieniądze,
ordery lub stanowiska z rąk
sowieckich, mordują najlepszych
Polaków
domagających
się
wolności i sprawiedliwości.’’
(fragment ulotki z marca 1946 r. mjr
,,Łupaszki’’ Zygmunta Szendzielarza
Bilans
dla
pokolenia
Polski
Podziemnej był straszliwy.
To
ponad 5 tys. wykonanych wyroków
śmierci na polskich patriotach,
blisko 21 tys. zamordowanych w
komunistycznych
więzieniach,
blisko 20 tys. zabitych podczas walk
zbrojnych, co najmniej 50 tys.
wywiezionych
do
obozów
koncentracyjnych
w
Związku
Sowieckim, ok. 250 tys. skazanych
za tzw. przestępstwa polityczne. Ok.
2 miliony osób, które w l. 1944-1956
przeszło
przez
komunistyczne
więzienia. Kolejne dziesiątki tysięcy,
które z powodów politycznych
trafiły do obozów pracy i kopalń.
Trudno oszacować – niepoliczone
dotąd – ofiary pacyfikacji terenów
wiejskich za pomoc udzielaną
partyzantom,
ofiary
bojówek
komunistycznych
zamordowane
skrytobójczo, osoby zmarłe po
wyjściu z więzienia ze zrujnowanym
zdrowiem. Komuniści dąŜyli do
zohydzenia
w
oczach
społeczeństwa Ŝołnierzy podziemia
antykomunistycznego.
Zwłoki
poległych Ŝołnierzy obdzierano z
noszonych
mundurów
Wojska
Polskiego,
wówczas
robiono
poległym zdjęcia aby przedstawiać
ich jako zwykłych bandytów a nie

polskich Ŝołnierzy. Mjr Hieronima
Dekutowskiego ps. ,,Zapora’’ († 7 III
1949 r.) i jego Ŝołnierzy, na czas
procesu sądowego, ubierano w
niemieckie
mundury
i
tak
,,prezentowano’’ w sali sądowej.
UsłuŜni komunistycznemu reŜimowi
literaci, filmowcy, artyści w swoich
,,dziełach’’
tworzyli
wizerunek
Ŝołnierzy ukazując Ich jako bandytów,
zwyrodniałych morderców – co było
zgodne
z
linią
komunistycznej
propagandy. Z jej skutkami mamy do
czynienia do dnia dzisiejszego.

na i wydają naszych braci w ręce
katów rosyjskich. [...] Obywatele –
Ŝołnierze. KaŜdy próg jest zagroŜony.
Nasza mowa, wiara, nasza córka nasz
brat – zagroŜone. A zatem kaŜdy z nas
musi stanąć w obronie, kaŜdy jest
Ŝołnierzem – bo wojna trwa, nasza
święta wojna o Polskę trwa. [...] bo nie
oddacie rodzonej córki, mowy, wiary,
zagrody na łup rosyjskiego zaborcy,
który chce wcielić Polskę do Rosji [...]
‘’. - luty 1945r., odezwa komendanta
Białostockiego Okręgu AK-AKO ppłk.
Władysława Liniarskiego ,,Mścisława’’

*********

Bezwzględna wojna Związku
Sowieckiego z polskim Ŝywiołem
niepodległościowym
trwała
praktycznie od 1943 roku i zaczęła się
na
wschodnich
rubieŜach
Rzeczypospolitej,
jeszcze
pod
okupacją niemiecką. W maju 1943 r.
doszło
na
terenie
powiatu
szczuczyńskiego
do
polskosowieckich rozmów zakończonych
wymordowaniem
przez
Rosjan
polskiej
delegacji.
PowaŜnym
sygnałem i zapowiedzią totalnej wojny
z Polakami było zlikwidowanie 26
sierpnia 1943 r. przez komunistyczny
oddział Fiodora Markowa polskiego
oddziału partyzanckiego z terenu
Wileńszczyzny,
300-osobowego
oddziału ,,Kmicica’’ – ppor. Antoniego
Burzyńskiego.
Bolszewicy
zamordowali ,,Kmicica’’ oraz 80 jego
Ŝołnierzy,
próbując
pozostałych
wcielić
do
swoich
oddziałów.
Zamordowali teŜ ok. 50 osób spośród
siatki terenowej AK i ich rodzin. W
miarę przesuwania się oddziałów
Armii
Czerwonej
na
zachód
bezwzględnie tępiono polski Ŝywioł,
oddziały partyzanckie i wspomagającą
ich ludność cywilną. ,,[...] Nie
wieszamy ich. My ich palimy Ŝywcem
w ognisku, torturujemy, zakopujemy
Ŝywcem – tak robiliśmy nie raz. [...] ‘’
(Fragment stenogramu Biura CK
Komunistycznej Partii Białorusi z 24
VII 1943 r.). ,,[...] Pewnego wieczoru
120
najlepszych
partyzantów
uzbrojonych w najlepszą broń ruszyło
ku wsi. Było pomiędzy nimi 50 śydów
pod dowództwem Jakowa Prennera. O
północy znaleźli się w sąsiedztwie wsi.
Rozkazano nie zostawiać przy Ŝyciu
nikogo,
łącznie
z
inwentarzem,
zabudowania spalić. [...] TuŜ przed
świtem wieś została otoczona. [...]
Przygotowanymi
zawczasu
pochodniami partyzanci zapalili domy
i zabudowania. [...] Półnadzy ludzie
skakali z okien, próbując uciekać –
tych dosięgły kule. Wielu skoczyło do
rzeki, tych teŜ zastrzelono. Akcja
zakończyła się wkrótce. 60 domów
zostało
zniszczonych,
z
300
mieszkańców nie uratował się nikt.
[...]’’
(relacja
sowieckiego
,,partyzanta’’ Chaima Lazara opisująca
pacyfikację polskiej wsi Koniuchy 29
stycznia 1944 r.).
Współpracujące
z
Armią
Czerwoną oddziały AK, co wynikało z
rozkazów Komendy Głównej AK wciąŜ
wierzącej w moŜliwość porozumienia z
,,sojusznikami naszych sojuszników’’,
po okresie ich wykorzystania w walce
z Niemcami były internowane i
rozbrajane a tysiące Ŝołnierzy AK było
wywoŜonych do łagrów w Rosji. Taki
los spotkał ponad 6 tys. Ŝołnierzy
Wileńskiego Okręgu AK po akcji
,,Ostra Brama’’, kilka tysięcy Ŝołnierzy
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK,
Ŝołnierzy
Rzeszowskiego
i
Lubelskiego
Okręgu
AK.
Tymi
ostatnimi zapełniano gestapowskie
katownie i obozy koncentracyjne m.in.
na
Majdanku.
Dotarcie
Armii
Czerwonej do linii Wisły, wstrzymanie
ofensywy na przedpolach Warszawy
aŜ do stycznia 1945 r., sprawiło, Ŝe na
zajętych ziemiach polskich znalazło
str. 4

Polscy bandyci
Za carskich czasów, wiemy to sami
Byliśmy zwani wciąż bandytami
Każdy, kto Polskę ukochał szczerze
Kto pragnął zostać przy polskiej wierze,
Kto nie chciał lizać moskiewskiej łapy
Komu obrzydły carskie ochłapy
I wstrętnym było carskie koryto
Był "miateżnikiem" - polskim bandytą.
"Polskich bandytów" smutne mogiły
Tajgi Sybiru liczne pokryły.
Przyszedł bolszewik-znów piosnka
stara
Czerwonych synów białego cara.
Polak, co nie chciał zostać Kainem,
Że chciał być wiernym ojczyźnie synem,
Chciał jej wolności w słońcu i chwale,
A że śmiał mówić o tym zuchwale,
Że nie chciał by go więziono, bito,
Był "reakcyjnym polskim bandytą".
I znowu Sybiru tajgi pokryły
"Polskich bandytów" smutne mogiły.
Gdy odpłynęła krasna nawała
Germańska fala Polskę zalała.
Kto się nie wyrzekł ojców swych mowy,
W pruską obrożę nie włożył głowy,
Nie oddał resztek swojego mienia,
Swojej godności, swego sumienia,
Kto nie dziękował, kiedy go bito,
Ten był "przeklętym polskim bandytą".
Więc harde "polskich bandytów" głowy
Chłonęły piece, doły i rowy.
Teraz, gdy w gruzach Germania legła,
Jest Polska "Wolna i Niepodległa",
Jest wielka. Młoda, swobodna, śliczna,
I nawet mówią "demokratyczna".
Cóż z tego, kiedy kto Polskę kocha,
W kim pozostało sumienia trochę,
Komu niemiłe sowieckie myto,
Jeszcze raz został "polskim bandytą".
I znowu polskości tłumią zapały
Tortury UB, lochy, podwały.
O Boże, chciałbym zapytać Ciebie,
Jakich Polaków najwięcej w niebie?
(głos z góry)
Płaszczem mej chwały, blaskiem okryci
Są tutaj wszyscy "polscy bandyci".
Pismo satyryczne ,,Szydło’’ , Okręg ŁomŜa
WiN , 1946 r. , autor nieznany

▄

,,Wojna trwa”
,,Wojna trwa. Dopóki na Polskiej Ziemi
będzie jeden zaborczy sołdat czy
bojec obcego państwa – wojna trwa.
Dopóki ostatni NKWDzista nie opuści
naszych granic – wojna trwa. Bo co
robi komandir, bojec, NKWD na naszej
Świętej Ziemi Polskiej. Kradnie nasz
dobytek, rabuje, gwałci nasze siostry,
morduje Ojców, Matki, broniących
swych córek, aresztuje i wywozi na
szych braci i siostry do Rosji, w
nieznane [...]. Od sierpnia do lutego,
za 5 miesięcy obrabowano z dobytku
miliony obywateli. [...] Aresztowano w
Białostockiem 85 tysięcy najlepszych
naszych Braci. Wywieziono z tego do
Rosji 48 tysięcy. Pozostałych w
więzieniach katuje się w bestialski
sposób.[...] Za ruble kupiono sobie
Rząd Lubelski, zdrajców Polski, którzy
w towarzystwie rosyjskich morderców
sprzedają naszą ziemię za liniąCurzo-
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„Zabijaliśmy nie dla przyjemności, nie z chęci samego tylko mordowania, ale za Matkę Ojczyznę i za matki nasze, które dały nam
Ŝycie, za ojców, braci, za pohańbione siostry i za pohańbiony Twój Święty KrzyŜ. BoŜe, przebacz nam!”
Brygada Świętokrzyska NSZ, Wielki Piątek, 30 marca 1945

Rok 1945 – Białostocczyzna, 5. Wileńska Brygada AK mjr. Zygmunta
Szendzielarza ,,Łupaszki’’

Rok 1946 – Lubelszczyzna, oddział mjr. Hieronima Dekutowskiego ,,Zapory’’

Rok 1947 – Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, oddział por. Tadeusza
Narkiewicza ,,Ciemnego’’ i por. Henryka Jastrzębskiego ,,Zbycha’’

Rok 1947 – Centralna Polska, partyzanci Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
oddział por. Kazimierza Skalskiego ,,Zapory’’

Październik 1945 r. – śołnierze AK , oddział Bolesława Zabłockiego ,,Oczki’’ ,
Nowogródczyzna

Lato 1946 – Podhale, Zgrupowanie mjr. Józefa Kurasia ,,Ognia’’

Rok 1947 – 2 szwadron 6. Wileńskiej Brygada AK kpt. Władysława Łukasiuka
,,Młota’’

Rok 1948 – Północne Mazowsze, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe oddział
Mieczysława Dziemieszkiewicza ,,Roja’’
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Rok 1948 – jeden z oddziałów ppor. Anatola Radziwonika ,,Olecha” , Kresy,
Nowogródczyzna
Maj 1949r. – Nowosądecczyzna, oddział Polskiej Podziemnej Armii
Niepodległościowej
ciąg dalszy ze str. 2

Rok 1950, sierpień – Lasy Janowskie, oddział NZW Adama Kusza ,,Garbatego’’

się kilka milionów Ŝołnierzy sowieckich oraz NKWD idących za frontem z
zamiarem fizycznego niszczenia polskich oddziałów niepodległościowych. Do
czasu rozpoczęcia ofensywy w styczniu 1945 r. dziesiątki tysięcy Ŝołnierzy
Polski Podziemnej zostało wywiezionych do łagrów w Rosji z zajętych terenów.
,,[...] 8 listopada br. rano 1030 osób skierowano pociągiem specjalnym nr 84176
do ostaszkowskiego obozu NKWD [...] Meldujemy, Ŝe 12 listopada br. do
ostaszkowskiego więzienia NKWD wysłaliśmy drugi pociąg, nr 84180 z 1014
aresztowanymi, aktywnymi członkami AK i innych polskich organizacji
podziemnych’’ – (z raportu Wiktora Abakumowa do Komisarza Ludowego Spraw
Wewnętrznych ZSRR W. Berii, listopad 1944 r. ). To tylko jeden z meldunków ....
Odejście oddziałów frontowych Armii Czerwonej na zachód za wycofującymi się
oddziałami niemieckimi, nastanie wiosny, niewyobraŜalne represje ze strony
pozostawionych pułków NKWD i ,,rodzimego’’ UB i KBW w stosunku do
tropionych Ŝołnierzy oraz wspomagającej ich ludności cywilnej skutkowały
odradzaniem się oddziałów partyzanckich i rozpoczęciem nowej fazy powstania
przeciwko nowemu okupantowi. W lecie 1945 r. w Polsce stacjonowało około 43
proc. wszystkich sił NKWD operujących w Europie na zajętych juŜ przez Armię
Czerwoną terenach! Ponadto, w momencie wygaśnięcia działań frontowych i
kapitulacji Niemiec, przeciwko Powstańcom uŜyto wycofywane z zachodu
jednostki frontowe Armii Czerwonej a takŜe oddziały LWP, jak np. znaną wielu z
serialu o ,,Czterech pancernych’’ 1 Brygadę Pancerną im. Bohaterów
Westerplatte, która swój ,,bojowy’’ szlak nie zakończyła w Berlinie ale na
Podlasiu walcząc jeszcze w lipcu 1945 r. z oddziałami podziemia
niepodległościowego.
▄

Aresztowanie Andrzeja Kiszki "Dęba" , Ŝołnierza NZW z oddziału Adama Kusza
‘’Garbatego”, 31 grudnia 1961 r. w bunkrze, w lasach niedaleko Huty Krzeszowskiej.
Opuścił więzienie w sierpniu 1971 r. Nie był ostatnim ...

Rok 1951 – Podlasie, patrol 6.Wileńskiej Brygady AK kpt.
Kazimierza Kamieńskiego ,,Huzara’’

Wydane przez:

(...)
jak trudno ustalić imiona
wszystkich tych co zginęli
w walce z władzą nieludzką

ogłuszeni salwami
strachem i rozpaczą
skłonni są do przesady

dane oficjalne
pomniejszają ich liczbę
raz jeszcze bezlitośnie
dziesiątkują poległych

postronni obserwatorzy
podają cyfry wątpliwe
opatrzone haniebnym
słówkiem "około"

a ciała ich znikają
w przepastnych piwnicach
wielkich gmachów policji

a przecież w tych sprawach
konieczna jest akuratność
nie wolno się pomylić
nawet o jednego

świadkowie naoczni
oślepieni gazem

Egzemplarz bezpłatny

www.1marca51.pl

jesteśmy mimo wszystko
stróżami naszych braci

niewiedza o zaginionych
podważa realność świata
wtrąca w piekło pozorów
diabelską sieć dialektyki
głoszącej że nie ma różnicy
między substancją a widmem
musimy zatem wiedzieć
policzyć dokładnie
zawołać po imieniu
opatrzyć na drogę
(...)

Zbigniew Herbert
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