Całoroczna lekcja historii
Dla żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego II wojna światowa nie zakończyła się z chwilą pokonania Niemiec w 1945 roku.
Ziemie polskie zajmowała wówczas armia sowiecka. Jednak 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 maja 1945 roku, żołnierze podziemia
dowodzeni przez mjr. Jana Tabortowskiego ps. „Bruzda” atakowali Grajewo, by uwolnić z rąk komunistów aresztowanych polskich patriotów.
Właśnie wyniszczenie polskich patriotów, w tym przede wszystkim żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji
niepodległościowych, było pierwszym i podstawowym celem komunistów. Stosowany przez nich terror, skrytobójcze morderstwa, więzienia,
tortury i zsyłki na Wschód miały złamać naród, odebrać wolę walki.
Wojna z sowieckim okupantem i rodzimymi kolaborantami - określana coraz częściej przez historyków jako Powstanie Antykomunistyczne
- prowadzona była w szczególnie ciężkich warunkach. Przy pełnej obojętności świata i cynicznym milczeniu byłych sojuszników, tysiące chłopców i dziewcząt z polskich miast i wiosek podjęło walkę z całą machiną sowieckiego imperium. Walczyli z Armią Czerwoną i NKWD, z milicją,
agentami Urzędu Bezpieczeństwa i oddziałami wojska zwanego ludowym. Walczyli o wolność, honor, a potem już tylko o przetrwanie. W 1963
roku ubowcy zastrzelili na Lubelszczyźnie ostatniego partyzanta Rzeczpospolitej - sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek”.
Żołnierze Antykomunistycznego Powstania szli do boju o Niepodległą pod szyldami różnych organizacji konspiracyjnych. Były to:
Armia Krajowa, Delegatura Sił Zbrojnych, Narodowe Siły Zbrojne, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe czy Konspiracyjne Wojsko Polskie. Jednak cel żołnierzy Niepodległej był jeden i wspólny. Dać świadectwo, że Polacy chcą Wolności
i Niepodległości.
Składamy hołd tym dzielnym ludziom z wiarą, że pomni chlubnej przeszłości, wszyscy będziemy z niej czerpać i pamiętać…

Żołnierze Armii Krajowej, oddział „Lalusia”, okolice Koleśnik - na północ od Lidy, kwiecień 1945 r.

Sierż. Władysław Janczewski ps. „Laluś” objął zimą 1945 roku dowództwo nad drużyną przyboczną dowódcy Zgrupowania Północ Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej - poległego por. Jana Borysewicza „Krysi”. Komendant „Krysia”, jeden
z najwybitniejszych dowódców partyzanckich nowogródzkiej AK, poległ 21 stycznia 1945 roku w walce z obławą NKWD
pod wsią Kowalki. Latem 1945 roku żołnierze „Lalusia” pokonali ponad sto kilometrów - przechodząc z Nowogródczyzny
do „Polski centralnej”. Po przekroczeniu linii demarkacyjnej między ZSRS a Polską „Ludową”, oddział sierż. „Lalusia”
został pod Kraśnianami w powiecie sokólskim zaatakowany przez liczne, połączone siły NKWD, Korpusu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Urzędu Bezpieczeństwa. W bitwie zginęło dwunastu żołnierzy AK. Część z partyzantów, którzy przebili
się z Lidzkiego, kontynuowała walkę o niepodległość w strukturach podziemia na Białostocczyźnie.
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Żołnierze Armii Krajowej, oddział „Oczki” (siedzi w środku w pierwszym rzędzie z automatem w dłoniach), Nowogródczyzna, październik 1945 r.

Oddział plut. Bolesława Zabłockiego ps. „Oczko” składał się w większości z żołnierzy byłego Zgrupowania Wschód
Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej. Grupa ta operowała głównie w lasach Puszczy Nalibockiej - niedaleko przedwojennej granicy pomiędzy Polską a ZSRS. Żołnierze „Oczki” ochraniali ludność kresową przed represjami NKWD, milicji
i sowieckiego wojska. Jesienią 1945 roku oddział został rozwiązany. Żołnierze, zaopatrzeni w fałszywe dokumenty legalizacyjne, w trzech grupach byli przerzucani do „Polski centralnej”. Ostatnia z tych grup wpadła w ręce NKWD. Dowódca
oddziału plut. „Oczko”, poszukiwany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, został aresztowany
dopiero w 1956 roku.
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Żołnierze Armii Krajowej Obywatelskiej, oddział „Bohuna”, okolice Sokółki, lato 1945 r.

Oddział st. wachmistrza Stanisława Chmielewskiego „Bohuna” działał na terenie powiatu Sokółka. W oddziale tym
służyli m.in. byli partyzanci z Nowogródczyzny. Po akcji „Burza” zostali oni wcieleni do Ludowego Wojska Polskiego (LWP),
z którego następnie zbiegli do partyzantki. Oddział początkowo przeznaczony był do akcji po wschodniej stronie linii
Curzona, na Kresach. Do sierpnia 1945 roku, czyli do momentu rozwiązania, toczył walki zarówno z NKWD, jak i z Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rozbił też kilka posterunków Milicji Obywatelskiej. Dowódca oddziału „Bohun” poległ
z rąk sowieckich w 1946 roku.
Armia Krajowa Obywatelska (AKO) została utworzona w lutym 1945 roku przez Komendanta Okręgu Białostockiego AK ppłk. Władysława Liniarskiego „Mścisława”. Latem 1945 roku „Mścisław” podporządkował AKO Delegaturze
Sił Zbrojnych. (DSZ powstała rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Andersa w celu kontynuowania walki
z sowieckim okupantem). Struktury AKO weszły następnie w skład Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
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Żołnierze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość ze zgrupowania „Orlika”, lato 1946 r.

Mjr Marian Bernaciak ps. „Orlik” dowodził silnym poakowskim oddziałem partyzanckim operującym w okolicach Puław.
Oddział „Orlika” przeprowadził szereg spektakularnych akcji bojowych, do których zaliczyć należy rozbicie 24 kwietnia 1945
roku siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Puławach. W akcji tej, przy stracie dwóch partyzantów,
podkomendni „Orlika” uwolnili ponad 100 więźniów przetrzymywanych przez UB. W maju 1945 roku mjr „Orlik” i jego
żołnierze stoczyli zwycięską bitwę z wielokrotnie silniejszą grupą operacyjną NKWD-UB. W wyniku kilkugodzinnej walki
stu kilkudziesięciu podkomendnych „Orlika” rozbiło liczącą kilkaset osób ekspedycję przeciwpartyzancką. W bitwie, która
rozegrała się w Lesie Stockim, zginęło ponad 50 funkcjonariuszy NKWD i UB. Straty partyzantów wyniosły 9 zabitych
i kilkunastu rannych. Jesienią 1945 roku oddział „Orlika” wszedł w skład struktur Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, kontynuując walkę z komunistami. „Orlik” zginął śmiercią samobójczą 21 czerwca 1946 roku, otoczony na polach wsi Piotrówek
przez siły Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
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Żołnierze Armii Krajowej, oddział „Znicza”, okolice Sokołowa Podlaskiego, 1945 r.

Oddział Żandarmerii Armii Krajowej Obwodu Sokołów Podlaski dowodzony był przez ppor. Adama Tutaka „Znicza”.
Przeprowadził szereg akcji wymierzonych w agenturę bezpieki oraz pospolitych przestępców. Oddział „Znicza” działał
do drugiej połowy 1945 roku. Wiosną 1946 roku został odtworzony jako Drużyna Leśna Obwodu Sokołów Podlaski
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Następnie, jako oddział Kazimierza Wyrozębskiego „Sokolika”, funkcjonował w ramach
VI Brygady Wileńskiej AK, dowodzonej przez kpt. Władysława Łukasiuka „Młota”.
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V Wileńska Brygada Armii Krajowej mjr. „Łupaszki” (stoi w środku, lewym proﬁlem), Puszcza Białowieska, lato 1945 r.

V Wileńska Brygada Armii Krajowej walczyła podczas okupacji niemieckiej na Wileńszczyźnie pod dowództwem
mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Była to jedna z najbitniejszych jednostek podziemia wileńskiego. W lipcu
1944 roku część żołnierzy Brygady przeszła na zachód, za linię Curzona, by tam kontynuować walkę, tym razem z komunistycznym okupantem. Na Białostocczyźnie mjr „Łupaszka” odtworzył jednostkę, gromadząc pod swoimi rozkazami ponad
250 partyzantów. W latach 1945-1946 Brygada objęła działaniem ogromne obszary kraju - od zachodniego Pomorza, przez
Gdańskie, Warmię i Mazury po Białostocczyznę i północną Lubelszczyznę. Dynamika walk żołnierzy V Brygady oraz wyłonionej z niej w lutym 1946 roku VI Wileńskiej Brygady AK, dowodzonej najpierw przez por. Lucjana Minkiewicza „Wiktora”,
a następnie od lata 1946 roku przez kpt. Władysława Łukasiuka „Młota”, wskazuje, że oddziały mjr. „Łupaszki” to jedne
z najlepszych jednostek bojowych antykomunistycznego podziemia zbrojnego. Wystarczy wspomnieć, że w latach 1945-1949
pododdziały obu Brygad wykonały około 550 akcji bojowych. Mjr „Łupaszka” został aresztowany w 1948 roku i zamordowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w więzieniu mokotowskim w Warszawie 8 lutego 1951 roku. Wraz z nim
zamordowano pierwszego dowódcę odtworzonej na Podlasiu VI Wileńskiej Brygady AK por. „Wiktora”.
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Partyzanci Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, zgrupowanie „Zapory” (stoi piąty od lewej), Dobryń koło Mielca, lato 1946 r.

Zgrupowanie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” na Lubelszczyźnie
liczyło latem 1946 roku ok. 150 partyzantów. Mjr Hieronim Dekutowski, „cichociemny”, był legendarnym dowódcą
oddziałów partyzanckich Armii Krajowej (AK), Delegatury Sił Zbrojnych (DSZ) i WiN. Podległe mu oddziały w okresie
okupacji niemieckiej wykonały ok. 50 poważnych akcji zbrojnych. Po wejściu Armii Czerwonej na teren Polski „Zapora”
pozostał w konspiracji. Od wiosny 1945 roku był dowódcą dywersji i oddziałów partyzanckich na terenie Lubelszczyzny.
Jego żołnierze przeprowadzili szereg udanych akcji przeciw funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej, Urzędu Bezpieczeństwa i żołnierzom Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W lipcu 1947 roku „Zapora” przekazał dowodzenie
kpt. Zdzisławowi Brońskiemu „Uskokowi” i podjął nieudaną próbę przedostania się na Zachód. Aresztowany przez funkcjonariuszy UB, bestialsko torturowany, został przez komunistów zamordowany 7 marca 1949 roku w więzieniu mokotowskim
w Warszawie. Jednym z jego podkomendnych był sierż. Józef Franczak „Lalek”, ostatni partyzant polskiego podziemia niepodległościowego, zabity w obławie SB-ZOMO w październiku 1963 roku.
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Zgrupowanie mjr. Józefa Kurasia „Ognia”, Podhale, lato 1946 r.

Zgrupowanie mjr. Józefa Kurasia „Ognia” było najliczniejszym oddziałem partyzanckim w Małopolsce. W szczytowym
momencie - na przełomie lat 1945 i 1946 - „Ogniowi” podlegało przeszło 500 żołnierzy stale przebywających „w lesie”.
Matecznikiem „Ognia” było Podhale. Tam właśnie jego partyzantom udało się tak skutecznie sparaliżować działalność władzy komunistycznej, że jeszcze latem 1946 roku część lokalnych komórek komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej działała
w formie zakonspirowanej. Do jednej z najbardziej spektakularnych akcji „ogniowców” należało uwolnienie przetrzymywanych
w więzieniu św. Michała w centrum Krakowa (akcję przeprowadził 18 sierpnia 1946 roku krakowski pododdział zgrupowania
„Ognia”, dowodzony przez Jana Janusza „Siekierę”). „Ogień” popełnił samobójstwo 22 lutego 1947 roku otoczony we wsi
Ostrowsko koło Nowego Targu. Podczas amnestii w 1947 roku ujawniła się większość partyzantów „Ognia”. Niektórzy jednak walczyli z komunistami jeszcze przez kilka następnych lat. Ostatni podkomendny „Ognia”, Jan Sałapatek „Orzeł”, został
zabity w 1955 roku przez grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa.
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Żołnierze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, oddział „Młota” (leży pierwszy od lewej), okolice Hrubieszowa, sierpień 1946 r.

Oddział Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) por. Henryka Lewczuka „Młota” operował głównie w południowej
części powiatu Chełm. Wziął udział w jednej z najbardziej spektakularnych akcji podziemia antykomunistycznego, w ataku
dokonanym wspólnie z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) na Hrubieszów. W nocy z 27 na 28 maja 1946 roku
połączone zgrupowania WiN i UPA uderzyły na miasto. W wyniku akcji udało się zająć budynek Urzędu Bezpieczeństwa
i uwolnić 20 więźniów. Zniszczono też dokumenty bezpieki i Polskiej Partii Robotniczej. Sukces ataku na Hrubieszów
wstrzymał na jakiś czas komunistyczne represje wobec miejscowej ludności. Po ogłoszeniu przez komunistów amnestii
w 1947 roku, oddział został rozwiązany, a żołnierze ujawnili się. Por. Henryk Lewczuk „Młot” nielegalnie przedostał się
za granicę. Mieszkał we Francji. W 1992 roku powrócił do Polski.
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Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, oddziały „Ciemnego” (stoi szósty od lewej) i „Zbycha” (stoi drugi od lewej), Białostocczyzna, 1947 r.

Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) było jedną z największych organizacji antykomunistycznego podziemia.
Powstało po rozwiązaniu Armii Krajowej z inicjatywy konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego. W skład NZW weszli
żołnierze z Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych i części struktur akowskich. Głównym celem
NZW było prowadzenie walki zbrojnej o wyzwolenie Polski spod komunistycznej władzy. Oddziały Pogotowia Akcji
Specjalnej NZW dowodzone przez por. Tadeusza Narkiewicza „Ciemnego” i por. Henryka Jastrzębskiego „Zbycha” operowały głównie na terenie powiatów Łomża i Wysokie Mazowieckie. W latach 1945-1947 żołnierze „Ciemnego” i „Zbycha”
przeprowadzili szereg udanych akcji bojowych. Między innymi w Wierzbowie w 1945 roku uwolnili aresztantów z rąk grupy złożonej z funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD. W Kamieniewie w czerwcu 1946
roku rozbroili oddział ekspedycyjny Ludowego Wojska Polskiego, w Uśniku 18 lutego 1946 roku rozbili grupę operacyjną
UB/LWP. „Ciemny” poległ 6 września 1947 roku pod wsią Czochanie-Góra. „Zbych” wpadł w ręce funkcjonariuszy UB
3 kwietnia 1948 roku. Kilka dni później popełnił samobójstwo w celi aresztu UB.
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Partyzanci Konspiracyjnego Wojska Polskiego, oddział „Zapory” (siedzi drugi od lewej), jesień 1947 r.

Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP) powstało w kwietniu 1945 roku. Twórcą KWP był kpt. Stanisław Sojczyński
„Warszyc”. Struktury organizacji obejmowały Ziemię Łódzką, Częstochowskie, Kielecczyznę i Śląsk. W czerwcu 1946 roku
sztab KWP został rozbity w wyniku aresztowań UB. „Warszyc” został zamordowany przez komunistów 19 lutego 1947
roku w Łodzi. Odbudowy zniszczonych struktur KWP podjął się por. Jerzy Jasiński „Janusz” - dowódca II Komendy KWP.
Na przełomie 1946 i 1947 roku znaczna część sztabu II Komendy KWP została aresztowana. Jednak poszczególne grupy
i oddziały, już jako III Komenda KWP, prowadziły nadal zbrojną walkę z komunistami. Wśród nich był por. Kazimierz
Skalski „Zapora” i jego żołnierze. „Zapora” zginął w walce z UB w 1948 roku. Ostatni „leśni żołnierze” z KWP walczyli do
1954 roku.
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Partyzanci Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, oddział „Huzara” (siedzi drugi od prawej strony), Białostocczyzna.

Kpt. Kazimierz Kamieński „Huzar” był jednym z najsłynniejszych partyzantów antykomunistycznego podziemia
z Białostocczyzny. Jesienią 1944 roku dowodził oddziałem partyzanckim w obwodzie Wysokie Mazowieckie. Walczył nieprzerwanie w ramach Armii Krajowej Obywatelskiej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (od Ostrowi Mazowieckiej i Łap
po Sokołów i Bielsk Podlaski). Wśród szeregu akcji oddziału „Huzara” należy wymienić rozbicie posterunków milicji
w Łapach, Szulborzu i Poświętnem. Po amnestii 1947 roku „Huzar” podporządkował się kpt. Władysławowi Łukasiukowi
„Młotowi”, dowódcy VI Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Po śmierci „Młota” w 1949 roku zajął jego stanowisko.
Żołnierze „Huzara” dotrwali w terenie do jesieni 1952 roku. Wtedy to zostali podstępem zwabieni przez funkcjonariuszy
Urzędu Bezpieczeństwa do Warszawy, a następnie aresztowani. Kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” komuniści zamordowali 11 października 1953 roku w więzieniu w Białymstoku.
Zdjęcia pochodzą z albumu „Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”
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