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Rota przysięgi żołnierzy „Kedywu" Armii Krajowej 
wprowadzona rozkazem z dnia 12 XII 1942 roku przez 

Komendanta Głównego AK generała „Grota"

POWALI“

*Z  „Hymnu Polski Podziemnej”

Henryk Wybranowski „Tarzan”, 
ppor. Edward Taraszkiewicz 

„Żelazny”, Mieczysław Małecki 
„Sokół” , Stanisław Pakuła  

„Krzewina”, 1947 r. Fot. IPN 

Szanowni Państwo,

w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych oddajemy hołd żołnierzom podzie-
mia niepodległościowego, których przez lata 
usuwano z kart historii Polski.

Dziś możemy przedstawiać prawdę o po-
koleniu Żołnierzy Niezłomnych. Przypomi-
nając konkretne osoby, ich życiorysy, przywra-
camy im człowieczeństwo i miejsce w polskiej 
historii. Pokazujemy, że byli to prawdziwi 
bohaterowie, którzy zamiast zapomnienia 
zasłużyli na honory, szacunek i upamiętnie-
nie. Byli to wielcy patrioci, którzy dla wol-
nej Polski poświęcili życie. „Przysięgam być 
wierny Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Stać nieugięcie na straży Jej honoru” 
– za te słowa z roty przysięgi AK oddali to, 
co mieli najcenniejszego. Słowa „Bóg, Honor 
i Ojczyzna” były dla nich czymś więcej niż 
napisem na sztandarze. Wolna i suwerenna 
Polska była dla nich wartością najwyższą.

Nie godząc się z dyktaturą władzy ko-
munistycznej, kontynuowali walkę po roku 
1945. Często w osamotnieniu, w skrajnie 
trudnych warunkach, ryzykując życie swoje 
i bliskich, pozostali wierni ideałom. Wielu 
z nich nie doczekało wolnej Polski. Spoczęli 
w bezimiennych mogiłach, a pamięć o nich 
trwała tylko w gronie najbliższych.

Dziś żyjemy w Polsce wolnej i su-
werennej. Dzięki świętu ustanowione-
mu z inicjatywy śp. prezydenta Lecha  
Kaczyńskiego przywracamy bohaterom tzw. 
drugiej konspiracji należne im miejsce w na-
szej historii. Jesteśmy im winni dozgonną 
wdzięczność, podziw i szacunek.

Każdego dnia, nie tylko 1 marca, pokażmy, 
że pamiętamy o tych, dzięki którym żyjemy 
w wolnej Ojczyźnie. Uczcijmy ich słowa-
mi, na które zasłużyli niezłomną postawą – 
cześć i chwała bohaterom!  

 

Wolna Polska  
była dla nich 

wartością 
najwyższą 

Mariusz 
Błaszczak
minister 
obrony 
narodowej

Ppor. Edward  
Taraszkiewicz 
„Żelazny” (ur. 1921), 
dowódca oddziału  
WiN Obwodu  
Włodawa, jeden  
z najbardziej  
poszukiwanych 
 żołnierzy podziemia 
niepodległościowego  
na Lubelszczyźnie. 
Poległ w obławie  
w 1951 roku. 
Fot. IPN

W obliczu Boga Wszechmogącego
i Najświętszej Maryi Panny,

Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce  
na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia.

Przysięgam być wierny Ojczyźnie mej,
Rzeczypospolitej Polskiej.

Stać nieugięcie na straży Jej honoru,
o wyzwolenie z niewoli walczyć  

ze wszystkich sił aż do ofiary mego życia.
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, 

Naczelnemu Wodzowi
oraz wyznaczonemu przezeń

Dowódcy Armii Krajowej
będę bezwzględnie posłuszny,

a tajemnicy niezłomnie dochowam,
cokolwiek by mnie spotkać miało.

Tak mi dopomóż Bóg.
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Wielkie polowanie

„Odzyskałam cząstkę siebie”, mówi Magdalena 
Zarzycka-Redwan. Szczątki jej matki, konspiratorki 
WiN-u, zidentyfikował IPN.

NIECH BÓG  
POZWOLI IM ŻYĆ 

Kobieta idzie po leśnej ścieżce, jest środek nocy. 
Nagle w świetle latarki widzi ciało swoje-
go męża z kulą w głowie. Tuż obok z bronią 
w ręku stoi człowiek, który miał ich bezpiecznie 
przeprowadzić przez granicę. Zanim kobieta 
zdąży krzyknąć, pada martwa. Dlaczego zginęła  
Janina Żubryd? 

Była żoną kapitana Antoniego Żubryda, 
dowódcy partyzanckiego oddziału Naro-
dowych Sił Zbrojnych, kryptonim „Zuch”,  
który przez długie miesiące siał postrach 
wśród komunistów w okolicy Sanoka. Sama 
zresztą do tego oddziału należała...

Bezpieka się jej bała? 
Może trochę, ale tak naprawdę groźny był 

dla niej Żubryd. Komuniści polowali na nie-
go od dłuższego czasu. Żona została zabita 
niejako przy okazji, choć nie był to wówczas 
przypadek odosobniony. Krótko przed Wiel-
kanocą 1945 roku w podobny sposób zgi-

nęła „Jaga”, czyli Janina Przysiężniak, żona  
Franciszka Przysiężniaka, „Ojca Jana”, do-
wódcy potężnego oddziału leśnego z Lubel-
szczyzny. Została zatrzymana przez UB, by 
wskazać kryjówkę partyzantów. Kiedy funk-
cjonariusze poszli ich szukać, jeden z wartow-
ników skinieniem głowy zachęcił „Jagę” do 
ucieczki. Dziewczyna zaczęła biec, a wtedy 
drugi z ubeków posłał jej w plecy serię z pe-
peszy. „Jaga” miała 23 lata, była w zaawanso-
wanej ciąży.

Oczywiście prześladowania rodzin żołnie-
rzy antykomunistycznego podziemia nie za-
wsze kończyły się śmiercią, lecz represje były 
normą. Wystarczy wspomnieć żonę żołnierza 
z naszych terenów, Antoniego Chojeckiego, 
ps. „Ślepowron”, dowódcy batalionu Naro-
dowego Zjednoczenia Wojskowego, który 
w 1946 roku został aresztowany i skazany na 
śmierć. Kiedy kobieta próbowała czegoś się 
o nim dowiedzieć w więzieniach przy ulicy 

11 Listopada w Warszawie (słynne „Toledo” – 
najbardziej przerażająca stalinowska katownia 
w stolicy) oraz na Rakowieckiej, sama została 
zatrzymana i spędziła 24 godziny za kratami. 
Ubowcy powiedzieli jej, że ma się uspokoić, 
bo podzieli jego los. Maria Chojecka wyszła 
na wolność, ale długo nie pożyła. Podupadła 
na zdrowiu i zmarła w 1957 roku.

Ale skąd taki sposób działania komunistów? 
Polscy funkcjonariusze wzorowali się na 

swoich kolegach z NKWD, którzy w latach 
30. XX wieku niezwykle szeroko pojmowali 
pojęcie „wroga ludu” i wraz z rzeczywisty-
mi lub często domniemanymi przeciwni-
kami systemu likwidowali całe ich rodziny. 
W czerwcu 1942 roku Józef Stalin podpisał 
tajne postanowienie Państwowego Komitetu 
Obrony nr 1926 „O członkach rodzin zdraj-
ców ojczyzny”. Dokument ten nakazywał 
NKWD wykrywać i zsyłać w odległe rejony 

ZSRR osoby zaledwie podejrzane o zdra-
dę. Mówił też o represjach wobec członków 
ich rodzin, do których zaliczał „ojca, matkę, 
męża, synów, córki, braci i siostry, o ile miesz-
kali razem ze zdrajcą Ojczyzny, lub znajdo-
wali się na jego utrzymaniu”. Stalin pochodził 
z Kaukazu, gdzie szczególną rolę odgrywały 
więzi klanowe i prawo zemsty. Uważał, że 
należy likwidować rodziny przeciwników, aby 
później nikomu nie przyszła do głowy zemsta 
za pomordowanie bliskich.

Wróćmy jednak do Żubryda. Jego losy były moc-
no powikłane... 

Tak, co więcej w jego życiorysie jest wiele, 
wydawać by się mogło, kontrowersyjnych fak-
tów. Żubryd służył w wojsku we wrześniu 1939 
roku, brał udział w obronie Warszawy, został 
odznaczony Krzyżem Walecznych, dosłużył 
stopnia sierżanta, po czym trafił do niemiec-
kiej niewoli. Kiedy odzyskał wolność, wrócił 
do Sanoka, gdzie zaczął działać w Związ-
ku Walki Zbrojnej. Wkrótce został zesłany 
na roboty do Niemiec. Udało mu się uciec 
z transportu, a w 1940 roku nawiązał kontakty 
z NKWD. Rysował plany Sanoka, dostarczał 
informacji o niemieckich umocnieniach na 
Sanie. Jak do tego doszło? Najpierw pew-
nie współpracował nieświadomie, wykonując 
zlecenia dla swojego kolegi, który był agen-
tem. Potem mógł zostać zaszantażowany. 
Gdy wybuchła wojna III Rzeszy z ZSRR, 
Żubryd wraz z żoną Janiną znów trafił do 
niemieckiego więzienia. Miał zostać roz-
strzelany i raz jeszcze udało mu się uciec. Pod 

„Komunistyczne władze nie poprzestawały na ściganiu i mordowaniu 
żołnierzy podziemia. Represje dosięgały też członków ich rodzin. Dla 
niektórych kończyło się to śmiercią. Tak było chociażby w przypadku 
żony Antoniego Żubryda, dowódcy partyzanckiego oddziału NSZ”,  
mówi dr Jerzy Kurstak z Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. 

wę. Obydwaj z wujkiem Franciszkiem, gdy mówili o tym, 
płakali. A we mnie, w środku coś krzyczało. No bo jak 
można człowieka tak po prostu zabić”.

Wujkowie Karol i Józef nosili nazwisko Maślanka. Byli 
partyzantami legendarnego zgrupowania Narodowych 
Sił Zbrojnych, którym dowodził kpt. Henryk Flame, 
pseudonim „Bartek”. Jego oddziały przez długie miesiące 
zadawały komunistom ciężkie straty na Śląsku Cieszyń-
skim. „Bartek” często dokonywał rzeczy nieprawdopo-
dobnych. Np. 3 maja 1946 roku na kilka godzin opanował 
Wisłę, gdzie jego żołnierze wzięli udział w dwugodzinnej 
defiladzie. Dla bezpieki rozbicie zgrupowania stało się 
sprawą najwyższej wagi. Ostateczny cios miała mu zadać 
operacja pod kryptonimem „Lawina”.

Jesienią 1946 roku z ludźmi „Bartka” skontaktował się 
agent UB podający się za wysłannika dowództwa NSZ. 
Przekonał on Flamego, że musi przenieść się z żołnierzami 
w okolice Jeleniej Góry i tam prowadzić walkę z komunista-
mi i Werwolfem. 25 września na zachód wyruszyły wyłado-
wane partyzantami ciężarówki. Dotarły na Opolszczyznę, 
w okolice Barut, Łambinowic i Grodkowa. Tam rozpoczęły 
się masowe mordy. Część żołnierzy ubecy ogłuszyli grana-
tami hukowymi, obezwładnili, a potem zabili strzałami w tył 
głowy. Część wysadzili w powietrze wraz ze stodołą, w której 
spędzali noc. Do dziś nie do końca wiadomo, ilu żołnierzy 
NSZ wówczas zginęło. „Pierwsze szacunki mówiły nawet 
o 200 osobach. Przypuszczamy, że w wyniku operacji »La-
wina« mogło zostać zabitych od 90 do 150 żołnierzy NSZ”, 
przyznaje prof. Krzysztof Szwagrzyk z IPN-u.

Pamięć o zgrupowaniu „Bartka” jest na Śląsku Cie-
szyńskim nadal żywa. „U nas co druga rodzina miała 
kogoś w NSZ. U »Bartka« służyło kilku moich wujków. 
Ale długo te historie nie wychodziły poza rodzinne gro-
no. Wiele starszych osób do dziś mówi o tym niechęt-
nie. W ludziach ciągle jeszcze siedzi dawny strach”, 
opowiada Łukasz Lewandowski z Wę-

Przez lata nie mieli pojęcia, gdzie spoczywają szczątki ich 
pomordowanych bliskich. Teraz zgodnie przyznają: właśnie 
domknęła się jakaś część naszego życia. Na początku lute-
go krewni 22 ofiar totalitarnych reżimów odebrali ich noty 
identyfikacyjne. Wśród odnalezionych są m.in. partyzanci ze 
zgrupowania kpt. Henryka Flame „Bartka”.

Piotr Drobny: „Historia wujków tkwiła we mnie jak zadra 
przez kilka ostatnich lat, ale dziadek zmagał się z nią przez 
całe życie. Teraz ma już 90 lat. To wszystko dla niego...”.

Dziewczynka zza krat
O ich domu w Kolonii Łuszczów pod Lublinem party-

zanci mówili: „nasze koszary”. Zawsze mogli tutaj liczyć 
na ciepły kąt i coś do jedzenia. W przestronnych pokojach 
dowódcy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” spotykali 
się na naradach. „I dobrze, że ubecy wiedzieli tylko tyle. Bo  
gdyby dowiedzieli się więcej, rodzice pewnie usłysze-
liby wyroki śmierci”, podkreśla Magdalena Zarzycka-
-Redwan. Jej ojciec był w WiN-ie kwatermistrzem. 
Organizował dla partyzantów broń i pieniądze. Matka 
woziła im z Lublina amunicję. Wpadli pod koniec lat 40. 
Wydał ich jeden z żołnierzy podziemia, który załamał się 
podczas ciężkich tortur. Kiedy Stefania Zarzycka trafiła 
do więzienia w lubelskim zamku, była w siódmym mie-
siącu ciąży. Mimo to została poddana brutalnemu śledz-
twu. Bicie i stres wywołały przedwczesny poród.

Jest 29 maja 1949 roku. Cela nazywana szpitalką. Kraty, 
prycza, zmaltretowana, półprzytomna kobieta, nad którą 
pochyla się akuszerka. Po latach powie: „to dziecko dosłow-
nie wyszarpałam na świat”. Kiedy w celi rozlega się pierw-
szy krzyk, matka pyta cicho: „Chłopiec czy dziewczynka?”. 
„Dziewczynka!”. „Niech Bóg pozwoli jej żyć”. Kilkanaście 
minut później traci przytomność, której już nie odzyskuje. 
Lekarz przyjeżdża po godzinie. Stwierdza zgon.

Dziecko zostaje na rękach akuszerki. W urzędowe pa-
piery ktoś wpisuje imię Magdalena. Pewnie dlatego, że tego 

koniec 1944 roku na ochotnika zgłosił się do 
UB. Rozpoczął tam służbę, ale wielu history-
ków twierdzi, że już wówczas działał na rzecz 
antykomunistycznego podziemia. W końcu 
porzucił bezpiekę i uciekł do lasu, gdzie za-
łożył oddział partyzancki „Zuch” podległy 
Narodowym Siłom Zbrojnym. Został też 
awansowany na oficerski stopień. Wspólnie 
ze swoimi ludźmi, w szczytowym okresie było 
to ponad 300 osób, przeprowadził około 200 
akcji bojowych. Walczył z bezpieką, sowiec-
kimi żołnierzami, zabijał konfidentów, prze-
prowadzał rekwizycje w spółdzielniach, bronił 
też miejscowej ludności przed UPA. W tym 

czasie UB aresztował teściową Żubryda, 
Stanisławę Praczyńską, wraz z jego niespełna 
czteroletnim synem – za rzekome współdzia-
łanie „z bandą”. Potem chłopiec został aresz-
towany raz jeszcze. Po latach otrzymał status 
kombatanta, a historycy zaczęli mówić o nim 
jako najmłodszym w dziejach Polski więźniu 
politycznym.

A sam Żubryd? Dlaczego zdecydował się na 
ucieczkę z kraju? 

Jego oddział został rozbity przez Kor-
pus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a krąg 
obławy wokół jego samego coraz bardziej 

się zacieśniał. Postanowił przedostać się 
przez zieloną granicę do Czechosłowacji, 
a stamtąd do Austrii. Miał im pomóc Jerzy 
Vaulin, były żołnierz AK i członek oddzia-
łu „Zucha”, który, jak się potem okazało, 
był agentem UB o pseudonimie „Mewa”. 
24 października 1946 roku Żubryd wraz 
z żoną zjawił się w Malinówce. Po krótkim 
wypoczynku wieczorem zaczęli się prze-
dzierać przez las. Vaulin doprowadził do 
tego, że małżeństwo się rozdzieliło. Pod po-
zorem sprawdzenia drogi oddalił się wspól-
nie z Żubrydem i w pewnym momencie 
strzelił mu z pistoletu w tył głowy. Potem 

tak samo zrobił z żoną, która była w ósmym 
miesiącu ciąży. Po latach Vaulin tłumaczył, 
że działał w samoobronie, bo Żubryd chciał 
go zabić, podejrzewając o współpracę z UB. 
Żona Żubryda miała zginąć przez przypa-
dek. Przeczyły temu wyniki śledztwa IPN. 
Biegli ustalili, że małżeństwo zginęło od 
strzałów zadanych z bliska, od tyłu. W 1999 
roku Vaulin stanął przed sądem, ale sprawa 
została umorzona z powodu przedawnienia.

Dr Jerzy Kurstak – historyk, pracownik  
naukowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych 

w Ostrołęce.  Rozmawiał Łukasz Zalesiński 

dnia przypadają imieniny Magdaleny. „Przez ponad dwa 
lata opiekowały się mną więźniarki. Potem trafiłam do domu 
dziecka”, wspomina Magdalena Zarzycka-Redwan. Zabie-
ra ją stamtąd dopiero ojciec, który w 1956 roku na mocy am-
nestii wychodzi na wolność. Wcześniej sąd skazał go na 15 lat 
więzienia. „Ojciec dużo opowiadał mi o mamie. Próbował 
odnaleźć jej grób. Wreszcie dowiedział się, że może spoczy-
wać na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie”, opowiada 
kobieta. „Ojciec wykupił to miejsce. Kiedy zmarł, rozko-
paliśmy je. Ale żadnych szczątków nie było. I wtedy ksiądz 
powiedział mi: »Niech pani nie mówi o tym rodzeństwu. 
Niech myślą, że rodzice leżą tutaj wspólnie«”, – dodaje. 
Okazało się jednak, że szczątki Stefanii w grobie były. Tyle 
że spoczywały na głębokości czterech metrów. Odnaleźli 
je specjaliści z zespołu poszukiwawczego IPN-u, którym 
kieruje prof. Krzysztof Szwagrzyk.

Magdalena Zarzycka-Redwan dziś jest prezesem Sto-
warzyszenia Dzieci Żołnierzy Wyklętych. Na początku 
lutego w Pałacu Prezydenckim odebrała notę identyfi-
kacyjną, która potwierdza, że odnalezione w Lublinie 
szczątki należą do jej matki. „Odzyskałam cząstkę sie-
bie”, powtarza pani Magdalena.

Odkopani z „Lawiny”
Dla Piotra Drobnego z Węgierskiej Górki ta historia 

zaczęła się jakieś 10 lat temu. „Przyjechał do mnie w od-
wiedziny dziadek Dominik. Zawiozłem go do jego brata 
Franciszka. Przy stole zaczęli wspominać. Dziadek opo-
wiadał o Józku, bracie którego postrzelili ubowcy. Leżał 
ranny w stodole, dziadek się do niego przekradł, ale mu-
siał uciekać, bo już trwała obława”, tłumaczy Piotr Drob-
ny. Działo się to w 1946 roku. Wtedy też kolejny z braci, 
Karol, wyjechał z oddziałem na zachód Polski i na długie 
lata słuch po nim zaginął. Potem się okazało, że został 
zamordowany przez komunistów. „Dziadziuś był wtedy 
przesłuchiwany. Dostał od ubowca kolbą karabinu w gło-

gierskiej Górki, szef Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy 
Okręgu Śląskiego NSZ. Przytacza historię z dzieciń-
stwa – jeździł na grób pochowanego w Żywcu wuja Jó-
zefa Ficka. Zmarł on w 1946 roku, w wieku zaledwie 23 
lat. „Ojciec długo mi mówił, że wujek zginął na wojnie. 
Ale już wtedy wiedziałem, że coś nie gra. Wojna skończyła 
się przecież w czterdziestym piątym”, podkreśla Lewan-
dowski. Zagadkę rozwiązał dopiero po latach. „W książce 
Antoniego Bieguna trafiłem na notę, z której wynikało, że 
wujek zginął w obławie KBW. Zacząłem wtedy chodzić 
po domach, wypytywać starych ludzi, jeździć do IPN-u, 
wyciągać teczki. Poznawałem kolejne historie”, wspomina 
Lewandowski. Pomagał też innym, którzy chcieli poznać 
losy swoich bliskich. Na przykład Piotrowi Drobnemu.

„Postanowiłem odnaleźć grób wuja Karola. Wziąłem ro-
dzinę i pojechałem do Łambinowic. Poszliśmy do Central-
nego Muzeum Jeńców Wojennych. Rozmawialiśmy z panią 
dyrektor. Wzruszyła się, ale nie potrafiła pomóc. Po omacku 
szukaliśmy dalej”, wspomina Piotr Drobny. Wreszcie do-
wiedział się, że grobów żołnierzy „Bartka” szuka w Starym 
Grodkowie zespół prof. Szwagrzyka. „Na potrzeby iden-
tyfikacji dziadek Dominik oddał próbkę swojego DNA. 
I okazało się, że w grobie spoczywa jego brat”, mówi Piotr 
Drobny. Z noty identyfikacyjnej, którą odebrał w Pałacu 
Prezydenckim, nie wynika, czy to Karol, czy może jednak 
Józef. Dziadek co prawda mówi, że drugi z nich zginął na 
Babiej Górze, ale ma już swoje lata, pamięć czasem go zawo-
dzi. A naukowcy muszą mieć twarde dowody. Tak czy inaczej 
w domach Maślanków i Drobnych zapanowała radość. „Te-
raz pozostaje nam tylko odszukać drugiego z braci”, wzdy-
cha Piotr Drobny.

Spośród żołnierzy „Bartka”, którzy zostali zamordowani 
w wyniku operacji „Lawina”, udało się odszukać i zidentyfi-
kować dopiero trzech. „Po Wielkanocy wracamy na Opolsz-
czyznę. Będziemy szukać dalej”, zapowiada prof. Szwagrzyk.

Łukasz Zalesiński

Stefania Zarzycka Karol i Józef Maślanka

Janina Żubryd Jadwiga Przysiężniakkpt. Antoni Żubryd
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„(…) Zaraz w pierwszych dniach przyszło 
rozczarowanie. System policyjny nowego 
okupanta zagrodził mnie i wielu innym 
drogę. Już w pierwszych dniach został za-
mordowany w sposób skrytobójczy jeden 
z moich współpracowników. (…) Zmasa-
krowane zwłoki, jego mordercy (…) funk-
cjonariusze milicji obywatelskiej (…) ukryli 
w lesie, grzebiąc je w rowie przydrożnym. 
Zginęło wielu żołnierzy Armii Krajowej. 
Reszta, którzy uniknęli tego losu znaleź-
li schronienie w lesie. Wśród nich i ja (…) 
Z wewnątrz więzień zaczęły nas docho-
dzić wiadomości mrożące krew w żyłach. 
Radkiewicz [minister bezpieczeństwa pu-
blicznego – przyp. red] niczym nie ustąpił 
Himmlerowi, a nawet go prześcignął (…) 
giną bez śladu ludzie, a gdy się znajdzie ich 
zwłoki, mają po katyńsku ślad strzału w tył 
głowy, ręce w tył związane często drutem 
kolczastym (…) Społeczeństwo stanęło do 
samoobrony. Społeczeństwo powierzyło mi 
kierownictwo akcją samoobronną. Funkcję 
tą pełnię z wiarą, że zbliżam dzień wol-
ności naszej. Dla tej wolności poświęciłem 
wszystko bez reszty...”. Tak „Orlik” w po-
wojennym, kolportowanym wśród lokalnej 
społeczności, manifeście wyjaśniał motywy 
walki i odpowiadał na rozgłaszane komuni-
styczne kłamstwa na swój temat.

Podoficer rezerwy Marian Bernaciak 
szlak bojowy rozpoczął 1 września 1939 
roku. W kampanii wrześniowej służył jako 
podporucznik Wojska Polskiego w 2 Pułku 
Artylerii Ciężkiej. Walczył z niemieckim  
i sowieckim wojskiem – jako obrońca  
Włodzimierza Wołyńskiego trafił do 
niewoli. Uciekł z sowieckiego transpor-
tu wiozącego jeńców do Kozielska – tego 
samego, który kończył się w Katyniu i dla 
wielu jego kolegów stał się ostatnią drogą. 
Od razu rozpoczął działalność konspira-
cyjną w ZWZ. Najpierw pod przykrywką 
księgarza i przedsiębiorcy (w rodzinnych 
Rykach), następnie jako dowódca Kedy-
wu podobwodu „A” (Dęblin-Ryki) Armii 
Krajowej. „W pracy konspiracyjnej brałem 
udział od początku okupacji niemieckiej. 
I każdy, kto stanął do walki z okupantem, 
był moim towarzyszem broni bez różnicy 
na jego narodowość czy wyznanie. Każdy, 
kto cierpiał od okupanta, był moim bratem, 
a braterstwo wynikało ze wspólnych cier-
pień”, pisał o sobie.

Do oddziałów „leśnych” trafił w 1943 
roku, gdy na jego trop wpadło gestapo. Za-
wiązek jego partyzanckiego oddziału rozrósł 
się do kompanii. Już jako dowódca przyjął 
pseudonim „Orlik” i dowodził OP I/15 pp. 
„Wilków” AK. W akcji „Burza” jego od-

dział liczył już około 300 osób. Latem 1944 
roku żołnierze „Orlika” wyruszyli na pomoc 
walczącej Warszawie, jednak ostatecznie nie 
udało im się przedostać do stolicy.

„Orlik” na celowniku 
czerwonoarmistów 

Po wkroczeniu Armii Czerwonej roz-
poczęło się polowanie na „Orlika” i jego 
ludzi. Korzystając z wycofywania się wojsk 
niemieckich, oddział Bernaciaka samo-
dzielnie zajął Ryki. W tym burzliwym 
okresie dowódca zmuszony był rozwiązać 
swój oddział. Wkroczenie Sowietów na 
polskie tereny oznaczało dla partyzantów 
AK i samego „Orlika” okres prześladowań. 
Gdy nowe rządy sowieckich władz poczuła 
okoliczna ludność, Marian Bernaciak znów 
zebrał żołnierzy. Organizował samoobronę 
na terenie Inspektoratu Puławy, a następnie 
służył tam jako oficer, zwierzchnik woj-
skowy i de facto dowódca sił partyzanckich 
w niepodległościowej organizacji WiN 
– Wolność i Niezawisłość. Na nowo od-
dział zawiązał „Orlik” w marcu 1945 roku,  
a już w kwietniu i maju jego żołnierzom 
udało się rozbić oddział KBW w Woli Za-
dybskiej, zaatakować PUBP, uwalniając 
ponad 100 więźniów, zadać straty siłom UB 
pod Annówką i pokonać oddział NKWD 

i UB w bitwie w Lesie Stockim. Po ta-
kim „rajdzie” komunistyczny reżim uznał 
 „Orlika” za wroga numer jeden.

„Zgrupowanie »Orlika« było sil-
ne wsparciem polskiego społeczeństwa, 
zwłaszcza wiejskiego, które pomagało 
partyzantom. Około 90% żołnierzy tego 
zgrupowania miało pochodzenie wiejskie. 
Ponadto kadra oddziału przedstawiała 
wysoką wartość pod względem wyszkole-
nia: wielu dowódców czy żołnierzy miało 
za sobą przedwojenną służbę wojsko-
wą lub udział w kampanii wrześniowej.  
Łączyła ich idea walki za wolną i niepodle-
głą Polskę. Żołnierze byli dobrze uzbroje-
ni, bardziej brakowało im amunicji”, mówi 
Krystian Pielacha, współautor monografii 
„Do ostatniej kropli krwi. Major Marian 
Bernaciak „Orlik” 1917–1946”.

W oddziale panowała żelazna dyscyplina 
– za przywłaszczenie mienia czy pijaństwo 
groziła np. chłosta, ale za „recydywę” już 
kara śmierci. Dowódca cieszył się dużym 
autorytetem. Krystian Pielacha tłumaczy 
fenomen „Orlika” jego cechami charak-
teru. „Istotną rolę odgrywały osobiste 
predyspozycje. Potrafił urwać się przeciw-
nikom, nie dać się osaczyć obławie, surowo 
przestrzegał zasad konspiracji. Nie podej-
mował pochopnych decyzji, które mogły 

Lubelszczyzna tuż po wojnie to rozgrzany do czerwono-
ści (par excellence) poligon zajęć praktycznych z utrwala-
nia władzy ludowej. Stąd na tym terenie duża koncentracja 
wojsk podziemia – około 5 tysięcy żołnierzy. Kontynuowali 
oni – obok białostocczyzny – tradycję starć zbrojnych, gdy 
w pozostałych regionach podległych zarządowi WiN-u re-
komendowano raczej oszczędzanie żołnierskiej krwi. 

24 maja 1945 roku, w pooranej wąwozami niewielkiej wsi 
Las Stocki starły się siły regularnych wojsk dwóch państw, 
reprezentujących odmienne cywilizacje: Polskiego Pań-
stwa Podziemnego i Polski Ludowej. Armie, które dzieli-
ło wszystko: liczebność, uzbrojenie, warunki bytowania, 
morale. Zbliżony był za to stopień determinacji. Żadna  
ze stron nie brała jeńców. W tle bitwy, a w zasadzie u jej ge-
nezy, majaczy donos i ponura postać konfidenta – figury, 
bez której Polska Ludowa nie przetrwałaby ani godziny.

Na czele, jak zwykł opisywać w raportach oficer politycz-
ny, „kryminalistów, dezerterów i wrogich sił reakcyjnych” 
stał Marian Bernaciak „Orlik”, przedwojenny absolwent 
szkoły podchorążych, podporucznik rezerwy. „Orlik” do-
wodził w większości żołnierzami podobnymi sobie, stąd 
wysoki poziom wyszkolenia wojskowego i dyscypliny w jego 
oddziałach. Druga strona dowodzona była przez oficerów 
sowieckich.

 Bitwa rozegrała się w dramatycznych okolicznościach. 
Wyczerpane kilkudziesięciogodzinnym marszem oddziały 
„Orlika” dopiero co dotarły do wsi, by wypocząć po nęka-
jących je obławach. Atak był dla nich kompletnym zasko-
czeniem, stąd straty w pierwszej fazie starcia. Żołnierze 

obu stron konfliktu walczyli w podobnych mundurach – dla 
rozpoznania bratnie siły NKWD, MO i UB podwinęły 
sobie lewe rękawy i ustaliły hasło. Brzmiało ono ni mniej, 
ni więcej: „Leningrad”. Hasło zdołało wybrzmieć tylko raz, 
bo patrol „Orlika” (w którego składzie walczył Jerzy Ślaski 
„Nieczuja”, późniejszy redaktor naczelny „Polski Zbroj-
nej”), zlikwidował dowództwo grupy operacyjnej komu-
nistów, co wprost przyczyniło się do zwycięstwa formacji 
niepodległościowej.

Przypominanie walk partyzanckich to oddanie właści-
wej historycznej proporcji zjawisku, o którym do tej pory 
mówiło się tak niewiele. Dziś, gdy słyszy się głosy znużenia 
tematem „wyklętych”, trzeba podkreślać, że nie były to epi-
zody bez znaczenia. Bitwy partyzanckie to nie samowolne 
porywy romantycznych bohaterów, uwiedzionych „reakcyj-
nymi” mrzonkami, to nie rachityczny ruch oporu – to sys-
tematycznie prowadzone operacje wojskowe regularnych 
oddziałów żołnierzy, podlegających dowództwu i rządo-
wi. Przypomniał o tym zresztą inny syn ziemi lubelskiej,  
Hieronim Dekutowski „Zapora”, na wieść o ogłoszonej 
przez władzę ludową amnestii: „Amnestia to jest dla zło-
dziei, a my to jesteśmy Wojsko Polskie!” (stąd zresztą obu-
rzenie żołnierzy posądzonych o dezercję – dezerterować 
z Wojska Polskiego można było w drugą stronę, pod rozka-
zy sowieckich dowódców).

Wspominamy bitwę w Lesie Stockim również dlatego, że 
w lubelskiej wsi stanęły naprzeciw siebie dwie metody czy-
tania rzeczywistości, dwa modele podejścia do wartości, wol-
ności, stosunku do polskiej tradycji, wiary przodków. Trakto-
wania państwa i narodu jako ciągłości. Żołnierze podziemia 
to byli ludzie, którzy za zgodą i wiedzą swych rodzin podjęli 
decyzje bez odwrotu, z pełną świadomością konsekwencji. 
Stanęli w obliczu alternatywy „śmierć albo śmierć”.

Las Stocki spłonął, tak jak wiele lubelskich wsi sprzyja-
jących żołnierzom podziemia. Przypominając bitwy par-
tyzanckie, przypominamy format tamtych ludzi, którzy 
po pięciu latach wojny i okupacji, podnieśli się jeszcze raz. 
Przypominamy też wielkość cywilnego zaplecza, które choć 
zmęczone wojną i zastraszone, trwało w milczącym uporze. 
Nijak nie chciało dać się „uświadomić klasowo” i raźnym 
krokiem wkroczyć na świetlaną drogę społecznego awansu, 
nawet za cenę złamanych karier i życia kilku pokoleń w cie-
niu, na marginesie. To właśnie z perspektywy tych ludzi na-
leży rozpatrywać wszystkie wybory dokonywane à rebours 
przez ich sąsiadów. Gustaw Herling-Grudziński, spierając 
się z Jerzym Giedroyciem o zakończenie książki „Inny 
świat”, przekonywał, że perspektywa człowieka wolnego 
w każdych warunkach daje moralną siłę do podejmowania 
heroicznych wyborów.

Kilka lat temu zanotowałam sobie przytoczony w pewnej 
historycznej publikacji cytat z pamiętnika krakowskiego 
profesora Henryka Elzenberga, który pod koniec 1941 roku 
zapisał: „Ale przecież w głębi jakiś stosunek do zdarzeń 
kształtować się musi (…). Poczucie absolutnej dwutorowości 
dziejów – dziejów zbrodni i dziejów ducha, idących obok 
siebie bez najmniejszego wzajemnego oddziaływania, two-
rzonych przez gatunki ontologicznie bardziej sobie obce 
niż w zoologii jaszczury i amonity…”. Las Stocki – dzieje 
zbrodni i dzieje ducha.

Anna Putkiewicz

„ZBLIŻAM DZIEŃ 
WOLNOŚCI NASZEJ“

Gdy został zastrzelony przez UB, miał zaledwie 29 lat. Mjr Marian Bernaciak „Orlik”  
był wówczas zwierzchnikiem wszystkich oddziałów i grup zbrojnych organizacji  
Wolność i Niezawisłość na terenie Inspektoratu Puławy. 

skutkować dużymi stratami, szanował ży-
cie żołnierzy ”, dodaje.

Komuniści wysłali kilkanaście tysięcy 
żołnierzy KBW, LWP, funkcjonariuszy 
UB i MO, by przetrząsnęli Lubelszczy-
znę i okolice w poszukiwaniu „Orlika” 
i jego żołnierzy. „Orlik” był świetnym 
taktykiem, rozumiał realia prowadzenia 
wojny partyzanckiej, korzystał ze wspar-
cia okolicznej ludności, dzięki temu raz 
po raz uciekał spod czerwonej gilotyny. 
Ilekroć oddziały nowej komunistycznej 
władzy próbowały dopaść „Orlika”, jego 
ludzie rozpływali się niczym „duchy”,  
a potem uderzali z zaskoczenia w innym 
miejscu. Schwytanie bądź zabicie „Orlika” 
było dla komunistycznej władzy prioryte-
tem – aby go złamać i zmusić do kapitula-
cji, aresztowano jego rodziców i brata Lu-
cjana (żołnierza AK w czasie niemieckiej 
okupacji).

Donos na „Orlika” 
24 czerwca 1946 roku Bernaciak, wraz 

z ludźmi z oddziału ochrony, wracał z od-
prawy sztabu Inspektoratu WiN. Jechali 
furmanką, ale gdy koń zgubił podkowę 
wstąpili do Piotrówki w poszukiwaniu 
kowala. Sołtys widząc „podejrzanych” 
przybyszów doniósł lokalnym oddzia-
łom ludowego wojska polskiego – saperzy  
1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki 
patrolowali tamtejsze tereny przed plano-
wanym „referendum”. Do obławy dołą-
czyli także ubecy. Podczas zasadzki jeden 
z komunistycznych oddziałów wkroczył 
do wsi, a drugi zagrodził partyzantom 
drogę ucieczki. Z okrążenia udało się 
wyrwać dwóm podkomendnym Bernacia-
ka, sam dowódca i jeden z jego żołnierzy 
polegli. „Orlik” został postrzelony w nogę  
i rękę. Nie miał szans na ucieczkę. Przed 
śmiercią podobno zdołał spalić dokumen-
ty, by nie wpadły w sowieckie ręce. Według 
niektórych relacji popełnił samobójstwo. 
Ubecy zabrali ciało dowódcy partyzantów 
do Warszawy – zachowały się pośmiertne 
zdjęcia „Orlika”. Jego śmierć była wstrzą-
sem dla mieszkańców. Miał 29 lat.

Eugeniusz Madoń „Rower” z oddzia-
łu „Orlika” wspomina, że po śmierci do-
wódcy rozpoczęło się polowanie na jego 
zastępcę Wacława Kuchnio „Spokojnego”, 
którego dosłownie zaszczuto pościgiem. 
Przedostał się do Warszawy, gdzie kilka-
krotnie zmieniał mieszkania, bo UB dep-
tało mu po piętach. Gdy 8 czerwca 1948 
roku bezpieka załomotała do drzwi miesz-
kania, w którym się ukrywał, on i jego żona 
popełnili samobójstwo.

Po śmierci „Orlika” reżimowa prasa 
chwaliła katów Bernaciaka. „Robotnik” 
donosił: „Banda Orlika zlikwidowana!”. 
Tymczasem w „Polsce Walczącej” z 15 lipca 
1946 roku czytamy: „Imię śp. Orlika opro-
mienione zostało legendą o jego działalności  
i nadzwyczajnych bojowych wyczynach (…), 
a w rządzącej klice zaprzedańców moskiew-
skich nadzwyczajną radość i ulgę, że ubył  
z szeregów naszych bojownik o Polskę”. 
W wolnej Polsce dopiero prezydent Lech 
Kaczyński odznaczył pośmiertnie mjr. Ma-
riana Bernaciaka „Orlika” Krzyżem Wiel-
kim Orderu Odrodzenia Polski. Stało się to  
w 63. rocznicę śmierci „Orlika”.

Cytaty z manifestu „Orlika”, a także z tytułów 
prasowych pochodzą z książki: Mirosław Sulej,  
Marian Bernaciak, Orlik. Biografia, Oficyna Wy-
dawnicza Volumen 2015. 

Mike Bruszewski 

ŚMIERĆ 
ALBO ŚMIERĆ

Mjr Marian Bernaciak wjeżdża na czele swoich oddziałów do wyzwolonych Ryk. Fot. IPN

W tle największej partyzanckiej bitwy pod Lasem 
Stockim, a w zasadzie u jej genezy, majaczy donos  
i ponura postać konfidenta – figury, bez której Polska 
Ludowa nie przetrwałaby ani godziny.

Żołnierze z oddziału „Orlika” – ojciec Bolesław Kuchnio  
„Nerwowy” i syn Brunon Kuchnio „Śmiały”, 1946 rok. 

 (J. Ślaski, Żołnierze Wyklęci, Warszawa 2000)
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inni ludzie, którzy nie chcieli go opuścić. Babci z trudem 
udało się odzyskać swoją własność”, wspomina Janina  
Bogusławska-Narloch. Stało się to jednak dopiero po 
kilku latach. Na razie jest rok 1952, a żona komandora 
Przybyszewskiego usiłuje uzyskać kolejne widzenie. Do 
tej pory miała tylko jedno. „Dostała wtedy pocztą koc”, 
opowiada wnuczka komandora. „Wysłał go wujek Ja-
nek, serdeczny kolega dziadka, który po wojnie mieszkał 
w Londynie. Babcia zafarbowała koc na czarno i poje-
chała do Warszawy. Chciała, żeby dziadek miał w celi 
ciepło. Na miejscu dowiedziała się, że wyrok został wła-
śnie wykonany. Półprzytomna babcia przez kilka godzin 
błąkała się po mieście...”.

5 stycznia 1953 roku w stolicy pojawił się też Witold 
Mieszkowski. Miał zaledwie 15 lat, ale był nad wiek doj-
rzały. Do szkoły poszedł przed czasem, właśnie przygo-
towywał się do matury. W poszukiwaniu wieści o ojcu 
trafił do Naczelnej Prokuratury Wojskowej, gdzie został 
dopuszczony do gabinetu samego jej szefa Stanisława 
Zarakowskiego. „Wyrok na twoim ojcu został właśnie 
wykonany”, usłyszał. „Czy teraz wierzysz w socjalistycz-
ną sprawiedliwość?”. „Nie wierzyłem, nie wierzę i nigdy 
nie uwierzę”, odpowiedział Mieszkowski. Dziś, wspo-
minając tamtą rozmowę, przyznaje: „Żałuję tylko jedne-
go. Że wychodząc, nie miałem tyle odwagi, by trzasnąć 
drzwiami”.

Narodziny ludowej Polski
To nie było zwyczajne śledztwo. Aresztowani oficero-

wie zostali wywiezieni do Warszawy, gdzie zajęli się nimi 

Rankiem 6 lutego 2014 roku dr Witold Mieszkowski 
odebrał w swoim mieszkaniu na Żoliborzu telefon. „Czy 
jesteście państwo w domu? Tak...To ja w ciągu 20 minut 
u państwa będę”. Dzwonił prof. Krzysztof Szwagrzyk 
z Instytutu Pamięci Narodowej, który od bez mała dwóch 
lat na warszawskiej Łączce poszukiwał szczątków ofiar 
komunistycznego reżimu. Dwadzieścia minut później, 
obaj wzruszeni, uścisnęli się bez słów. Tak właśnie zo-
stała rozwiązana ostatnia zagadka dotycząca udręczenia, 
śmierci oraz pochówku dowódcy floty – kmdr. Stanisława 
Mieszkowskiego 61 lat po morderstwie sądowym i równo 
260 dni po odnalezieniu na Łączce jego szkieletu. 

6 lutego telefon rozdzwonił się też w mieszkaniu Janiny 
Bogusławskiej-Narloch, wnuczki kmdr. por. Zbigniewa 
Przybyszewskiego. „To trudno opisać. Zakręciło mi się 
w głowie, oczy zrobiły się mokre. A przecież wcześniej 
wysyłaliśmy do badania DNA: i ja, i krewni od strony 
dziadka. Żyliśmy nadzieją, ale taka wiadomość...”, wspo-
mina, powstrzymując płacz.

W tym wypadku wystarczyło pobrać próbkę śliny. Ale 
by zidentyfikować kmdr. Jerzego Staniewicza, specjali-
ści z IPN-u i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
musieli dostać się do grobu, w którym spoczywał Dudek 
– tak bliscy mówili o synu Staniewicza, który sześć lat po 
wojnie zginął wskutek eksplozji niemieckiej miny pułapki. 
Jednak i ta identyfikacja, choć czasochłonna, przebiegła 
w końcu pomyślnie. Szczęście w nieszczęściu – szczątki 
wszystkich trzech oficerów marynarki spoczywały do-
kładnie tam, gdzie dziś przebiega cmentarna alejka.

Katyń, ciąg dalszy
Najpierw była służba w przedwojennej marynarce, walka 

o Hel, wreszcie niemieckie oflagi, w których wszyscy trzej 
spędzili wojnę. Potem zaczęli wracać na Wybrzeże. „Kiedy 
ojciec trafił do niewoli, byłem półtorarocznym dzieckiem. 
Dopiero teraz miałem go tak naprawdę poznać”, wspomi-
na Witold Mieszkowski. Przedwojenny oficer do wojska 
nie chciał wracać. Rozpoczął pracę w Głównym Urzędzie 
Morskim, został kapitanem portu w Kołobrzegu. Miasto 
po ciężkich walkach przypominało morze ruin. Powoli 
zaczynali do niego ściągać polscy osadnicy, ale w ocala-
łych domach gnieździli się jeszcze Niemcy. „Pamiętam, 
że ojciec nakazał niemieckim rybakom podnieść z dna ich 
dawne kutry. A potem przyszli Sowieci i wszystkie kutry 
zabrali na wschód. Powoli zaczynałem poznawać ota-
czający nas świat i system, w którym nagle przyszło nam 
żyć”, opowiada Witold Mieszkowski. Jego ojciec nie miał 
co do komunistów złudzeń. Ci jednak zaczęli kusić. Piotr  
Szubarczyk, historyk z gdańskiego oddziału IPN-u: 
„Model był zawsze podobny: »Proszę pana, jest pan do-
świadczonym oficerem, a Polska jest tylko jedna i bar-
dzo na pana liczy. Kto wychowa przyszłe kadry? Młodzi 
chłopcy, którzy marzą o służbie na morzu, potrzebują 
pana. Wielu pańskich kolegów do służby wróciło...«”.

Z Mieszkowskim skontaktował się przedwojenny ofi-
cer, kmdr Adam Mohuczy, który teraz pełnił obowiązki 

dowódcy marynarki wojennej. Polecił, by ten zorgani-
zował w Gdyni Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej. 
Mieszkowski otrzymał powołanie i na powrót przywdział 
granatowy mundur. Podobnie potoczyły się losy  
Przybyszewskiego i Staniewicza. Wszyscy trzej koman-
dorzy jako świetni specjaliści szybko awansowali. Pierwszy 
został dowódcą floty, drugi szefem artylerii MW, trzeci 
szefem Wydziału MW w Sztabie Generalnym Wojska 
Polskiego. Ich dni były jednak policzone.

„Oficerowie o przedwojennym rodowodzie dla no-
wej władzy byli wrogami. Komuniści chcieli ich zgro-
madzić w jednym miejscu, wykorzystać, a w sprzyja-
jącym momencie zabić. Dokończyć to, co rozpoczęli  
w Katyniu”, mówi Piotr Szubarczyk. Witold Mieszkow-
ski dodaje: „Komuniści liczyli się z tym, że w końcu wojna  
z Zachodem może wybuchnąć. A wtedy tacy ludzie  
jak mój ojciec poprowadziliby flotę przeciwko nim.  
Tego bali się jak ognia”.

Marszałek od czystki
„Dziadek chciał odejść ze służby”, opowiada Janina 

Bogusławska-Narloch. „Pobyt w obozie jenieckim odbił 
się na jego zdrowiu. Chorował na serce, zaczęły mu doku-
czać nerki. W połowie września wybrał się do Warszawy, 
by złożyć dymisję. Babcia wspominała potem, że na od-
chodnym rzucił: »Gdyby się coś ze mną stało, ty musisz 
wrócić do pracy«. Babcia Helena była aktorką Teatru La-
lek... Komuniści wiedzieli, że dziadek nie ufa sowieckiej 
władzy. Kiedyś nieopatrznie miał coś takiego powiedzieć 
podczas odbudowywania baterii w Redłowie”, tłumaczy 
wnuczka kmdr. por. Przybyszewskiego.

Tymczasem terror w wojsku narastał. W listopadzie 
1949 roku ministrem obrony w rządzie Józefa Cyrankie-
wicza został sowiecki marszałek Konstanty Rokossowski. 
Miał oczyścić polską armię z „niepewnego elementu”. 
Wkrótce podpisał rozkaz nr 26, który stał się sygnałem 
do rozpoczęcia czystki. Jeszcze w tym samym roku do 
aresztu trafił, przeniesiony wcześniej w stan spoczynku, 
kadm. Adam Mohuczy. Przez długie miesiące torturo-
wany, stanął przed sądem za sabotaż. Śledczy tak właśnie 
zakwalifikowali zatarcie silników w ścigaczach. Mohuczy 
został skazany na 13 lat, ale końca wyroku nie doczekał. 
W 1953 roku zmarł w sztumskiej celi. W 1950 roku pod 
sąd trafili też czterej generałowie: Stanisław Tatar, Jerzy 
Kirchmayer, Stefan Mossor i Franciszek Herman. Ko-
muniści oskarżyli ich o szpiegostwo. Wyroki zapadły rok 
później. Wszyscy zostali skazani na dożywocie. Sprawa 
generałów pociągnęła za sobą tzw. procesy odpryskowe. 
Uwagę śledczych znów przyciągnęła marynarka wojenna.

Miesiąc po Przybyszewskim aresztowany został 
Mieszkowski. A po nim, w krótkich odstępach czasu,  
kolejni – w tym Jerzy Staniewicz. W sumie za kraty 
trafiło ośmiu oficerów z Dowództwa Floty, z Wydziału  
Marynarki Wojennej Sztabu Generalnego i Sztabu 
Głównego Marynarki Wojennej. Najważniejsze osoby 
w siłach morskich.

funkcjonariusze Głównego Zarządu Informacji MON. 
Organ, w skrócie zwany Informacją Wojskową, miał wal-
czyć m.in. ze szpiegostwem i dywersją. W owym czasie 
na jego czele stał sowiecki płk Dmitrij Wozniesienski. 
Komandorami zajmowali się śledczy przysłani z ZSRR 
– wysoko wykwalifikowani specjaliści od łamania lu-
dzi. Aresztowanych poddali długotrwałym torturom. 
Wojskowa prokuratura zarzuciła oficerom szpiegostwo 
i zorganizowanie w wojsku spisku, którego celem było 
obalenie ustroju. „Oczywiście nie było na to żadnych do-
wodów. Brutalne śledztwo trwało wiele miesięcy. Pobyt 
w sowieckich karcerach potrafili wytrzymać nieliczni. 
Niektórzy na skutek tortur przyznali się do niepopełnio-
nych czynów. Podczas procesu także oni odwołali swoje 
wcześniejsze zeznania. Choć faktycznie słowo »proces« 
należałoby brać w cudzysłów. Bo to była farsa. Rozprawy 
odbywały się poza gmachem sądu, komandorzy nie mieli 
zaś prawa do obrony”, tłumaczy Piotr Szubarczyk.

Na ławie oskarżonych zasiadło siedmiu oficerów (ósmy 
jeszcze w więzieniu ciężko zachorował, został zwolniony 
i zaraz potem zmarł). 21 lipca 1952 roku pięciu z nich usły-
szało wyroki śmierci, pozostałych dwóch dostało kary do-
żywotniego więzienia. Data nie była przypadkowa. Dzień 
później weszła w życie nowa konstytucja, w której projek-
cie Stalin osobiście wniósł kilkadziesiąt poprawek. Ro-
dził się PRL. Tymczasem czterech skazanych na śmierć 
zawnioskowało o łaskę do Bolesława Bieruta, prezydenta 
z sowieckiego nadania (z takiej możliwości zrezygnował  
kmdr por. Przybyszewski). Ten zaś przychylił się do 
dwóch wniosków, podsuniętych mu przez Zarakow-
skiego. Ostatecznie zginąć mieli trzej komandorzy:  
Mieszkowski, Staniewicz i Przybyszewski.

12 grudnia 1952 roku Jerzy Staniewicz został spro-
wadzony do piwnicy więzienia przy ulicy Rakowiec-
kiej w Warszawie. Za jego plecami stanął kat. Podniósł 
pistolet i z kilku centymetrów wymierzył w potylicę. 
Padł strzał. Śmierć była natychmiastowa. Cztery dni 
później w podobny sposób życie zakończyli Stanisław  
Mieszkowski i Zbigniew Przybyszewski.

Światło daje nadzieję
O śmierci bliskich rodziny wiedziały już kilka tygodni 

po egzekucji, ale była to wiedza niepoparta żadnymi ofi-
cjalnymi dokumentami. Co więcej, rozpacz szybko zo-
stała wyparta przez niepewność. A może i nadzieję? Pod 
koniec 1953 roku z Polski uciekł do Berlina wysoki funk-
cjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 
– Józef Światło. Kilka miesięcy później na falach Radia 
Wolna Europa zaczął opowiadać o kulisach funkcjono-
wania systemu komunistycznego. W pewnym momencie 
rzucił: „Trzech wyższych oficerów marynarki wojennej 
zostało wywiezionych w głąb ZSRR”. Bez dat, bez na-
zwisk... Potem przygasająca nadzieja została rozbudzona 
raz jeszcze. 

W 1956 roku okowy systemu na chwilę puszczają. Na 
głowę nieżyjącego już Stalina i jego popleczników sypią 
się gromy, w Polsce do władzy wraca Gomułka, zamor-
dowani komandorzy zostają zrehabilitowani. Ich rodziny 
chcą się dowiedzieć, gdzie spoczywają ciała bliskich. Do-
magają się ekshumacji i godnego ich pochówku. „Wte-
dy dostaliśmy krótką informację: »Ekshumacja zwłok 
jest niemożliwa«”, wspomina Witold Mieszkowski. 

Niemożliwa? Dlaczego? Czyżby w ogóle ich nie było?  
Ale upływający czas rozwiewał złudzenia. Pozostało szu-
kać grobów.

„Długo myślałem, że ciała ojca i jego kolegów mogły 
zostać zagrzebane w Rembertowie”, wyjaśnia Witold  
Mieszkowski. „Tam mieścił się bolszewicki obóz dla ofice-
rów AK. Poza tym miejsce położone było na uboczu, z dala od 
ludzkich oczu. Ale pani Janeczka, żona kmdr. Staniewicza,  
która mieszkała w Warszawie, mówiła: »Wdowy chodzą na 
Łączkę. Tam składają kwiaty, zapalają znicze...«”.

Łączka była wówczas niewielką polaną przylegającą 
do cmentarza na wojskowych Powązkach. Potem zosta-
ła włączona w obręb nekropolii, w początkach zaś lat 
osiemdziesiątych wjechały na nią koparki. „Komuniści 
zaczęli tworzyć tam kwaterę dla zmarłych, zasłużo-
nych dla PRL-u”, tłumaczy prof. Krzysztof Szwagrzyk. 
Prawda o Łączce wyszła na jaw dopiero w 1989 roku, już 
po upadku komunizmu. Wtedy w archiwach prokura-
tury został odnaleziony tzw. protokół komisji Kosztirki 
[od nazwiska ówczesnego prokuratora]. 33 lata wcześniej 
badała ona sprawę tajnych pochówków żołnierzy, którzy 
zostali zamordowani przez władzę ludową. Prokuratu-
ra wojskowa raz jeszcze wszczęła w tej sprawie śledztwo. 
W 1993 roku zostało jednak umorzone. „Stało się tak 
bez przesłuchania świadków, których zeznania mogły-
by sporo wnieść. Choćby stalinowskiego prokuratora 
wojskowego Mariana Frenkla, którego podpis widnieje 
pod protokołem. Mało tego, w prokuraturze apelacyjnej 
usłyszałem wówczas, że ekshumacji nie będzie, bo to nie 
jest sprawa publiczna, lecz... moja prywatna”, wspomina 
Witold Mieszkowski.

Prace na Łączce ruszyły dopiero w 2012 roku. Kilka-
naście miesięcy później ekipa prof. Szwagrzyka odnala-
zła szczątki ppłk. Aleksandra Kity, straconego 3 grud-
nia 1952 roku. Kilka dni przed komandorami. Witold  
Mieszkowski: „Wiedzieliśmy, że ich szczątki muszą 
spoczywać gdzieś tutaj...”.

Czekając na admirała
„Na Łączce w latach 1948–1956 komuniści w bezi-

miennych dołach pogrzebali około 300 osób. Wydobyli-
śmy szczątki wszystkich. Niestety bardzo mało z nich to 
kompletne szkielety. Koparki pracujące tu w latach osiem-
dziesiątych zniszczyły większość z nich”, przyznaje prof. 
Szwagrzyk. Prace identyfikacyjne wciąż trwają. W miejscu 
anonimowych pochówków stanął Panteon – Mauzoleum 
Wyklętych-Niezłomnych. Trzech zidentyfikowanych 
komandorów spoczęło 16 grudnia 2017 r. na Cmentarzu 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Na Oksywiu powstaje spe-
cjalna Kwatera Pamięci, w której docelowo zostanie po-
chowanych 21 marynarzy – ofiar komunistycznego reżi-
mu. „Kiedy myślę o pogrzebie, przed oczami staje mi nota 
identyfikacyjna z ekshumacji. Szkielet był ułożony tak, 
jakby dziadek się modlił, na klęczkach ze złożonymi rę-
koma... Nie zdążyłam go poznać. Ale wszyscy powtarzali, 
że to był bardzo dobry człowiek”, mówi Janina Bogusław-
ska-Narloch. Witold Mieszkowski dodaje: „Mam prawie 
80 lat. W 1944 roku byłem w Warszawie. Powstanie było 
zamknięciem mojego dzieciństwa. Pogrzeb na Oksywiu 
zamyka moje życie”.

Łukasz Zalesiński
„Polska Zbrojna” nr 12/2017

ŁĄCZKA ODDAŁA  KOMANDORÓW
21 lipca 1952 roku zostali skazani na śmierć. Dzień później w życie weszła nowa konstytucja 
zatwierdzona przez Stalina. Tak rodziła się ludowa Polska. Ciała trójki komandorów 
oskarżonych o szpiegostwo udało się odnaleźć dopiero po kilkudziesięciu latach.

Skazani 
podczas 
pokazowego 
procesu 
komandorzy  
zajmujący 
najwyższe
 stanowiska  
w polskiej flocie

Komandor Stanisław Mieszkowski

Komandor Jerzy Staniewicz

Komandor porucznik  
Zbigniew Przybyszewski

Komandor porucznik pilot 
Kazimierz Kraszewski

Komandor porucznik Robert Kasperski Komandor Marian Wojcieszek Komandor porucznik Wacław Krzywiec

Czarny koc z Londynu
„Kiedy ojciec zniknął, mama poszła najpierw do po-

litruka marynarki wojennej Józefa Urbanowicza, póź-
niejszego wiceministra obrony narodowej, potem do 
rezydenta sowieckiej marynarki kadm. Iwana Szylin-
gowskiego. Żaden z nich jednak nie potrafił albo też nie 
chciał powiedzieć, co się z ojcem działo. Byli wyraźnie 
zdenerwowani”, opowiada Witold Mieszkowski. A po-
tem po kancelariach floty zaczęły krążyć dokumenty. 
Kmdr Mieszkowski został oddany do dyspozycji mini-
stra obrony, zabrano mu uposażenie, stopień. Wreszcie 
rodzina dowiedziała się, że będzie proces. Tyle że tajny. 
„Matka wyszukała ojcu adwokata, ale dostała odpowiedź, 
że nie zostanie on do rozpraw dopuszczony”, wspomina 
Witold Mieszkowski. Męża zobaczyła jeszcze dwa razy 
w życiu. Już po wyroku.

Jednocześnie na rodziny uwięzionych oficerów za-
częły spadać szykany. Witold Mieszkowski wspomina: 
„Zostaliśmy wyrzuceni z domu, dwukrotnie. W końcu 
wylądowaliśmy w mieszkaniu bez dostępu do łazienki. 
Chodziłem się kąpać do kolegi. Jego ojciec był kapita-
nem żeglugi wielkiej. W pewnym momencie jednak za-
uważyłem, że coraz więcej czasu spędza, siedząc w fotelu 
i paląc papierosy. Potem 
dowiedziałem się, że od-
sunęli go od pływania. 
Za kontakty z »pomiotem 
szpiega i zbrodniarza«”.

Mieszkowscy zaczęli z tru-
dem wiązać koniec z końcem. 
„Mama pracowała w księgo-
wości Centrali Rybnej. Musie-
liśmy utrzymywać się z jednej 
niewysokiej pensji. Starałem się 

dorabiać, przygotowu-
jąc dla gdyńskich szkół 
gazetki ścienne. Śmierć 
Stalina okazała się dla 
mnie wybawieniem także 
z tego powodu, bo zleceń 
na gazetki było wówczas 
co niemiara”, opowiada syn 
komandora. 

Dom stracili też  
Przybyszewscy. „Dziadkowie 
mieszkali w Gdyni. Po wyroku 
musieliśmy się przeprowadzić 
do Torunia. Wróciliśmy dopie-
ro w połowie lat pięćdziesiątych, 
kiedy dziadek został zrehabilito-
wany. Ale w domu mieszkali już 
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Józef Urbanowicz przekazał swoje więzienne pamiątki 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycz-
nych PRL w Warszawie. Wśród haftowanych słomką 
z siennika chusteczek, grypsów czy kwitu depozyto-
wego był także ten różaniec. Urbanowicz urodził się  
na Wileńszczyźnie i na cześć marszałka Piłsudskiego 
otrzymał imię Józef. Po przyjeździe z Kresów na tzw. 
Ziemie Odzyskane jego rodzice osiedlili się w Trzciance 
w Wielkopolsce. Patriotyczna młodzież założyła w mia-
steczku antykomunistyczną organizację o nazwie „Grun-
wald”. Grupę rozbito, a osiemnastoletni Józef w 1951 roku 
został aresztowany i skazany na 6 lat więzienia. Przez jakiś 
czas w poznańskim areszcie dzielił jedną celę z księdzem. 
Wtedy wykonał różaniec, który kapłan poświęcił i wspól-
nie się na nim modlili. Józef nosił go stale w kieszeni 
więziennego drelichu. Do dziś wspomina, że za kratami  
ta mała relikwia była dla niego symbolem nadziei. 

Jarosław Wróblewski, Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Od lat poszukuje Pan miejsc pochówku żołnierzy podziemia 
niepodległościowego. Co mówią rodziny, gdy dowiadują się, że 
odnaleźliście szczątki ich bliskich?

To są poruszające i bardzo osobiste wypowiedzi, szcze-
gólnie gdy informujemy o identyfikacji szczątków. Przez 
dziesiątki lat rodziny nie wiedziały, gdzie pogrzebano ich 
bliskich. 

Zakończyły się prace archeologiczno-ekshumacyjne w kwate-
rze „Ł” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w War-
szawie. Jaki jest ich bilans?

Wreszcie po pięciu latach możemy powiedzieć, że 
przebadaliśmy każdy centymetr ziemi na Łączce. Odna-
leźliśmy szczątki ludzkie i fragmenty szczątków należące 
do kilkudziesięciu osób, resztki obuwia, a także rzeczy 
osobiste – okulary i medaliki.

Czy coś Pana zaskoczyło?
Największym zaskoczeniem była skala zniszczeń, jakie 

w latach 1982–1984 wyrządziły na Łączce koparki, gdy 
przygotowywano ten teren pod nowe pochówki. Został on 
wówczas przeznaczony na kwatery dla komunistycznych 
dygnitarzy. W ostatnim roku tam pracowaliśmy. Musie-
liśmy rozebrać 300 nagrobków i pomników, ekshumować 
szczątki dygnitarzy i dopiero potem szukać ofiar komu-
nizmu. Tylko w dwóch dołach znaleźliśmy nienaruszone 
szczątki ludzkie. Na obszarze kilkudziesięciu metrów 
znajdowaliśmy wymieszane kości ofiar. Gdybyśmy wydo-
byli z dołów całe szkielety, jak w początkowym etapie prac 
na Łączce, zyskalibyśmy bezcenne informacje, kto może 
leżeć w tych dołach, pamiętając, ile osób zostało straco-
nych w poszczególnych egzekucjach. Wówczas mogliby-
śmy określić dane antropologiczne tych ludzi, postarać 
się określić, do kogo należą szczątki, a badania genetycz-
ne skoncentrować na konkretnych osobach. 

Na Łączce przy murze cmentarnym IPN odkrył również 
szczątki żołnierzy niemieckich. Skąd się tam wzięły?

Były ekshumowane z różnych miejsc w Warszawie, 
głównie z małego cmentarzyka w Lasku Bielańskim 
w 1951 roku. Wówczas w stolicy likwidowano miejsca, 
w których wcześniej grzebano Niemców poległych np. 
podczas powstania warszawskiego. Ktoś wówczas wpadł 
na pomysł, aby pochować ich na Łączce – wzdłuż cmen-
tarnego muru. Pogrzebani zostali w drewnianych skrzy-
niach, w których znajdowały się szczątki dwóch–trzech 
osób. Ciała ofiar komunizmu wrzucane były do dołów 
i szybko zasypywane. To są dwa różne sposoby podejścia 
do zwłok. Więźniowie z lat czterdziestych i pięćdziesią-
tych często opowiadali, że byli gorzej traktowani aniżeli 
Niemcy.

W jakich miejscach w Polsce trwają obecnie poszukiwania?
Na początku października zakończyliśmy prace w wię-

zieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, a rozpo-
częliśmy na placu Inwalidów i cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie oraz w Lesie Turzańskim pod Rzeszowem. 
W planach na ten rok mamy także m.in. Mławę i Kielce. 

W 2017 roku zaczęliście prace na Kresach.
Pracujemy na terenie Litwy, Białorusi i Ukrainy w wy-

typowanych miejscach, gdzie znajdują się szczątki tych, 
którzy polegli w 1939 roku, a także pomordowanych 
przez Sowietów, Niemców czy Ukraińców. Wiele jest 

takich miejsc. Największe problemy występują w kontak-
tach ze stroną ukraińską, obecnie nie mamy możliwości 
prowadzenia w tym kraju poszukiwań. Znacznie lepiej 
pracuje się nam na Litwie, a najlepiej, co może być pew-
nym zaskoczeniem – na Białorusi. 

IPN zwrócił się z apelem do mieszkańców Wileńszczyzny 
o przekazywanie informacji na temat nieznanych miejsc pochów-
ku ofiar II wojny światowej i komunizmu. Jaki był odzew?

Informacje od mieszkańców są dla nas jednym z naj-
ważniejszych źródeł. Nadal nie możemy liczyć na doku-
menty sowieckie. Liczymy na pamięć ludzi. Zgłasza się 
wiele osób. Wiedzą, że trafiły pod właściwy adres, że oto 
wreszcie państwo polskie upomniało się o groby Polaków. 

Na podstawie jakich informacji rozpoczynacie poszukiwania?
Nie ma jednego modelu, według którego postępujemy. 

Czasem początkiem jest relacja człowieka, który napisał 
do nas list. Kiedy indziej fragment dokumentu, np. spo-
rządzonego w 1945 roku przez Sowietów z oględzin le-
karskich zwłok Jana Borysewicza „Krysia”, komendanta 
AK. Inspiracją mogą być wydane po latach wspomnienia. 
Weryfikujemy uzyskane informacje, szukając innych źró-
deł. Często natrafiamy na nowe trudności. Teren, który 
ktoś nam wskazał jako miejsce pochówku, wygląda dziś 
inaczej niż przed kilkudziesięciu laty. Wtedy był łąką lub 
lasem, dziś jest zabudowany. Pomaga nam współczesna 
technika.

W jaki sposób?
Zdjęcia lotnicze oraz fotografie z Google’a nanosimy 

na stare mapy. Korzystamy z lidarów i georadarów, któ-
re dostarczają informacji na temat ukształtowania terenu 
albo o zakłóceniu struktury ziemi. Prace archeologiczne 
są końcowym etapem naszych działań. Do odnalezienia 
szczątków i ich identyfikacji prowadzi długa i żmudna 
droga. 

Kogo szukacie na Kresach?
Szukamy ludzi, którzy zginęli w walce o niepodległość 

Polski bądź też zostali zabici przez różnych okupan-
tów. To nasz obowiązek. Poszukujemy także konkret-
nych osób, m.in. Jana Borysewicza „Krysia”, który zginął  
21 stycznia 1945 roku na Litwie w zasadzce NKWD. 
Jego symboliczna mogiła znajduje się na cmentarzu 
w Ejszyszkach. Szukamy też Anatola Radziwonika „Ole-
cha”, dowódcy oddziału partyzanckiego rozbitego dopie-
ro w maju 1949 roku.

Obiecująco zapowiadały się prace na Ukrainie, gdzie znaj-
dują się tysiące polskich grobów. Jednak władze ukraińskie 
nie zgodziły się na ich kontynuowanie, gdy w kwietniu na 
Podkarpaciu rozebrano pomnik gloryfikujący UPA. Jakie są 
szanse, że tam wrócicie?

Musimy tam wrócić, bo to nasz obowiązek. Władze 
w Kijowie uważają, że zniszczenie pomnika w Hruszo-
wicach jest aktem wrogim wobec ukraińskiego państwa 
i dlatego cofnęły zgodę na prowadzenie naszych prac. Ta 
sytuacja musi się zmienić, ale to zadanie dla dyplomacji.

Czy Ukraińcy stawiają jakieś warunki?
Żądają, abyśmy odtworzyli pomnik w Hruszowicach 

i ukarali winnych. Nie możemy przyjąć takich żądań. Po-
mnik ten był łukiem triumfalnym z godłem państwa ukra-

Musimy tam 
wrócić

ZAMÓW PRENUMERATE
TEL. +48 261 840 400

Coraz częściej odchodzą ci, którzy 
od lat zadawali nam jedno pytanie: 
kiedy znajdziecie mojego ojca?  
– mówi prof. Krzysztof Szwagrzyk
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odzyskania niepodległości

Kilkadziesiąt malutkich  
kuleczek i serce na grubszej 
nici z nadłamanym  
krzyżykiem. Wszystko  
z czarnego, więziennego  
chleba. Ta pamiątka  
pokazuje, z jakich tradycji 
i wartości czerpało  
podziemie niepodległościowe. 

ińskiego, a u podnóża postumentu widniały cztery tabli-
ce ku czci czterech sotni UPA. Nikt w naszym kraju nie 
będzie niszczył grobów członków UPA, one pozostaną 
i będą należycie chronione. Jednak nie ma zgody na hono-
rowanie formacji, które doprowadziły do śmierci Polaków. 

Na Ukrainie są dziesiątki zbiorowych mogił, na których nie 
ma jeszcze krzyży. 

Natrafiamy na duże problemy ze strony ukraińskiego 
państwa, aby zalegalizować istniejące już miejsca upa-
miętnienia i ustalić zasady wznoszenia nowych. Trudno 
uwierzyć, ale władze ukraińskie zgodziły się na wiele 
miejsc pamięci, które dziś uznają za nielegalne, a w któ-
rych odsłonięciu uczestniczyły głowy państw. 

Aż dziw bierze, że prace na Białorusi nie natrafiają na po-
dobne problemy.

Na Białorusi pracuje się nam najłatwiej i w najlepszej 
atmosferze. Spotykamy się z ogromną życzliwością za-
równo zwykłych obywateli, jak i przedstawicieli państwa. 
Nasze działania możemy prowadzić jedynie za pośred-
nictwem specjalnej formacji – 52 Batalionu Poszukiwaw-
czego sił zbrojnych. Pracujemy razem z żołnierzami, nie 
mamy żadnych problemów. Państwo białoruskie oczeku-
je od Polski pomocy w poszukiwaniach na terenie nasze-
go kraju obywateli narodowości białoruskiej, co – mam 
nadzieję – będzie z naszej strony spełnione. Polityka nie 
musi być obecna przy grobach. 

Kogo szukacie na Białorusi?
Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza z 1939 roku, 

a także AK-owców. We wrześniu, w okolicach wsi  
Pohost w rejonie wilejskim na północny zachód od Miń-
ska, odnaleźliśmy szczątki pięciu żołnierzy KOP-u za-
mordowanych w 1939 roku przez NKWD. W Dołhinio-
wie odbyła się uroczystość pogrzebowa. Były kompania 
honorowa Straży Granicznej, orkiestra podhalańczyków, 
przedstawiciele państwa polskiego. Ogromne zaintere-
sowanie okazali nie tylko mieszkający w okolicy Polacy, 
lecz także Białorusini. Kierownik lokalnego kołchozu dał 
dzień wolny tym wszystkim, którzy chcieli uczestniczyć 
w tej uroczystości. Z takim podejściem nie spotkamy się 
na terenie państwa litewskiego czy ukraińskiego. 

Przedstawiciele Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, 
którym Pan kieruje, przebywali w lipcu z wizytą w Niem-
czech, gdzie odwiedzili m.in. nazistowskie obozy koncentra-
cyjne w Sachsenhausen i Ravensbrück. W pierwszych dniach 
sierpnia 1944 roku w Sachsenhausen zamordowano komen-
danta głównego AK gen. Stefana Roweckiego. 

Polacy zamordowani w Sachsenhausen i Ravensbrück 
zostali pogrzebani w różnych miejscach na terenie obo-
zów oraz w okolicy. Zwróciliśmy się do Niemców z proś-
bą o zgodę na wykonanie prac archeologicznych na tere-
nie jednego z cmentarzy, o którym wiemy, że znajdują się 
tam urny z prochami Polaków pomordowanych w obozie 
Ravensbrück. Z zaskoczeniem przyjęliśmy informację, 
że nie jest to możliwe. Usłyszeliśmy, że wszystko zosta-
ło już udokumentowane i nie ma powodu, aby naruszać 
spokój ofiar. Państwo niemieckie prowadzi w Polsce wiele 
prac ekshumacyjnych i archeologicznych, więc taka ar-
gumentacja jest dla nas nie do przyjęcia. Nie może być 
tak, że jesteśmy traktowani jako nierównorzędny partner.

Od początku poszukiwaniom towarzyszą rodziny. O co proszą?
Wszyscy czekają. Stracili ojców, braci, przez kilkadzie-

siąt lat próbowali dowiedzieć się, gdzie są pogrzebani ich 
bliscy. Wierzą, że my ich odnajdziemy. Nie wszyscy do-
czekają tej chwili. Coraz częściej odchodzą ci, którzy od 
lat zadawali nam jedno pytanie: kiedy znajdziecie mo-
jego ojca? We wrześniu we Wrocławiu zmarł Zbigniew  
Lazarowicz. Był synem mjr. Adama Lazarowicza  
z IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN, straconego  
1 marca 1951 roku. Ilekroć się widzieliśmy, pytał o grób 
ojca. Zawsze odpowiadałem, że na pewno go znajdziemy, 
jeszcze chwila cierpliwości. Staramy się dotrzymać słowa.

Dr. hab. nauk humanistycznych Krzysztof Szwagrzyk, 
wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, kieruje Biurem 

Poszukiwań i Identyfikacji.
Rozmawiała Małgorzata Schwarzgruber 
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Skazany w stalinowskim procesie na karę śmierci, odmówił napisania 
prośby o łaskę. 11 sierpnia 1947 roku rozpoczął się proces płk. Franciszka 
Niepokólczyckiego, szefa organizacji Wolność i Niezawisłość, i jego 
współpracowników. Zapadło osiem wyroków śmierci.

Lato 1947 roku. Sala sądowa przy  
ul. Senackiej 1 w Krakowie wypełniona 
publicznością starannie wybraną przez 
ubeków. Na ławie oskarżonych – 17 męż-
czyzn. Wśród nich szczególnie wyróżnia 
się jeden. Dystyngowany, spokojny, siedzi 
ukosem do sędziów. Ma na sobie garni-
tur, jednak wyprostowana postawa zdra-
dza wojskowego. To przedwojenny oficer,  
płk Franciszek Niepokólczycki, szef 
WiN-u, największej w 1947 roku organi-
zacji sprzeciwiającej się nowej władzy. Ko-
muniści wyznaczyli mu główną rolę w spek-
taklu, który do historii przeszedł jako jeden 
z najgłośniejszych procesów pokazowych.

Polowanie na pułkownika
Płk Niepokólczycki („Halny”, „Żej-

mian”) został szefem II Zarządu WiN 
w listopadzie 1945 roku, zaraz po areszto-
waniu pierwszego prezesa organizacji, płk. 
Jana Rzepeckiego. Latem 1946 roku ubecy 
rozpoczęli polowanie na Niepokólczyckie-
go i jego współpracowników. W ciągu kilku 
miesięcy do aresztów trafiło kilkuset dzia-
łaczy niepodległościowych. Sam pułkow-
nik wymykał się obławie (raz uratował się, 
wyskakując przez okno). W końcu do Kra-
kowa, gdzie się ukrywał, wysłano specjalną 
ekipę śledczych. Na jej czele stał owiany 
złą sławą Józef Różański, oficer NKWD 
i dyrektor Departamentu Śledczego Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Publicznego. To 

właśnie on nadzorował śledztwo w sprawie  
rtm. Witolda Pileckiego i przyczynił się do 
jego egzekucji. To on doprowadził do sa-
mobójstwa Emilii Malessy „Marcysi”, żony 
„Ponurego”. Ale lista jego ofiar była znacz-
nie dłuższa. W połowie lat czterdziestych 
Różański postawił sobie za cel ujęcie sze-
fa WiN-u. Stało się to 22 października 
1946 roku. Ze statusem więźnia specjal-
nego Niepokólczycki został przewiezio-
ny z więzienia Montelupich w Krakowie  
do Warszawy na Rakowiecką.

UB zdawało sobie sprawę z tego, że nie wy-
musi na pułkowniku zeznań. Śledczy chwy-
tali się różnych sposobów – mamili awansem 
generalskim, obiecywali wolność dla współ-
pracowników, stosowali szantaż emocjo-
nalny. „Miałem wyjść, w ogóle bez procesu, 
w marcu 1947 roku, i to z wielkim hukiem, bo 
z awansem generalskim, Virtuti Militari IV 
klasy, Grunwaldem” – wspominał później.  
Niepokólczycki był nieugięty. Do akcji wkro-
czył szef departamentu śledczego, faktyczny 
reżyser śledztwa i rozprawy. „Różański od-
grywał bardzo ważną rolę w psychologicz-
nym łamaniu więźniów. Mówiło się o nim, 
że ma na ludzi hipnotyczny wpływ. Łamał  
najtwardszych, ale Niepokólczyckiego do 
swojej  koncepcji  procesu nie przekonał”, 
mówi dr Wojciech Frazik z krakowskie-
go IPN-u, autor publikacji poświęconych 
procesowi krakowskiemu. Po dziesięcio-
miesięcznym śledztwie pułkownik, chcąc 

chronić współpracowników, zgodził się, że 
podczas procesu nie będzie ostro krytyko-
wał komunistów. Ale kategorycznie odmówił 
składania zeznań przeciwko komukolwiek, 
wykluczył także możliwość „pokajania się” 
przed sądem. 

Wyroki śmierci
Pierwsza rozprawa w tzw. procesie kra-

kowskim odbyła się 11 sierpnia 1947 roku, 
ale wyroki w sprawie 17 oskarżonych za-
padły jeszcze zanim prokurator Stanisław 
Zarakowski zdążył odczytać zarzuty. 
Działaczy WiN-u oskarżono o prowa-
dzenie działalności wywiadowczej na 
rzecz obcych mocarstw. Z kolei polityków 
PSL-u o współpracę z nielegalną orga-
nizacją. Oprócz płk. Niepokólczyckie-
go przed sądem stanęli: Józef Ostafin,  
Alojzy Kaczmarczyk, Walerian Tuma-
nowicz, Edward Bzymka-Strzałkow-
ski, Jan Kot, Eugeniusz Ralski i jego 
brat Stefan, Wiktor Langner, Mirosław  
Kowalski, Henryk Münch, Tadeusz  
Wilczyński (działacze WiN-u) oraz  
Stanisław Mierzwa, wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego PSL w Krakowie i za-
stępca generalnego sekretarza Naczelnego 
Komitetu Wykonawczego, a także Karol 
Starmach, Jerzy Kunce i Karol Buczek.

Podczas trwającego miesiąc procesu od-
było się 19 posiedzeń. Płk Niepokólczycki 
miał zeznawać jako ostatni oskarżony, w 12. 

i 13. dniu procesu. Przed sądem oświadczył: 
„Nie wysługiwałem się obcym. Jako żoł-
nierz spełniłem rozkaz”. „To był typowy 
proces pokazowy. Jego celem było złama-
nie ducha oporu w społeczeństwie. W pro-
cesie I Zarządu chodziło o to, by wzmocnić 
poczucie klęski sił niepodległościowych 
i zmotywować do przyjęcia amnestii i ujaw-
nienia się. W procesie krakowskim – o ude-
rzenie w PSL, ostatnią legalną opozycję 
w Polsce”, mówi dr Frazik.

10 września sąd odczytał osiem wyroków 
śmierci. Kolejne osiem osób zostało ska-
zanych na długoletnie więzienie, uniewin-
niono jednego oskarżonego. Ostatecznie 
wykonano trzy wyroki śmierci. 13 listopada 
1947 roku przed plutonem egzekucyjnym 
w Krakowie stanęli Alojzy Kaczmarczyk, 
Józef Ostafin i Walerian Tumanowicz.

Prosić Bieruta o łaskę? To 
splamiłoby honor oficera 

Płk Niepokólczycki, który otrzymał 
najwyższy wymiar kary, uniknął śmier-
ci. Wprawdzie odmówił napisania do Bieru-
ta prośby o ułaskawienie, ale list w imieniu 
jego rodziny napisał obrońca, Mieczysław  
Maślanko. „Trudno powiedzieć, czemu  
Bierut zdecydował się na ułaskawienie. Takie 
ułaskawienia miały charakter polityczny, a nie 
humanitarny. Może miała być to demonstra-
cja: jesteśmy tak silni, że stać nas na gest nawet 
wobec takiego przeciwnika... Może władza 

chciała dać sygnał, że jeśli będą zachowywać 
się zgodnie z oczekiwaniami, to uratują ży-
cie?”, zastanawia się dr Wojciech Frazik.

Syn pułkownika opowiadał po latach, że 
na korytarzu budynku, w którym odbywał 
się proces, do Niepokólczyckiego pod-
szedł mężczyzna i szepnął mu: „Nie bój 
się, będziesz żył”. „To bardzo prawdopo-
dobne, bo decyzja o tym, by Niepokólczyc-
kiego najpierw skazać na śmierć, a później, 
w celach propagandowych, ułaskawić, 
zapadła jeszcze podczas prowadzonego 
śledztwa”, mówi prof. Tomasz Balbus.  
Niepokólczycki trafił na wiele lat do wię-
zienia o zaostrzonym rygorze. Był wielo-
krotnie namawiany do składania wniosków 
o skrócenie kary. Zawsze zdecydowanie 
odmawiał. Nie chciał plamić honoru ofice-
ra. Został zwolniony dopiero w 1956 roku, 
na fali odwilży. Do końca życia pozostawał 
wierny swoim ideałom, utrzymywał kon-
takty z dawnymi żołnierzami AK i działa-
czami WiN-u. Cały czas był inwigilowa-
ny przez SB. W archiwach zachowały się 
podobno raporty tajniaków, którzy w 1974 
roku brali udział w pogrzebie pułkownika.

Do obozu na ochotnika 
Kim był człowiek, którego komuni-

styczna propaganda nazwała watażką  
Andersa, sługusem obcego wywiadu, a na-
wet konfidentem gestapo? Urodził się  
27 października 1900 roku w Żytomierzu 
(obecnie Ukraina). Z Polską Organizacją 
Wojskową zaczął współpracować jeszcze 
przed ukończeniem gimnazjum, jako 17-la-
tek. Był jednym z najmłodszych działaczy 
POW. W dodatku od razu zabrał się za jedno 
z najpoważniejszych zadań – tworzenie miej-
scowej siatki wywiadowczej. By zostać peł-
noprawnym członkiem organizacji, musiał 
czekać do jesieni 1918 roku. Wkrótce wpadł 
w ręce bolszewików. Wówczas udało mu się 
uciec z aresztu śledczego. Dwa lata później 
walczył z Armią Czerwoną jako zastępca 
dowódcy oddziału partyzanckiego. W wol-
nej Polsce skończył m.in. szkołę wywiadow-
czą. Przez krótki czas służył nawet w słynnej 
Dwójce – Oddziale II Sztabu Generalnego, 
zajmującym się wywiadem, kontrwywiadem 
i dywersją. Wiosną 1923 roku został przenie-
siony z korpusu oficerów piechoty do korpu-
su oficerów inżynierii i saperów.

Od początku okupacji był niezwykle ak-
tywny. Według niektórych świadków Nie-
pokólczycki, wówczas jeszcze major, przy-
gotowywał zamach na Adolfa Hitlera. Miało 
do niego dojść 5 października 1939 roku 
podczas „defilady zwycięstwa” w Alejach 
Ujazdowskich. Atak nie został przepro-
wadzony, bo nie udało się odpalić pół tony 
trotylu podłożonego na trasie przejazdu 
Führera. Sam Niepokólczycki nigdy nie 
potwierdził udziału w tej akcji. Na pewno 
jednak nie brakowało mu ani fantazji, ani 
odwagi. Po upadku stolicy zgłosił się do  
gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskie-
go. Chciał, jako jeniec, dostać się do nie-
mieckiego obozu, by… wyciągnąć  stamtąd 
oficerów saperów. Pomysł wydawał się czy-
stym szaleństwem. A jednak w połowie paź-
dziernika 1939 roku Niepokólczycki stawił 
się w Warszawie z grupą kilkunastu oficerów.

Niewątpliwie był jedną z najwspanialszych 
postaci Polski Walczącej. Historycy wskazują 
na ogromną rolę, jaką odegrał w organizacji 
struktur podziemnej armii, szczególnie pio-
nu sabotażowo-dywersyjnego i służb saper-
skich. Był współtwórcą Kedywu AK, szefem 
Sztabu Dywersji w Oddziale III (Operacyj-
nym) Dowództwa Głównego SZP, szefem 
Wydziału Saperów, zastępcą płk. Augusta 
Emila Fieldorfa „Nila”, komendanta Ke-
dywu KG AK. Dla gestapo Niepokólczycki 
szybko stał się jednym z najgroźniejszych 
i najbardziej poszukiwanych żołnierzy 
polskiego podziemia. Nic dziwnego, nad-
zorował bowiem większość działań dy-
wersyjnych i sabotażowych. To właśnie on 
stał za akcją „Wieniec I”, która odbiła 
się szerokim echem w okupowanej Pol-
sce. W nocy z 7 na 8 października 1942 
roku podkomendni Niepokólczyckiego 
przerwali połączenia kolejowe z Warsza-
wą, odpalając ładunki wybuchowe w kilku 
miejscach jednocześnie. Gdy wiosną 1943 
roku w warszawskim getcie wybuchło po-
wstanie, Niepokólczycki wysłał podległy 
mu oddział saperów do pomocy walczą-
cym. Zdaniem prof. Tomasza Balbusa, to 

właśnie ten gest solidarności z żydowskimi 
powstańcami uratował pułkownikowi życie 
w 1947 roku. „Istnieje taka hipoteza”, przy-
znaje dr Frazik. „Podobno Różański (przed 
wojną nazywał się Józef Goldberg – przyp. 
red.) zapytał Niepokólczyckiego, czy to 
prawda; gdy pułkownik odpowiedział, że 
tak, Różański, jeden jedyny raz, wycią-
gnął do niego rękę”, opowiada dr Frazik.  
Po upadku powstania warszawskiego Nie-
pokólczycki trafił do niemieckiego obozu 
jenieckiego w Woldenbergu. W oflagu zna-
lazł się razem z przyszłym szefem pierwsze-
go Zarządu WiN, płk. Janem Rzepeckim. 
W lutym 1945 roku wrócił do kraju i do... 
walki. Tym razem z okupantem sowieckim. 
Działał w nowo utworzonej Delegaturze 
Sił Zbrojnych, później współtworzył Zrze-
szenie „Wolność i Niezawisłość”.

„Dla mnie istnienie WiN-u było ko-
niecznością w warunkach, w jakich wów-
czas byliśmy. Jego [tj. płk. J. Rzepeckiego] 
akcji o charakterze polityczno-propagan-
dowym nie można było uważać za długo-
trwałą, bo to jest prawie niemożliwe w tym 
ustroju. Trzeba było szukać innej formy 
walki, ale nie wolno było kapitulować. Cią-
głość walki była dla mnie oczywistą, formy 
jej – różne. [...] Też o godność narodową 
i żołnierską nam szło, tym wszystkim, co 
poczynając od Wilna i Lwowa, jechali do 
obozów i więzień. Tak było później w Lu-
blinie, Białymstoku, Rzeszowie, Krakowie 
itd. Przecież na nas, akowców, w marcu 
1945 roku w Częstochowie i Warsza-
wie, polowano jak na psy, a w Krakowie 
w czerwcu 1945 roku przeżyłem dwie 
łapanki, jak za niemieckich czasów” – 
pisał do jednego ze swoich przyjaciół 
w Londynie, ppłk. Przemysława Kracz-
kiewicza (cytat za T. Balbus, „Pułkownik  
»Halny«. Przywódca Polski Podziemnej”). 
Pułkownik Niepokólczycki zmarł  
11 czerwca 1974 roku. 15 sierpnia 2008 
roku prezydent Lech Kaczyński przyznał 
mu pośmiertnie Order Orła Białego.

Joanna Tańska  

Panie Profesorze, na początek chciałem Pana zapytać, czy 
rozwiązanie przez p.o. Naczelnego Wodza gen. Władysława 
Andersa 7 maja 1945 roku organizacji „Nie” i zastąpienie jej 
Delegaturą Sił Zbrojnych (DSZ) – organizacją stricte woj-
skową nie było błędem? 

Organizacja „Nie” była rzeczywiście ciekawym i przemy-
ślanym pomysłem na działalność niepodległościową pod nową, 
sowiecką, okupacją. Jednak kiedy w kwietniu 1945 roku płk Jan 
Rzepecki, ówczesny zwierzchnik podziemia poakowskiego, 
występował do gen. Andersa z wnioskiem o jej rozwiązanie, 
kierował się ważnymi przesłankami. Wymienię dwie najważ-
niejsze. Po pierwsze, obawiał się, że po serii aresztowań osób 
zaangażowanych w tworzenie organizacji „Nie”,  jej struk-
tury zostały w dużym stopniu rozbite lub zdekonspirowane 
wobec Sowietów. Przypomnę, że na początku marca 1945 
roku został przypadkowo aresztowany twórca tej orga-
nizacji gen. Fieldorf, natomiast pod koniec miesiąca w rę-
kach sowieckich znaleźli się ostatni dowódca Armii Krajowej  
gen. Leopold Okulicki oraz kilkunastu innych, poinformo-
wanych o istnieniu „Nie”, przywódców Polskiego Państwa 
Podziemnego. Obawy te okazały się w dużej mierze słusz-
ne, ponieważ podczas moskiewskiego „procesu szesnastu”  

w czerwcu 1945 roku wątek ten często pojawiał się na sali sądo-
wej. Po drugie, ograniczenie konspiracji poakowskiej do for-
muły „Nie” oznaczało de facto pozostawienie swojemu losowi 
tysięcy akowców, którzy, mimo formalnego rozwiązania AK 
w styczniu 1945 roku, nadal pozostawali w podziemiu i czyn-
nie, z bronią w ręku, przeciwstawiali się sowietyzacji Polski.  
Płk Rzepecki chciał zachować nad tymi środowiskami kon-
trolę, licząc, jak się później okazało zdecydowanie na wyrost, 
że uda mu się z jednej strony skutecznie ograniczyć rozmia-
ry rozprzestrzeniającej się wojny partyzanckiej („rozłado-
wać lasy”), z drugiej zaś wykorzystać potencjał poakowskiej 
konspiracji do rozwijania innych, politycznych form walki z 
komunistyczną władzą. Do osiągnięcia tak nakreślonych ce-
lów organizacja „Nie” zupełnie się nie nadawała, toteż  
płk Rzepecki był zwolennikiem jej rozwiązania i powo-
łania nowej struktury konspiracyjnej, której gen. Anders 
nadał nazwę: Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj.

Pełna nazwa organizacji, która powstała 2 września 1945 
roku po rozwiązaniu Delegatury Sił Zbrojnych, brzmi Ruch 
Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”. Już 
sama nazwa kryje w sobie sprzeczności, by nie powiedzieć, brak 
realizmu wobec brutalnej rzeczywistości narzuconej przez So-

wietów i służących im polskich komunistów. Czemu kierownic-
two WiN-u, złożone w większości z wojskowych zdecydowało 
się tak wyraźnie akcentować polityczny i cywilny charakter swojej 
organizacji?

Nazwa „Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji” stanowiła 
odzwierciedlenie poglądów płk. Rzepeckiego i części jego 
najbliższych współpracowników z lata i jesieni 1945 roku. 
Twórca Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” kładł nacisk 
na cywilny i polityczny charakter tej organizacji, gdyż nie 
wierzył w skuteczność zbrojnego oporu podziemia niepod-
ległościowego, a także nie podzielał nadziei dużej części 
konspiratorów na rychły wybuch wojny między Związkiem 
Sowieckim a mocarstwami zachodnimi. Ostatnią szansę na 
powstrzymanie procesu sowietyzacji kraju widział w wygra-
niu przez partie niekomunistyczne „wolnych i nieskrępowa-
nych” wyborów parlamentarnych, obiecanych Polsce przez 
przywódców trzech mocarstw koalicji antyhitlerowskiej pod-
czas konferencji w Jałcie w lutym 1945 roku. Warto zauważyć, 
że w deklaracji programowej WiN-u z września 1945 roku, 
zatytułowanej „O wolność obywatela i niezawisłość pań-
stwa”, znalazło się stwierdzenie, że „uczciwe demokratyczne 

płk Jan Rzepecki płk Franciszek
Niepokólczycki

ppłk Wincenty 
Kwieciński

płk Łukasz Ciepliński

wybory” są „jedyną drogą słuszną i wiodącą do zaprowadze-
nia w kraju zdrowych stosunków”. Płk Rzepecki wyobrażał 
sobie WiN jako ponadpartyjną organizację polityczną, która 
wykorzystując możliwości, jakie daje działalność w konspira-
cji, miała wspierać jawne ugrupowania opozycyjne, takie jak 
Polskie Stronnictwo Ludowe kierowane przez Stanisława 
Mikołajczyka, ograniczać oddziaływanie komunistycznej 
propagandy na polskie społeczeństwo, kształtować niepod-
ległościowe postawy społeczne oraz podejmować różnorakie 
działania, których celem byłoby niedopuszczenie do sfałszo-
wania wyników wyborów. 

W wielu wspomnieniach przedstawicieli tzw. terenu, w tym 
żołnierzy oddziałów partyzanckich podległych WiN-owi, można 
trafić na sformułowania, że albo nic nie wiedzieli o tym, iż AK 
czy DSZ zmieniła nazwę na WiN, albo nie przywiązywali do 
tego wagi, nadal walcząc z bronią w ręku z NKWD i UB. Do-
brym przykładem są tutaj chociażby losy oddziałów mjr. Hieronima 

Dekutowskiego „Zapory”, mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika” czy  
kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”. 

W chwili utworzenia Zrzeszenia WiN we wrześniu 1945 
roku sytuacja w podziemiu poakowskim była skomplikowa-
na. Na wielu terenach dawne siatki organizacyjne AK funk-
cjonowały nadal, a całe powiaty, zwłaszcza Polski wschodniej, 
kontrolowane były przez oddziały partyzanckie składające się 
z akowców którzy je zignorowali, powtarzane latem tego roku 
przez Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj, wezwania do de-
mobilizacji. Między kierownictwem WiN-u a poakowskimi 
strukturami terenowymi ukształtowała się więc złożona sieć 
wzajemnych relacji. Jakkolwiek kolejne zarządy główne stały 
zasadniczo na stanowisku, że walkę zbrojną należy ograniczyć 
do niezbędnych aktów samoobrony, wykonywanych przez 
niewielkie, kilkuosobowe patrole, to poczucie odpowiedzial-
ności za los dawnych oficerów i żołnierzy AK, nadal tkwiących  
w dawnych strukturach konspiracyjnych lub wręcz „w  lesie” 
powodowało, że te po prostu włączano je do Zrzeszenia w takiej  

formie, w jakiej ukształtowały się one jeszcze  
w okresie okupacji niemieckiej. W tej sytuacji 

nazwa „Wolność i Niezawisłość” była dla 
wielu dowódców terenowych jedynie ko-
lejnym szyldem, za którym nie kryły się 
żadne istotne zmiany w ich dotychcza-
sowej działalności. Nic więc dziwnego, 
że często nawet nie fatygowali się, aby 
poinformować o tym swoich żołnierzy, 
głęboko przeświadczonych, że nadal wal-

czą w szeregach AK. Z punktu widzenia 
kierownictwa WiN-u poakowskie struktury 
terenowe, a zwłaszcza oddziały leśne, były 
często nabytkiem dość kłopotliwym, choć-
by dlatego, że ich członkowie z reguły nie 

podzielali przekonania kolejnych prezesów Zrzeszenia, że 
czas walki zbrojnej się skończył, a nadszedł okres rywalizacji 
politycznej. Z drugiej jednak strony wielu lokalnych dowód-
ców chętnie uznawało autorytet WiN-u, gdyż takie podpo-
rządkowanie legitymizowało ich działalność oraz pozwalało 
na wpisanie jej w szerszy kontekst trwającej walki politycznej. 
W efekcie, między kierownictwem Zrzeszenia a poakowskim 
„terenem” wytworzyła się w latach 1945–1946 silna zależność 
symboliczna, w ramach której obie strony poczuwały się do 
lojalności wobec siebie.

Dr hab. Zdzisław Zblewski – pracownik Instytutu Historii 
UJ. Zajmuje się najnowszą historią Polski, szczególnie konspi-

racją niepodległościową po II wojnie światowej. Autor m.in. mo-
nografii Okręg Krakowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 

1945-1948. Geneza, struktury, działalność, Kraków 2005.
Rozmawiał Piotr Korczyński

Pełna wersja wywiadu ukaże się w najbliższym wydaniu  
kwartalnika „Polska Zbrojna. Historia”

WiN − Ostatnia szansa Polaków
„Mimo formalnego rozwiązania AK w styczniu 1945 roku, żołnierze nadal 
pozostawali w podziemiu i czynnie, z bronią w ręku, przeciwstawiali się 
sowietyzacji Polski”, mówi prof. Zdzisław Zblewski.

„Ciagłosc walki była dla mnie oczywista”

Proces płk Franciszka Niepokólczyckiego 

Prezesi kolejnych Zarządów Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
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