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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej 

konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej 

postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji 

niepodległościowych, za krew przelaną                      
w obronie Ojczyzny 

Lech Kaczyński 

 

 

Drodzy Czytelnicy! 

Wydanie Specjalne Naszego Obiektywu poświęcone jest niesamowicie ważnym 
postaciom i wydarzeniom XX – wiecznej Polski, kiedy to trwała dramatyczna, 
zawzięta i przepełniona nadzieją walka Polaków o wolność. Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych sięga pamięcią do lat 1944 - 1956 : kontynuacji „wojny po 
wojnie”. Dla wielu społeczeństw zachodnich wojna się zakończyła, jednak                           
w państwach Europy Środkowo-Wschodniej obecna była nadal, aczkolwiek w innym 
wymiarze. Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni, czyli polskie państwo podziemne 
nie złożyło broni i nadal stawiało opór sowietyzacji Ojczyzny  i podporządkowaniu jej 
ZSRR. Toczyły się ówcześnie również walki ze służbami bezpieczeństwa ZSRR                     
i występującymi z ich ramienia służbami w Polsce Ludowej.  

Celem Redaktorów jest pokazanie Żołnierzy Wyklętych jako uosobionych 
cierpień, poświęceń i krzywd występujących jednocześnie, a nawet 
fundamentalnie i nadrzędnie, z ogromną odwagą, która  silnie zespolona jest    
z bezwzględną, żelazną miłością do niezależności i Polski, a najtrafniej:                      
z marzeniem o wolnej Ojczyźnie. 

 

Aleksandra Wasilewska 
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Rozmowa z Leszkiem Żebrowskim – historykiem                       
zajmującym się dziejami Żołnierzy Wyklętych 

 
 

Tomasz Skory: Rozmawiamy w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To Pan bodaj 

wprowadził to pojęcie "Żołnierze Wyklęci" do obiegu publicznego. Skąd ono pochodzi?  

Prof. Leszek Żebrowski: Nie poczuwam się do pełnego autorstwa, dlatego że to powstało                 

w 1993 roku w kręgu wczesnej Ligii Republikańskiej i związane już było z wyjściem tej nazwy na 

zewnątrz i z wystawą, która została zorganizowana pod taką właśnie nazwą na Uniwersytecie 

Warszawskim. Była to pierwsza tego typu prezentacja podziemia, które istniało na ziemiach 

polskich szeroko pojętych, także tych, które zostały od Polski zabrane po 1944 roku, czyli 

kontynuacja wojny po wojnie. Dla wielu społeczeństw zachodnich wojna się zakończyła.                        

W państwach Europy Środkowo - Wschodniej wojna trwała nadal, chociaż miała zupełnie inne 

oblicze. Kontynuacja Polskiego Państwa Podziemnego, czyli Polskie Państwo Podziemne                   

w wymiarze cywilnym, delegatury rządu na kraj, czyli administracji państwowej i w wymiarze 

wojskowym, głównie Armii Krajowej, także innych organizacji niepodległościowych, chociaż to 

zmieniało później swoje oblicza organizacyjne, nie złożyło broni, nie poddało się. Nie dlatego, że ci 

ludzie chcieli pozostać w lesie. To są różnego rodzaju mity. Oni chcieli wyjść po kilku latach 

przebywania tam, walki, zmęczenia, potwornych strat, chcieli normalnie wyjść, ale już takiej 

szansy nie dostali.  
 
 

Samo pojęcie "Żołnierze Wyklęci" co oznacza?  

To jest pojęcie uważane za kontrowersyjne. Jeśli ktoś się tym bliżej zajmie i zacznie studiować 
dokumenty z tamtego okresu, zresztą to często przytaczam na spotkaniach, to ta nazwa nie jest 

wymyślona, sztuczna. Pochodzi między innymi z listu, jaki wysłał oficer Ludowego Wojska 

Polskiego do żony zamordowanego człowieka w wyniku sądu polowego, którego oskarżono                 

o zdradę pójścia na rękę Hitlerowi, tylko dlatego, że był żołnierzem AK i nie ujawnił tego.                    

W związku z tym został zamordowany. On użył tego pojęcia.  
 

Przytoczę: "Wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów, towarzyszy mu i poza 

grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklina go, niech więc wyrzeknie się go własna 
jego żona i dziecko". To przerażające słowa skierowane do wdowy po człowieku, który właśnie 

został stracony.  

Tak, to dziecko ma kilka miesięcy, to jest niemowlę i ono ma wyrastać w nienawiści. Ta rodzina, 

która pozostała przy życiu, ma wychowywać dziecko w nienawiści do własnego ojca. Wykląć go               

z własnej przeszłości. Natomiast szerzej, tak formacja została nazwana dlatego, że poza tą 
eksterminacją, poza mordowaniem oni rzeczywiście zostali z naszej historii wyklęci. Nie usunięci 

całkowicie, bo oni byli, jako bandy reakcyjnego podziemia... antypaństwowa konspiracja. Istnieje 

bardzo dużo różnych nazw, ale wyklęcie jest powszechne i myślę,  że najlepiej wyraził to ówczesny 

naczelnik Wydziału Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, major Wiktor Herer, 

który powiedział w śledztwie do jednego ze swoich więźniów: "Nam nie chodzi o to, żeby was 

zniszczyć fizycznie, bo my to zrobimy, ale nam zależy nam tym, żeby was zniszczyć moralnie                  
w oczach społeczeństwa", czyli właśnie wyklinać. On go zapytał: "Dlaczego? Macie nas w swoich 

rękach. Wielu moich kolegów nie żyje. My się z tym liczymy, że nas mordujecie. A dlaczego 

przedstawiacie nas w fałszywym świetle, jako zdrajców, niemieckich kolaborantów?" I on właśnie 

wtedy użył tego pojęcia - "Chcemy was zohydzić moralnie w oczach społeczeństwa".  
 

Tomasz Skory  
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Narodowy 

Dzień 

Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych 

Ustawę o Narodowym Dniu Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" 
podpisał 3 lutego 2011 r. prezydent Bronisław 
Komorowski. Jednak już rok wcześniej inicjatywę 
ustawodawczą w zakresie jego uchwalenie podjął 
prezydent Lech Kaczyński.  

Jak czytamy w ustawie, święto zostało ustanowione                
w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie 
niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do 
samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych 
społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, 
przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi 
komunistycznemu. 

DLACZEGO 1 MARCA? 

Właśnie 1 marca 1951 roku w warszawskim więzieniu na 
Mokotowie komuniści strzałem w tył głowy zabili 
przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność                         
i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława 
Kawalca, Józefa Batorego, Adama Lazarowicza, 
Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa Rzepkę, 
którzy byli w kierownictwie ostatniej ogólnopolskiej 
konspiracji. 
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Zbigniew Herbert             
 

 

WILKI  
 

Ponieważ żyli prawem wilka 
Historia o nich głucho milczy 

Pozostał po nich w białym śniegu 
Żółtawy mocz i ślad ich wilczy.  

 
 

Przegrali bój we własnym domu 
Kędy zawiewał sypki śnieg 

Nie było komu z łap wyjmować cierni 
I gładzić ich zmierzwioną sierść.  

 
 

Nie opłakała ich Elektra 
Nie pogrzebała Antygona 

I będą tak przez całą wieczność 
We własnym domu wiecznie konać  

 
 

Ponieważ żyli prawem wilka 
Historia o nich głucho milczy                  

Pozostał po nich w kopnym śniegu            
Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy
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Lech Makowiecki 
 

Ostatnia kula 
 

Zapadam w ciemność i las,  
to moje życie, to mój dom, 
przyjaciel księżyc w porę zgasł,  
mateczka noc okryła mgłą.  
Już nie mam dokąd uciec stąd,  
a nogi nie chcą nosić mnie.  
Domyka się obławy krąg,  
do rana sam wykrwawię się.  
 
Za to, że wolnym chciałem być,  
ścigają mnie jak sfora psów,  
ci co na smyczy wolą żyć,  
i nie podniosą nigdy głów.  
Moja wolności nie znał cię,  
żaden niewolnik, żaden pies.  
Dla nich obroża zwykła rzecz,  
dla mojej szyi pętlą jest.  
Dla mej wolności ....  
Mojej wolności ... 

 
Tylu przyjaciół przeszło już, 
na drugą stronę, w lepszy świat,  
garbate krzyże pokrył kurz, 
w dziurawych hełmach gwiżdże 
wiatr. 
Szukali światła w mroczne dni, 
przed Bogiem tylko chyląc kark. 
Pośród klęczących dumnie szli, 
w pogardzie mając każdy targ. 
 
Wstaje świt, opada mgła, 
nadchodzi nowy piękny dzień. 
Moja wolności przy mnie trwaj, 
najbardziej teraz kocham cię. 
Ostatni nabój, krzyża znak, 
burzy się krew, szczęknęła broń, 
wybaczcie jeśli coś nie tak, 
przez chwilę lufa chłodzi skroń. 
 
"Nie płacz, kochanie, twe łzy 
Bardziej mnie ranią niźli cierń 
To już nie boli... To nic... 
Nareszcie odnalazłem Cię..." 

 
(piosenka z filmu Historia Roja ) 

 
 

 

 

MIECZYSŁAW 
DZIEMIESZKIEWICZ(RÓJ) 
(25 I 1925 - 14 IV 1951) 
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DANUTA SIEDZIKÓWNA(INKA) 
 
(3 IX 1928 - 28 VIII 1946) 

 
 

 

 

młodość kuli nie złapała 
 

                                                pamięci Inki 
 

widziałam ją w warkoczach 
 

jak z przydużą dla dłoni odpowiedzialnością 
walczyła 

gubiąc szczątki matczynej spódnicy 
 

wtedy nie znałam jej imienia 

a ona nie chciała burzyć ciszy odpowiedzią 
 

nawet powiekami poruszała szeptem 
 

nie zobaczyłam jej już więcej 
 

czasami tylko 

w huku słyszałam jej bezdźwięczność 
 

bezgłos siedemnastu jaskółek 

które tego lata 

martwo wypędziła zima 
 

                                                                              31.10.17 
 

Aleksandra Wasilewska 
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WITOLD PILECKI(WITOLD) 
(13 V 1901 – 25 V 1948) 

 
„Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci 
mógł się raczej cieszyć, niż lękać”  
(po ogłoszeniu wyroku śmierci)  
 

„Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani 
życia nie szczędzić…” 
 

„Znalazłem w sobie radość wynikającą ze świadomości, że 
chcę walczyć.” 

 

Witold Pilecki jest dla mnie postacią wyjątkową. Pamiętam, że 

gdy pierwszy raz usłyszałem o jego dokonaniach, trudno było 

mi w to uwierzyć. Nie mogłem pojąć jak i, przede wszystkim, 

dlaczego dobrowolnie wystawił się na ryzyko śmierci                         

w Auschwitz oraz do końca nie chciał zdradzić swoich 

towarzyszy. Z czasem jednak pojąłem, iż to wszystko miało 

głębszy sens. Poznając jego historię, coraz bardziej rozumiałem 

ideę, która mu przyświecała. Zacząłem bardziej doceniać to, 

gdzie żyję i to, jak żyję. Rotmistrz Pilecki nauczył mnie 

patriotyzmu i pokazał, że każde cierpienie ma sens. Podziwiam 

go za jego nieugiętość i gotowość do poświęceń w imię wyższej 

wartości. Nie wiem, czy sam bym się zdobył na taką odwagę. 
 

Jakub Filipski 
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„Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci 

mógł się raczej cieszyć, niż lękać”  

 

 Słowa te należą do Witolda Pileckiego - żołnierza, rotmistrza kawalerii. Był on 
uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 roku oraz współorganizatorem podziemnej 
Tajnej Organizacji Wojskowej, którą w 1943 roku włączono do struktur Armii Krajowej.  

Zasług Witolda Pileckiego dla dobra kraju było znacznie więcej, podobnie jak                       
w przypadku innych Żołnierzy Wyklętych -   m.in. Zygmunta Szendzielarza, Emila 
Fieldorfa, Mieczysława Dziemieszkiewicza. Byli oni gotowi do największego poświęcenia 
dla dobra ojczyzny. Jak inaczej można określić oddanie własnego życia - czyli 
najcenniejszego daru posiadanego przez człowieka - jeśli nie poświęceniem, bohaterstwem, 
wielkim wyczynem?  

Współcześnie nie musimy aż tak martwić się o brak wolności, posiadamy swobodę myśli              
i słowa. W tej sytuacji trudno jest wyobrazić sobie, że mielibyśmy znów zawzięcie walczyć 
o wyżej wymienione wartości. I stracić w tej walce życie. Jesteśmy zbyt zajęci sobą, 
skupieni na własnych sprawach i swojej przyszłości. Nie interesuje nas przeszłość, gdyż 
wydaje się, iż skoro dane wydarzenia miały miejsce dawno temu , świadomość o ich zajściu 
nie jest taka istotna. Jednak warto pamiętać, że bez tej przeszłości mogłaby nie istnieć 
teraźniejszość, a więc również nasza przyszłość stałaby pod ogromnym znakiem 
zapytania. Dlatego jestem zdania, że powinniśmy pielęgnować pamięć o naszej historii i jej 
bohaterach. Przede wszystkim nie należy zapominać, że nie zawsze było tak, jak teraz,                  
a obecny stan rzeczy zawdzięczamy niezwykłej, patriotycznej postawie ludzi, którzy 
przedkładali dobro wspólne nad dobro własne.  

W moim odczuciu słowa Pileckiego można odnieść nie tylko do spraw narodowych, ale też 
do życia codziennego. Powinniśmy żyć tak, aby później móc się cieszyć zamiast lękać - to 
znaczy żyć ze sobą w zgodzie , szanując się. Właśnie wtedy moglibyśmy w pełni cieszyć 
się wolnością naszej pięknej ojczyzny. Jestem przekonana, że na tym Żołnierzom 
Wyklętym zależało najbardziej - na naszej wolności...  

Weronika Mackiewicz 

 



 10 

 

 
ZYGMUNT SZANDZIELARZ 
(ŁUPASZKA) (12 III 1910 – 8 II 1951) 

„Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas 
nazywają zdrajcy i wyrodni synowie 
naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast                  
i wiosek polskich. My chcemy, by Polska 
była rządzona przez Polaków oddanych 

sprawie i wybranych przez cały Naród, a ludzi takich mamy, 
którzy i słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo UB wraz                 
z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też 
wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za 
pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich, mordują 
najlepszych Polaków domagających się wolności                                        
i sprawiedliwości.”    
 

(Źródło: ulotka z marca 1946 roku)  
 

 

JÓZEF KURAŚ (OGIEŃ) 
(23 X 1915 – 22 II 1947) 

„Walczyliśmy o Orła, teraz –                      
o koronę dla Niego, hasłem naszym 
Bóg, Ojczyzna, Honor.”  
 

(tekst ulotki rozwieszanej przez 
żołnierzy mjr. Józefa Kurasia 
„Ognia” na przełomie   
kwietnia i maja 1945r. m.in.                       
w Szaflarach i Nowym Targu)  
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ŁUKASZ CIEPLIŃSKI (PŁUG) 
(26 X 1913 – 1 III 1951) 
„Wymodlony, wymarzony i kochany 
mój synku. Piszę do Ciebie po raz 
pierwszy i ostatni. W tych dniach 
bowiem mam być zamordowany. 
Chciałem być Tobie ojcem                                

i przyjacielem. Bawić się z Tobą służyć radą                                    
i doświadczeniem w kształtowaniu 
twego umysłu i charakteru. Niestety 
okrutny los zabiera mnie przedwcześnie 
a Ciebie zostawia sierotą. Dlatego piszę                   
i  płaczę…”  

 
 

„Co szlachetne i wielkie – przyjmij, co płytkie i nikczemne – 
odrzucaj” 
 

WŁADYSŁAW ŁUKASIUK (MŁOT) 
(16 II 1906 – 27 VI 1949) 
„Nie obchodzą nas partie, lub te czy 
owe programy. My chcemy Polski 
suwerennej, Polski chrześcijańskiej, 
Polski – polskiej.”  
 
„Nie wyjdziemy z lasu, dopóki choć 
jeden Sowiet będzie deptał Polską 
Ziemię.” 
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"człowiek człowiekowi wilkiem"  
Edward Stachura  
 

 
Gdy człowiek posiadający zewnętrzną władzę działa przemocą wobec 

człowieka, który powinien się stosować do narzucanych zasad, człowiek może 

się oprawcy poddać.  
 

Wtedy jego istnienie rozłożone jest na 

nieczystych etycznie dłoniach, z których nie da 

się uzyskać tego, co życiodajne. Pęd krwi                 

w żyłach oprawcy nie pobudza też krążenia 

ofiary - niezbędnego do egzystencji: każda 

kolejna tortura jest o ból  bliżej końca 

cielesnego, każdy kolejny cios nadrywa serce, aż 
w końcu osiągnie spełnienie - dotrze do niego, 

wydrze i wyrzuci na stos innych, 

wcześniejszych serc. Jest to działanie mechanizmu zezwierzęcenia:                    

z w i l c z e n i a - zewnętrznego, ślepego i prymitywnego.  

 

Taka śmierć ofiary jest bierna w niemocy, poplamiona, zdaje się być dziełem 

diabelskich sił, gdzie wygrywają silniejsi - często fizycznie i niemoralnie.  

 

*  
 

Gdy człowiek posiadający zewnętrzną władzę działa przemocą wobec 

człowieka, który powinien się stosować do 

narzucanych zasad, człowiek może się 
oprawcy nie poddać.  
 

Może próbować wydostać się tajnym, 

podziemnym, niewidocznym dla wszystkich 

wyjściem. Może jak W I L K wyć                       
z rozpaczy lub jak W I L K walczyć                     
z  w i l k i e m okrutniejszym.                        

Takie  W I L K I wzajemnie się oswajają, są w jedności dla dobra, przeważają 
w nich imponderabilia.  

 
 



 13 

„Chcieli nas zakopać, nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem” 
 

Rzucone w najgłębszą podziemną 
warstwę ziarno rosło ku górze, 
zapuszczając trwałe korzenie.  
Kiedy w końcu dotarło do 
powierzchni, w nogi włożyło 
swoje pędy, które nadal ku górze  

N I E Z Ł O M N I E się pięły.  
 

 

W obliczu śmierci, ziarna nie uciął i nie 
utnie nikt, nie obetnie jego konarów 
duchowo wzmacnianych.  
 

Są to korzenie wilka walecznego, odważnego, wygnanego do lasów, 
gdzie zielona nadzieja kołysze się wśród niebiańskiej sprawiedliwości   
i czystej pamięci. W niej W I L K nadal wyje, cierpi, walczy-   
KOCHA DLA WOLNOŚCI. 

 

Aleksandra Wasilewska 
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Aleksandra Sałanko 
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