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Żołnierze wyklęci, 
żołnierze niezłomni, 
polskie powojenne 
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niepodległościowe i 
antykomunistyczne. 



 
 

• Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne 
podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne – 
antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający 
opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę 
ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im 
służbami w Polsce. 

• Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych 
szacuje się na 120–180 tysięcy osób. W ostatnich dniach II wojny 
światowej na terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów 
antykomunistycznych. Ostatni członek ruchu oporu – Józef 
Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” 
– zginął w obławie w Majdanie Kozic  Górnych pod Piaskami (woj. 
lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku. 
Powszechnie się uznaje, że większość niepodległościowych 
organizacji zbrojnych upadła na skutek braku reakcji USA i Wielkiej 
Brytanii i gwarantów postanowień konferencji jałtańskiej. Na ich 
sytuację miało też wpływ sfałszowanie przez PPR wyborów do 
Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 i w konsekwencji 
ostateczne uznanie w ten sposób przez mocarstwa anglosaskie 
narzuconej przez ZSRR władzy w Polsce. Po masowych ujawnieniach 
(76 774 osoby) w trakcie powyborczej amnestii, w związku z 
załamaniem się oczekiwań na interwencję mocarstw, 
antykomunistyczne, niepodległościowe podziemie zbrojne liczyło po 
1947 nie więcej niż dwa tysiące osób. 

 



Podstawowe 
organizacje  
• Armia Krajowa 

• Armia Krajowa Obywatelska 

• Armia Polska w Kraju 

• Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj 

• Konspiracyjne Wojsko Polskie 

• Narodowe Siły Zbrojne 

• Narodowe Zjednoczenie Wojskowe 

• NIE 

• Ruch Oporu Armii Krajowej 

• Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta 

• Wolność i Niezawisłość 

• Wolność i Sprawiedliwość 

 

 



Terytoria 
kontrolowane przez 
Polski Komitet 
Wyzwolenia 
Narodowego we 
wrześniu 1944 roku. 



Żołnierze wyklęci na Kresach Wschodnich 
 

• Po wkroczeniu w roku 1944 roku Armii Czerwonej na 
terytorium Polski NKWD, NKGB i Smiersz rozpoczęły 
aresztowania, deportacje i terror wobec polskiej ludności 
cywilnej. Jeszcze w okresie okupacji niemieckiej działalność 
radzieckich dywersantów spadochronowych polegała 
głównie na tropieniu i rozszyfrowywaniu oddziałów Armii 
Krajowej, mordowaniu ludności wiejskiej, udzielającej 
pomocy Armii Krajowej, napadaniu na dwory, paleniu 
kościołów i likwidowaniu inteligencji polskiej. Do kontroli 
polskich ziem wschodnich użyto oddziały NKWD, oddziały 
Armii Czerwonej i miejscową milicję, rekrutującą się z 
czerwonej partyzantki. Przykładowo oddziały partyzantki 
radzieckiej im. Czapajewa rabowały wsie w okręgu 
nowogródzkim. W rejonie Lidy w ciągu 3 miesięcy NKWD 
wymordowało 9800 osób. W Szczuczynie 
Nowogródzkim zamordowano 8000 osób. 
W Oszmianie 6000 osób. W sierpniu 1944 roku 
z Wilna wywieziono kilkanaście tysięcy mężczyzn do Kaługi. 
35 000 aresztowanych w Wilnie deportowano do 
południowej części Związku Radzieckiego i na Syberię. 
Liczbę Polaków deportowanych z terenów byłych 
województw wileńskiego i nowogródzkiego do grudnia 1944 
oceniano na ok. 80 000 osób. Do stycznia 1945 roku 
oceniano liczbę Polaków aresztowanych i wywiezionych do 
Związku Radzieckiego na ok. 5000 w Grodnie i ok. 10 000 
w Białymstoku. 



"NKWD z całą pasją wściekłości przeprowadza 
aresztowania dowódców AK. Bada w bestialski 
sposób, bije drutem kolczastym, kłuje szpilki za 
paznokcie, łamie żebra i wszystkich wywozi do 
Rosji... Za linią Curzona NKWD organizuje obławy 
na Polaków i morduje ich na miejscu bądź wywozi 
mężczyzn i kobiety zdolnych do pracy lub wojska. 
Siłą wyrzucają rodziny polskie na zachód poza 
linię Curzona." 
 

  Raport ppłk Władysława Liniarskiego, komenda
nta Okręgu Białystok, 22 lutego 1945 roku. 

 



"Krwawa okupacja sowiecka 
bestialstwem przewyższyła niemiecką. 
Aresztowania w każdej wsi, mordy, 
gwałcenie dziewcząt, grabież. 
Aresztowanych dziesiątki tysięcy; 
wywożą w nieznanym kierunku na 
amerykańskich samochodach lub 
torturują nagich w lochach z wodą." 

Raport ppłk Władysława Liniarskiego do Centrali i 
Komendy Głównej Armii Krajowej, 27 marca 
1945 roku. 



Represje NKWD i bezpieki 
 

• W Rzeszowskiem w 1944 roku wśród 
bagien Kraskowa 
Włodawskiego NKWD zorganizowało obo
zy koncentracyjne dla oficerów Armii 
Krajowej i działaczy polskich z okresu 
okupacji niemieckiej. Pod Siedlcami w 
miejscowości Kruślin NKWD 
zorganizowało obóz koncentracyjny dla 
aresztowanych działaczy polskich, 
których umieszczono w dołach o 
głębokości 8 m i powierzchni 2 na 2 m, 
gdzie woda sięgała do kolan. 

• Ocenia się, że między listopadem 1944 
roku a majem 1945 roku do obozów 
pracy na Syberii trafiło przynajmniej 50 
tysięcy Polaków, a przynajmniej 
dwukrotnie więcej znalazło się w 
obozach utworzonych w Polsce. 

 



"W Lubartowie pod Lublinem jest obóz dla 
oficerów AK oraz oficerów armii Żymierskiego, 
którym udowodniono przynależność do AK, lub 
inne „przestępstwa” polityczne. W obozie jest 
około sześć tysięcy oficerów. Obóz jest kierowany 
i dozorowany przez NKWD. Warunki higieniczne, 
odżywianie i traktowanie fatalne. Co kilka dni 
wywozi się większą partię więźniów w 
niewiadomym kierunku." 

Raport płk Jana Zientarskiego do gen. Leopolda 
Okulickiego z 21 lutego 1945 roku. 



Gen. Leopold 
Okulicki 





"Rząd lubelski i NKWD walczą 
bezwzględnie z każdym, kto nie 
współpracuje. Terror wzmaga się, 
przepełnione więzienia. Liczne 
obozy koncentracyjne. Największe: 
Rembertów, Sikawa koło Łodzi i 
Mysłowice." 

Raport płk Jana Rzepeckiego do Centrali, 3 
maja 1945 roku. 



"Dnia 28.V, do obozu w Rembertowie przywieziono 
ok. 100 więźniów politycznych z Białegostoku. 
Obecnie w obozie umiera z głodu 13–15 osób 

dziennie. Ciała chowa się w lesie, na mogiłach sadzi 
się drzewa, by nie było śladu." 

Depesza do Centrali komendanta Obwodu Mińsk Mazowiecki 
kpt. Walentego Sudy, nadana 1 lipca 1945 roku. 



Żołnierze i 
dowódcy 

podziemia 
polskiego. 

 



Marian Bernaciak, ps. Orlik, Dymek (ur. 6 marca 1917 
w Zalesiu, zm. 24 czerwca 1946 we wsi Piotrówek) – 
podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, członek ZWZ-AK, 
dowódca oddziału partyzanckiego AK, a następnie Zrzeszenia 
WiN na Lubelszczyźnie. 



Zygmunt Edward 
Szendzielarz, ps. „Łupaszko”, „Łupaszka” i 
„Łopaszko” (ur. 12 marca 1910 w Stryju, 
zm. 8 lutego 1951 w Warszawie) –
 major kawalerii Wojska Polskiego i Armii 
Krajowej. Dowódca 5 Wileńskiej Brygady 
AK. 



Józef Kuraś, pseud. „Orzeł”, „Ogień” (ur. 23 
października 1915 w Waksmundzie, zm. 22 
lutego 1947 w Nowym Targu) – żołnierz Wojska 
Polskiego i Armii Krajowej, oficer Batalionów 
Chłopskich i Urzędu Bezpieczeństwa, partyzant 
na Podhalu w czasie II wojny światowej, pod koniec życia 
jeden z dowódców oddziałów podziemia 
niepodległościowego i antykomunistycznego, oskarżany o 
zbrodnie na ludności cywilnej. 



Stanisław Michał Sojczyński ps. „Warszyc”, 
„Wazbiw”, „Wojnar”, „Świrski”, „Awr”, 
„Zbigniew” (ur. 30 marca 1910 
w Rzejowicach, zm. 19 
lutego 1947 w Łodzi) –
 kapitan piechoty Armii Krajowej, 
organizator i dowódca Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego. 



Witold Pilecki herbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh”; nazwiska 
konspiracyjne „Roman Jezierski”, „Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan 
Uznański”, „Witold Smoliński”; kryptonim T-IV (ur. 13 maja 1901 w Ołońcu, 
zm. 25 maja 1948 w Warszawie) – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, 
współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i 
organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor raportów o Holocauście, 
tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez 
władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948. 
Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990. Pośmiertnie, w 2006 otrzymał Order 
Orła Białego, a w 2013 został awansowany na stopień pułkownika. 



August Emil Fieldorf, ps. „Nil” (ur. 20 
marca 1895 w Krakowie, zm. 24 
lutego 1953 w Warszawie) – generał 
brygady Wojska Polskiego, organizator i 
dowódca Kedywu Armii Krajowej, 
zastępca Komendanta Głównego AK. 
Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła 
Białego. 



Władysław Liniarski, ps. Mścisław, Wuj, Jan (ur. 23 listopada 1897 we wsi 
Małachowice-Gustawów w powiecie włoszczowskim guberni kieleckiej, zm. 12 
kwietnia 1984 w Warszawie) – pułkownik Wojska Polskiego, komendant Obszaru 
Białystok i komendant Okręgu Białystok Związku Walki Zbrojnej od lutego do 
września 1941 roku, komendant Białostockiego Okręgu ZWZ-AK (nieprzerwanie 
przez 5 lat), od stycznia 1945 roku komendant Białostockiego Okręgu Armii 
Krajowej Obywatelskiej (AKO). Działacz powojennego podziemia 
niepodległościowego, ofiara represji komunistycznych. W 1979 został 
członkiem Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu. W 2017 
pośmiertnie mianowany na stopień generała brygady. 



Jan Tabortowski, ps. „Bruzda” w AK i AKO, 
„Tabor” w WiN-ie (ur. 16 
października 1906 w Nowogródku, 
zm. 23 sierpnia 1954 w Przytułach) –
 major Wojska Polskiego, 
żołnierz AK, AKO i WiN, inspektor 
inspektoratów III łomżyńskiego i IV 
Suwalskiego AK, prezes rejonowy WiN. 



Łukasz Konrad Ciepliński ps. „Pług”, „Ostrowski”, „Ludwik”, 
„Apk”, „Grzmot”, „Bogdan” (ur. 26 listopada 1913 w Kwilczu, 
zm. 1 marca 1951 w Warszawie) –
 podpułkownik piechoty Wojska Polskiego (w 2013 r. 
awansowany pośmiertnie do stopnia pułkownika), 
żołnierz Organizacji Orła Białego, ZWZ-AK oraz NIE i DSZ, 
prezes IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, 
kawaler Orderu Orła Białego. 



Anatol Radziwonik, ps. „Olech” 
(ur. 7 lutego?/ 20 lutego 1916 w Briańsku, zm. 12 maja 
1949 niedaleko wsi Raczkowszczyzna) –
 podporucznik Wojska Polskiego, od 1943 roku w 
strukturach Armii Krajowej, jeden z dowódców polskiego 
podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego, 
ostatni dowódca zorganizowanych struktur polskiego 
podziemia niepodległościowego na ziemi nowogródzkiej. 



Henryk Antoni Flame vel 
Flamme, ps. „Grot”, „Bartek” (ur. 15 
stycznia 1918 we Frysztacie, zm. 1 
grudnia 1947 w Zabrzegu) – polski 
dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska 
Polskiego, kapitan Narodowych Sił 
Zbrojnych, dowódca grup leśnych VII 
(Śląskiego) Okręgu NSZ. 



Wacław Lipiński, ps. Socha, Gwido, Aleksander, A. 
Szański, W. Gel (ur. 28 września 1896 w Łodzi, 
zm. 4 kwietnia 1949 we Wronkach) –
 doktor hab. historii, podpułkownik Wojska 
Polskiego, działacz antykomunistycznego 
podziemia niepodległościowego. 



Hieronim Kazimierz Dekutowski, ps. „Zapora”, 
„Odra”, „Reżu”, „Stary”, „Henryk”, „Zagon”, 
„Mieczysław”, „Piątek” (ur. 24 
września 1918 w Dzikowie, zm. 7 
marca 1949 w Warszawie) – major Polskich Sił 
Zbrojnych, cichociemny, dowódca oddziałów 
partyzanckich Armii Krajowej, Delegatury Sił 
Zbrojnych na Kraj i Zrzeszenia Wolność i 
Niezawisłość. 



Zdzisław Broński ps. „Uskok” (ur. 24 grudnia 1912 
w Radzicu Starym, zm. 21 maja 1949 
w Dąbrówce) – podoficer rezerwy Wojska 
Polskiego, członek Polskiej Organizacji 
Zbrojnej i Armii Krajowej, dowódca oddziału 
partyzanckiego AK, a następnie Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość (WIN) na Lubelszczyźnie. 



Stanisław Józef Bronisław Kasznica, ps. „Stanisław 
Wąsacz”, „Wąsowski”, „Przepona”, „Służa”, 
„Maszkowski”, „Borowski”, „Stanisław Piotrowski” 
(ur. 25 lipca 1908 we Lwowie, zm. 12 maja 1948 
w Warszawie) – polski dowódca 
wojskowy, porucznik Wojska 
Polskiego, podpułkownik i ostatni komendant 
główny Narodowych Sił Zbrojnych. 



Władysław Łukasiuk ps. „Młot” 
(ur. 16 lutego1906, zm. 27 
czerwca 1949) –
 kapitan WP/AK, partyzant 
antykomunistyczny 
ziemi podlaskiej. 



Mieczysław Dziemieszkiewicz, ps. „Rój” (ur. 28 
stycznia 1925 w Zagrobach, zm. 13/14 
kwietnia 1951 w Szyszkach) – żołnierz Narodowych Sił 
Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, 
uczestnik polskiego niepodległościowego podziemia 
antykomunistycznego na północnym Mazowszu. 
Brat Romana Dziemieszkiewicza ps. „Adam”, „Pogoda” oraz 
Jerzego Dziemieszkiewicza ps. „Żbik”. Jego symboliczny grób 
znajduje się w Makowie Mazowieckim. Pośmiertnie 
awansowany do stopnia podporucznika. 



Antoni Żubryd ps. „Zuch”, „Orłowski” (ur. 4 
września 1918 w Sanoku, zm. 24 
października 1946 w Malinówce) –
 podoficer piechoty Wojska Polskiego, oficer 
(kapitan bądź major) Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca 
oddziału partyzanckiego NSZ – „Zuch”. Mąż Janiny i 
ojciec Janusza. Zamordowany wraz z żoną z polecenia 
władz UBP, pośmiertnie zrehabilitowany w 1994 i uznany 
za bohatera walczącego o niepodległy byt państwa 
polskiego. 



Zdzisław Stanisław Badocha ps. „Żelazny” 
(ur. 22 marca 1925 w Dąbrowie 
Górniczej, zm. 28 czerwca 1946 w 
majątku Czernin) – żołnierz Armii 
Krajowej, w latach powojennych 
dowódca 2. szwadronu 5 Wileńskiej 
Brygady AK. 



Franciszek Jerzy Jaskulski, pseud. 
„Zagon”, „Zagończyk” (ur. 16 
września 1913 w Castrop-Rauxel, 
zm. 19 lutego 1947 w Kielcach) –
 porucznik AK, komendant 
Inspektoratu Wolność i 
Niezawisłość. 



Tadeusz Zieliński ps. „Igła” (ur. 27 
września 1927 w Gaju, gm. 
Skaryszew (obecnie część Skaryszewa), 
zm. 24 czerwca 1948) – żołnierz Armii 
Krajowej, dowódca oddziału Wolności i 
Niezawisłości działającego w 
Radomskiem i Kieleckiem 



Wincenty Jerzy Kwieciński, przybrane nazwisko 
Witold Kamiński, ps. „Głóg”, „Jur”, „Lotny”, „V-T”, 
„Mańkut”, „Proboszcz” (ur. 24 grudnia 1916 
w Słowiańsku, zm. 15 października 1984 
w Warszawie) – podpułkownik artylerii Wojska 
Polskiego, żołnierz Związku Walki Zbrojnej i Armii 
Krajowej oraz NIE, Delegatury Sił Zbrojnych na 
Kraj i Zrzeszenia WiN, kawaler Orderu Orła 
Białego. Więzień polityczny w PRL. 



Danuta Siedzikówna, właśc. Danuta Helena 
Siedzik, ps. „Inka” (ur. 3 
września 1928 w Guszczewinie, zm. 28 sierpnia 
1946 w Gdańsku) – sanitariuszka 4. szwadronu 
odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej 
Brygady AK, w 1946 w 1 szwadronie Brygady 
działającym na Pomorzu, pośmiertnie 
mianowana podporucznikiem Wojska Polskiego. 



Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk”, nazwisko konspiracyjne: 
„Karol Szach” (ur. 6 czerwca 1904 w Wilnie, zm. 28 
sierpnia 1946 w Gdańsku) – naczelnik II rejonu IV Okręgu 
Trockiego oraz dowódca drużyny Milicji Ludowej Pasa 
Neutralnego, sierżant Korpusu Ochrony Pogranicza, 
partyzant 3 Wileńskiej Brygady AK, zastępca dowódcy 
plutonu 5 Wileńskiej Brygady AK, dowódca 2 kompanii 4 
Wileńskiej Brygady AK. 28 sierpnia 2016 awansowany 
pośmiertnie do stopnia podpułkownika. 



Józef Franczak ps. „Lalek”, „Laluś”, „Laleczka”, „Guściowa”, używał też 
nazwiska Józef Babiński (ur. 17 marca 1918 w Kozicach Górnych albo 25 
maja 1918, zm. 21 października 1963 w Majdanie Kozic Górnych) –
 wachmistrz Wojska Polskiego, później związany ze strukturami Związku Walki 
Zbrojnej i Armii Krajowej. Jest powszechnie uznawany za ostatniego członka i 
partyzanta polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, 
który poległ w walce z grupą operacyjną Zmotoryzowanych Odwodów Milicji 
Obywatelskiej/Służby Bezpieczeństwa w październiku 1963 roku, po 24 latach w 
zbrojnej konspiracji. 


