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Kim byli Żołnierze Wyklęci ?

• Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego 
powojennego podziemia niepodległościowego i 
antykomunistycznego, którzy stawiali opór 
sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

• Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też 
jako „Żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy 
Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” 
powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go 
w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci –
antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, 
zorganizowanej przez Ligę Republikańską na 
Uniwersytecie Warszawskim. 



Łódzcy Żołnierze 
Wyklęci

• Wielu Żołnierzy Wyklętych walczyło z nowym, powojennym 
systemem w Łodzi. Inni stanęli przed łódzkim sądem, który skazał 
ich na śmierć lub długoletnie więzienie. W Łodzi wykonywano 
nawet wyroki śmierci. Wśród nich możemy wyróżnić osoby takie 
jak:

• Stanisław Sojczyński ,,Warszyc", ,,Wojnar" , ,,Zbigniew"

• Wincenty Winckiewicz

• Jerzy Cybulski

• Ludwik Danielak, ps. "Bojar", "Lotny", "Szatan"

• Władysław Stanilewicz



Stanisław Sojczyński -
dowódca Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego

Stanisław Sojczyński urodził się 30 marca 1910 r. w 
Rzejowicach. Pochodził z chłopskiej rodziny. W wieku 18 
lat zaczął naukę w Państwowym Seminarium 
Nauczycielskim w Częstochowie. Szkołę ukończył w 1932 r. 
i rozpoczął służbę wojskową. Od 1934 r. pracował jako 
nauczyciel. Wybuch wojny przerwał pracę Stanisława 
Sojczyńskiego w szkole. Jako podporucznik WP trafił do 
punktu mobilizacyjnego w Łodzi, później walczył w 
okolicach Hrubieszowa. Sądzony w procesie dowództwa 
KWP w Łodzi w dniach 9-16 grudnia 1946. Skazany na karę 
śmierci, zamordowany w Łodzi 19 lutego 1947.



Wincenty 
Winckiewicz i Jerzy 
Cybulski

• To młodzi ludzie, którzy zaraz po wojnie założyli Polską 
Organizację Podziemną, przekształconą potem w Polską 
Podziemną Organizację Bojową. Wincenty Winckiewicz urodził 
się w 1926 roku, Jerzy Cybulski był cztery lata starszy. Pochodzili 
z terenów obecnej Białorusi. Obaj walczyli w czasie wojny w 
Armii Krajowej. Po jej zakończeniu, tak jak wielu repatriantów, 
przyjechali do Łodzi i tu się osiedlili. Zaczęli działać w 
konspiracji. Dokonywali różnych akcji. Zdobywali broń, napadali 
na spółdzielnie spożywcze czy rolne w Łodzi i okolicy. Obu 
zabito 16 kwietnia 1951 roku. Pochowano ich na cmentarzu na 
Dołach. Przy czym rodzinie Jerzego Cybulskiego udało się ustalić 
jego miejsce pochówku. W 1990 roku jego szczątki przeniesiono 
do rodzinnego grobu przy ul. Ogrodowej.



Podporucznik 
Ludwik Danielak

Urodził się w 1923 roku w Stradzewie, w powiecie 
piotrkowskim. Pod koniec wojny, w kwietniu 1945, 
został powołany do wojska, do 4. pułku artylerii w 
Tomaszowie Mazowieckim. Po ogłoszeniu w 1947 roku 
amnestii Danielak i jego oddział ujawnili się i złożyli 
broń. W 1950 roku wyjeżdża do Łodzi. Marca 1954 r. 
ubecy wpadają do mieszkania jego krewnej przy ul. 
Lutomierskiej w Łodzi. Ludwik Danielak zostaje 
aresztowany. Jego proces zaczyna się jesienią 1954 
roku. Sąd skazuje go na karę śmierci. Wyrok wykonany 
zostaje 5 sierpnia 1955 roku.



Władysław 
Stanilewicz

• Był dowódcą grupy, którą tworzyli jego kuzyni, 
przyjaciele. Kiedy w Łodzi, w parku im. Józefa 
Poniatowskiego, postawiono pomnik Wdzięczności 
Armii Radzieckiej i umieszczono na nim tablice w 
języku polskim i rosyjskim, postanowili go zniszczyć. 
Władysław brał nocne dyżury w aptece przy ul. 
Pomorskiej. Przez kilkanaście wieczorów wytwarzał 
materiał wybuchowy. Do akcji "Naczelnik" doszło 12 
lutego 1946 roku - Z pomnika została góra 
gruzu. Władysława Stanilewicza aresztowano 5 grudnia 
1950 roku. Skazano go na 15 lat więzienia - wyszedł po 
pięciu



• Cmentarz Doły – upamiętnienie „łódzkiej łączki”

• Tablica przy ul. Próchnika 39 poświęcona gen. Augustowi Fieldorfowi – Nilowi

• Pomnik Ofiar Komunizmu

• Ulica Kapitana Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca"

• Rondo Żołnierzy Wyklętych

• Rondo Zbigniewa Zakrzewskiego

• Ulica Por. Bronisława Skóra-Skoczyńskiego ps. Robotnik

• Ulica Mjr. Zygmunta Szendzielorza ps. Łupaszka

• Ulica Gen. Zygmunta Waltera - Janke

Łódzkie miejsca upamiętniające
Żołnierzy Wyklętych
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