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ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
Sprzeciwiali się
sowieckiej
agresji. Celem
ich było
odzyskanie przez
Polskę pełnej
suwerenności
państwowej.

W czasie
okupacji ziem
polskich
rekrutowali się z
szeregów
organizacji
antyniemieckieg
o ruchu oporu .

Członkowie
podziemi
antykomunistyc
znych
prowadzących
walkę z ZSRR
na ziemiach
polskich w
okresie
powojennym.
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Marca
Wyraz hołdu dla
żołnierzy za
męstwo, za oddanie
życia dla dobra
kraju.

NARODOWY DZIEŃ
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH

01.03.1951 r. w
Mokotowie
komuniści zastrzelili
Przywódców
IV Zarządu
Zrzeszenia Wolności
i Niezawiłości.

Gdzie walczyli Żołnierze Wyklęci?

Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP)
KWP walczyło z władzą
komunistyczną. Do działań KWP
należała: samoobrona, walka z
bandytyzmem, ochrona przed
Armią Sowiecką, likwidacja
urzędników komunistycznych.
Jedną z najważniejszych akcji
było rozbicie więzienia w
Radomsku w 1946 r. Podczas niej
uwolniono 57 członków KWP,
AK, NSZ.
Komendanci główni:
S. Sojczyński „Warszyc”twórca i głównodowodzący,
J. Jasiński („Janusz”),
J. Małolepszy („Murat”).
Do bardziej znanych
oddziałów KWP należały
oddziały Jana Małolepszego
ps. „Murat” i Henryka
Glapińskiego ps. „Klinga”.

Niepodległościowa, konspiracyjna organizacja
wojskowa
Utworzone w kwietniu 1945 w
Radomsku i Piotrkowie Trybunalskim
przez byłych żołnierzy 25. i 27. pułku
piechoty AK. Działało w
województwach: łódzkim, śląskim oraz
części poznańskiego, kieleckiego i
wrocławskiego. W latach 1945–46
liczyło kilka tysięcy członków.
Osłabione masowymi aresztowaniami
przetrwało do 1948 r. ( ok. 120
członków), a niektórzy członkowie
pozostali w konspiracji do 1953 r.

Stanisław Sojczyński
„Warszyc”
Urodzony 30.03.1910 r. w Rzejowicach, zmarł 19.02.1947 r.
Przed wojną ukończył Kurs Podchorążych Rezerwy
Piechoty i pracował jako nauczyciel języka polskiego.
Walczył w kampanii wrześniowej, a podczas okupacji był
zastępcą dowódców radomszczańskiego obwodu ZWZ i
AK.

Organizator i dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego – największej
organizacji antykomunistycznego podziemia w centralnej Polsce.
W 1946 r. został aresztowany przez UB i skazany na karę śmierci.
Do dziś nie odnaleziono jego szczątków.

Jerzy Włodzimierz Stwaski
Urodzony 01.01.1927 r. w Łodzi, malarz i artysta.
Żyje do dziś, obecnie jest na emeryturze i
mieszka w swoim miejscy urodzenia.
Zyskał bardzo dużo odznaczeń jednym z nich jest
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Brał udział w II wojnie światowej i powstaniu antykomunistycznym 1944-53.
Członek 20 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej, kapitan Wojska Polskiego, żołnierz
Armii Krajowej od 01.02.1943 r., oraz Konspiracyjnego Wojska Polskiego, działał
w Szarych Szeregach pod pseudonimem Komin, przydzielony do I Batalionu 27
pułku piechoty AK. Brał udział w akcji „Burza”. 10.10.1944 awansował na
stopień kaprala. Ukończył szkołę handlową, podczas studiów był poszukiwany
przez UB przez ten incydent musiał je przerwać.

Józef Kubiak
Ur. 16.03.1912 r. w Ozorkowie, zm. 30.06.1946 r. w
Psarach. Działacz Organizacji Młodzieżowej TUR w
Ozorkowie. Pod pseudonimem Paweł działał jako szef
łączności obwodu Łęczyca AK. Od 02.11.1944
komendant tego obwodu.
Próbował odbudować konspiracyjne struktury AK w Łęczycy. Zastępca Mariana
Grabskiego. Brał udział w rozbijaniu posterunków MO, rekwizycjach,
terroryzował działaczy PPR. Reaktywował Grupę Egzekucyjną AK „Błyskawica”
dzięki czemu dokonywała ona samodzielnie kolejnych akcji. Kubiak wydawał i
rozpowszechniał ulotki informacyjne „Błyskawica”. Zginął popełniając
samobójstwo, gdyż wpadł w zasadzkę UB i NKWD. Ciało Józefa Kubiaka
przewieziono do siedziby informacji WP w Łodzi przy ul. Gdańskiej 48, gdzie
zostało sfotografowane. Następnie pogrzebano je w nieznanym miejscu.

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”
2 września 1945 r. na spotkaniu w Warszawie byli
przywódcy rozwiązanej DSZ podjęli decyzję o
powołaniu do życia nowej ogólnopolskiej
organizacji pod nazwą Ruch Oporu bez Wojny i
Dywersji „Wolność i Niezawisłość” . Jego
uczestnikami byli: płk Jan Rzepecki, płk Antoni
Sanojca, płk Janusz Bokszczanin, płk Franciszek
Niepokólczycki i płk Jan Szczurek-Cergowski.
Prezesem organizacji został płk Rzepecki.
Jej celem miało być:
przywrócenie wolności
obywateli i odzyskanie
niezawisłości Polski dzięki
zniesieniu monopartyjności,
likwidacji polskiej policji
politycznej oraz usunięciu
radzieckiej.

Rozpracowując struktury łódzkiego WiN,
funkcjonariusze UB aresztowali Halinę Piotrowską i
Stanisława Łuczaka. Obydwoje byli funkcjonariuszami
Komendy Wojewódzkiej MO w Łodzi. Łuczak
gromadził meldunki i raporty dotyczące milicjantów,
przeciwko którym prowadzono sprawy dyscyplinarne,
a Piotrowska przekazywała je Zakrzewskiemu.
Dostarczała również odpisy tajnych dokumentów,
trafiających do kancelarii głównej komendy.

Dane te mogły być
wykorzystane w przyszłości
przy ewentualnych próbach
nakłaniania niektórych
milicjantów do współpracy z
podziemiem
niepodległościowym.

Kazimierz Grenda
Ur. 15.04.1906 w Toruniu, zm. 10.03.1959 w Poznaniu. mianowany przez prezesa Obszaru
Centralnego WiN Józefa Rybickiego „Andrzeja” prezesem Okręgu Łódzkiego. Głównym
obowiązkiem Grendy było zorganizowanie na terenie swojego okręgu placówek WiN.
Stworzył komendy obwodowe w: Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Zduńskiej Woli,
Koluszkach, Tomaszowie Mazowieckim i Łowiczu (-okręg Łódzki) oraz Częstochowie.

Komendy te obsadził podporządkowanymi sobie ludźmi. Grenda
otrzymywał na tak zwaną „skrzynkę”, czyli adres kontaktowy, instrukcje organizacyjne oraz prasę między innymi: „Honor i Ojczyznę”, „Polskie Słowo”, „Myśl Niezależną” i „Młodego Demokratę”,
które przekazywał do komendantów obwodów, aby mogli je rozpowszechniać. Według instrukcji
otrzymanych od niego sporządzali oni również we własnym zakresie ulotki i druki zawierające
informacje o bieżącej sytuacji społeczno-politycznej w kraju oraz nawołujące do zmiany ustroju.

Eugeniusz Kokolski ps. Groźny
Urodził się we Lwowie. Po wybuchu II wojny światowej jego rodzina została
wysiedlona z Kresów. Do Polski repatriowano go w marcu
1945 r. Został zatrudniony w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Łodzi w
charakterze dowódcy warty sądu. Nie godząc się na wprowadzaną w kraju
komunistyczną dyktaturę, utworzył nielegalną organizację
o nazwie „Niepodległość”, która w sierpniu 1945 r. przekształciła się w
antykomunistyczny oddział zbrojny.

Do początku listopada 1945 r. oddział „Dowództwo AK por. Groźnego” operował na terenie pow.
łódzkiego, łęczyckiego, łowickiego i brzezińskiego w woj. łódzkim, a następnie do marca 1946r.
głównie w Wielkopolsce Wschodniej (w pow. tureckim, kaliskim, konińskim i kolskim). Była to
jedna z najbardziej aktywnych grup antykomunistycznego podziemia na tamtym terenie.
15 marca 1946 r. na terenie gm. Dobra Eugeniusz Kokolski i jego żołnierze zostali otoczeni przez
grupę operacyjną UB, MO i NKWD. Groźny aby nie trafić w ręce funkcjonariuszy UB, popełnił
samobójstwo. Miejsce jego pochówku jest do dzisiaj nieznane.
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