


DEFINICJA…
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.
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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.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z 

ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei 

osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu 

bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem 

samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też 

przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w 

tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego  Kresy Wschodnie II RP.



Żołnierze Wyklęci, czyli chłopska 
Wandea

1 marca 1951 r. w więzieniu na 
warszawskim Mokotowie, po pokazowym 
procesie, rozstrzelano siedmiu członków 
niepodległościowego IV Zarządu Głównego 
Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". 
Rocznica tej zbrodni obchodzona jest od 
2011 roku jako Narodowy Dzień Pamięci 
"Żołnierzy Wyklętych".

Z dr. Tomaszem Łabuszewskim, 
naczelnikiem Oddziałowego Biura Badań 
Historycznych w Warszawie (IPN), 
badaczem powojennego podziemia 
antykomunistycznego, rozmawia Tomasz 
Wiścicki.

 Z przyczyn oczywistych przed 1989 rokiem 
badania nad polskim podziemiem 
antykomunistycznym nie były możliwe, 
jeśli nie liczyć oficjalnych opowieści o 
„walkach z bandami”... Czy po upływie 
ponad trzydziestu lat możemy powiedzieć, 
że ta część naszej historii jest już w jakimś 
stopniu przebadana?



W roku 1989 nie startowaliśmy z pozycji zerowej – braku wiedzy na temat „żołnierzy wyklętych” – ale z poziomu ujemnego. Przez te 45 lat narosły 
stereotypy tworzone przez historyków w służbie komunistycznej propagandy, które ugruntowały w sporej części społeczeństwa obraz „bandytów” 
albo w najlepszym razie ludzi nierozumiejących przemian dziejowych po drugiej wojnie światowej. Te stereotypy dotyczyły zwłaszcza środowisk 
lokalnych na terenach, na których powojenna partyzantka miała masowe poparcie i trwała wiele lat. Komunistom w wielu przypadkach udało się 
zniszczyć te środowiska, a zwłaszcza ich warstwy oświecone, i w ich miejsce zbudować społeczności „socjalistyczne”, gdzie bandytów nazywano 
bohaterami, a bohaterów – bandytami.

Powstało bardzo wiele publikacji dotyczących spraw jednostkowych, prezentujących materiały źródłowe czy opartych na wspomnieniach, natomiast 
do dzisiaj nie powstała monografia żadnej z podstawowych organizacji konspiracji powojennej, w tym Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”, Narodowych Sił Zbrojnych czy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Nie mamy również publikacji dotyczących wielu 
struktur lokalnych, choćby Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” i wielu innych. Choć pisano o 
Józefie Kurasiu „Ogniu”, całościowego spojrzenia na temat dowodzonego przez niego zgrupowania również brak.

To oczywiście nie znaczy, że nie zrobiono nic. Podstawową publikacją o charakterze popularyzatorskim, która przełamała stereotyp myślenia o 
konspiracji powojennej jako o efemerydzie o ograniczonym zasięgu, jest niewątpliwie „Atlas podziemia powojennego”. On pokazał, że mamy do 
czynienia z ogólnopolskim zjawiskiem niezwykle istotnym z punktu najnowszej historii Polski, które na drodze do odzyskania przez Polskę 
niepodległości w roku 1989 konkuruje jedynie z wybuchem „Solidarności”. Kilkaset tysięcy ludzi, którzy się przewinęli przez szeregi konspiracji 
powojennej, stanowi najliczniejszy udział Polaków w działaniach antysystemowych. Dopiero wybuch „Solidarności” przewyższa skalą działania 
konspiracji powojennej.



Jan Tabortowski był synem Jana i Wacławy z domu Wojno-Sidorowicz. Jego młodszy brat 
Albert (ur. 1910) był porucznikiem artylerii Wojska Polskiego i słuchaczem Wyższej 
Szkoły Intendentury (kurs 1937–1939). W kampanii wrześniowej walczył pod Lwowem, 
dostał się do niewoli sowieckiej i został zamordowany przez NKWD w Charkowie w 
zbrodni katyńskiej, niezidentyfikowany, spoczywa w zbiorowej mogile na cmentarzu 
polskich oficerów w Piatichatkach. Pośmiertnie awansowany na kapitana.

Jan maturę otrzymał w 1927 roku. Służbę wojskową odbywał w 79 pułku piechoty, a 
następnie w Oficerskiej Szkole Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej i w Szkole 
Podchorążych Artylerii w Toruniu. 15 sierpnia 1930 Prezydent RP mianował go 
podporucznikiem ze starszeństwem z dniem 15 sierpnia 1930 i 58. lokatą w korpusie 
oficerów artylerii, a minister spraw wojskowych wcielił do 19 pułku artylerii lekkiej w 
Nowej Wilejce. Trzy lata później awansował na porucznika. W 1935 został skierowany do 
Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych w Modlinie. W 1936, po ukończeniu kursu, 
został przeniesiony do 1 dywizjonu pociągów pancernych w Legionowie. W marcu 1939 
pełnił służbę w tym dywizjonie na stanowisku dowódcy I plutonu podoficerskiego 
szkolnego pociągu pancernego. Jako porucznik ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 
1933 zajmował 9. lokatę w korpusie oficerów broni pancernych.

O PARU ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

Jan Tabortowski
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FELIKS
SELMANOWICZ
“ZAGOŃCZYK”
Młodszy syn Franciszka i Anny z 
Zacharewiczów. Ukończył pięć klas 
gimnazjum. Razem z bratem brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej 
z 1920 r. jako ochotnik. W latach 
1921–1923 był związany z 
Oddziałem II Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego (wywiad 
wojskowy). W 1923 r. przeszedł do 
cywila w stopniu sierżanta. Pracował 
jako pracownik biurowy poczty. 
Ożenił się z Apolonią ze Skoczyków, 
z którą miał syna Feliksa, 
małżeństwo wkrótce się rozpadło. W 
późniejszym czasie prawdopodobnie 
miał również córkę Reginę, której 
matka oraz losy są nieznane.
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ZYGMUNT
SZENDZIELARZ
“ŁUPASZKA”
Był najmłodszym synem Karola (1863–1931), 
urzędnika kolejowego i Eufrozyny z Osieckich 
(1870–1953). Miał pięciu braci: Jana Franciszka 
(1892–1955), Adama Stefana (1894–1943), 
Rudolfa Franciszka (ok. 1899–1919), Mariana 
(1902–1964) i Edwarda oraz dwie siostry: 
Stefanię (1890–1968) i Józefę Marię 
(1897–1981). Bracia Marian i Rudolf walczyli w 
obronie Lwowa (1918–1919). Rudolf poległ. 
Marian odznaczony Virtuti Militari był 
rotmistrzem 20 pułku ułanów, jeńcem Oflagu VII 
A Murnau. Adam został zamordowany przez 
Niemców za przynależność do Armii Krajowej. 
Józefa była nauczycielką w szkole powszechnej 
na wsi w pobliżu Lwowa, zamężna za 
Stanisławem Kruczkowskim[3].
Zygmunt początkowo uczył się w gimnazjum we 
Lwowie, a następnie w Stryju. Był uczniem II 
Państwowego Gimnazjum w Stryju do 19 
września 1931 w VIII klasie na początku roku 
szkolnego 1931/32.

Od 14 listopada 1931 do 12 sierpnia 1932 był słuchaczem Kursu Unitarnego w Szkole Podchorążych 
Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Po ukończeniu kursu i awansie na kaprala podchorążego kontynuował 
naukę w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (od 1 października 1932 do 5 sierpnia 1934). 4 
sierpnia 1934 Prezydent RP mianował go podporucznikiem ze starszeństwem z dniem 15 sierpnia 1934 
roku i 68. lokatą w korpusie oficerów kawalerii. Po promocji przydzielony został do 4 pułku ułanów w Wilnie 
na stanowisko dowódcy plutonu. Na stopień porucznika został mianowany ze starszeństwem z 19 marca 
1938 i 69. lokatą w korpusie oficerów kawalerii, jednocześnie obejmując dowództwo 2. szwadronu. W 
okresie służby wojskowej por. Szendzielarz brał udział w licznych zawodach hippicznych, zajmując wysokie 
miejsca.

28 stycznia 1939 roku ożenił się z Anną Swolkień, później kurierką AK, aresztowaną w 1943 i wywiezioną na 
roboty przymusowe do Rzeszy, zginęła 24 lutego 1945 w wymianie strzałów w Wagenschwend. Mieli córkę 
Barbarę (ur. 16 listopada 1939, zm. 30 marca 2012).
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ŁUKASZ
CIEPLIŃSKI
“PŁUG”
Urodził się w rodzinie o tradycjach patriotycznych. 
Jego rodzicami byli Franciszek i Maria z domu 
Kaczmarek. Po ukończeniu szkoły powszechnej 
uczęszczał do Korpusu Kadetów nr 3 w Rawiczu. W 
latach 1934–1936 był słuchaczem Szkoły 
Podchorążych Piechoty w Komorowie-Ostrowi 
Mazowieckiej, którą ukończył w stopniu 
podporucznika (awans z 15 października 1936 z 84. 
lokatą). Od 1936 służył w 62 pułku piechoty w 
Bydgoszczy.
Po wybuchu II wojny światowej w szeregach tej 
jednostki uczestniczył w wojnie obronnej 1939 jako 
dowódca kompanii przeciwpancernej. Walczył w 
bitwie nad Bzurą i w Puszczy Kampinoskiej podczas 
przebijania się do oblężonej Warszawy. Wyróżnił się 
w walkach pod Witkowicami, gdzie z działka 
przeciwpancernego zniszczył w pojedynkę sześć 
niemieckich czołgów i dwa wozy dowódcze. Został 
za ten wyczyn odznaczony osobiście Orderem 
Virtuti Militari V klasy przez gen. Tadeusza Kutrzebę 
(generał odpiął dla niego order od swojego munduru 
podczas bitwy) oraz awansowany do stopnia 
porucznika.

 Z resztkami swojego pułku przedarł się do stolicy i brał udział w jej obronie. Po 
kapitulacji 28 września 1939 nie poszedł do niewoli. Celem zorganizowania trasy 
przerzutowej wraz z innymi oficerami przedostał się na Węgry do Budapesztu do polskiej 
placówki wojskowej. Po przeszkoleniu i otrzymaniu ładunku (pieniądze i instrukcję) 
wyruszył w drogę powrotną do Polski. 16 stycznia 1940 na skutek zdrady został 
aresztowany przez policję ukraińską w Baligrodzie wraz z towarzyszącymi mu osobami 
(Kazimierz Heilman-Rawicz, Lucjan Kühn i Zygmunt Pawłowicz). Pojmany pod 
przybranym nazwiskiem Jan Pawlita, został osadzony w więzieniu w Sanoku, z którego 
na początku maja 1940 zbiegł i dotarł do Rzeszowa.
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