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Władysław Kwieciński "Polsce służ!"



Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku spowodował 

powołanie do istnienia szeregu organizacji mających 

na celu walkę z okupantem niemieckim a, jak się 

okazało potem, również sowieckim.

27 września 1939 roku powstała SZP -

Służba Zwycięstwu Polski. Była organizacją 

konspiracyjną walczącą o wyzwolenie Polski. 

Powoływała ona tymczasowe ośrodki władzy, 

organizowała armię i koordynowała wysiłki 

społeczeństwa polskiego w walce o niepodległość. 

Była ona zaczątkiem późniejszego Polskiego Państwa 

Podziemnego. Dowodził nią generał Michał 

Tokarzewski-Karasiewicz, który był również dowódcą 

obrony Warszawy.

13 listopada 1939 roku generał Władysław Sikorski 

zmienił SZP w ZWZ - Związek Walki Zbrojnej.

Broń oddziałów polskich 

zgromadzona przez Niemców po 

kapitulacji Warszawy w 1939 r.



Generał Michał Tokarzewski-Karasiewicz Kazimierz Sosnkowski



Żołnierze ZWZ w okresie transformacji 

oddziałów w AK

Związek Walki Zbrojnej działał aż do 14 lutego 1942 roku. Miał za zadanie koordynowanie 

czynnego oporu w walce z okupantem oraz odbudowę państwa. Tajną organizacją dowodził 

generał "Józef Gadziemba" - Kazimierz Sosnkowski.

ZWZ w lutym 1942 roku, decyzją generała Sikorskiego zostało ponownie przekształcone tym 

razem w AK - Armię Krajową.

14 luty 1942 rok - przekształcenie 

ZWZ w AK.



Armia Krajowa działała do 19 stycznia 1945 roku. Jej zadaniem było prowadzenie oporu zbrojnego 

przeciwko okupantowi hitlerowskiemu. Funkcję najważniejszych polskich dowódców pełnili kolejno: 

Stefan "Grot" Rowecki, Tadeusz "Bór" Komorowski oraz Leopold "Niedźwiadek" Okulicki.

Niemcy zwalczali AK w każdy możliwy sposób. Sowieci traktowali ją bardzo nieufnie. Na terenach 

zajętych przez Armię Czerwoną miały miejsca różne represje. Oddziały AK poddawane były 

likwidacji, inwigilacji i prześladowaniom. Żołnierze polskiego podziemia podlegali torturom ze strony 

NKWD i aparatu bezpieczeństwa. Sytuacja ta uniemożliwiła zawarcie kompromisu z Armią Czerwoną, 

co skutkowało podjęciem decyzji o rozwiązaniu AK przez ostatniego dowódcę, Leopolda Okulickiego. 

Był to pierwszy krok do likwidacji Polskiego Państwa Podziemnego.

Legendarni dowódcy Armii Krajowej, generałowie: Stefan Rowecki, Tadeusz Komorowski i Leopold Okulicki



Krzyż Armii Krajowej Brygada Armii Krajowej



Po zakończeniu wojny i rozwiązaniu AK wielu żołnierzy tej organizacji kontynuowało walkę o niepodległą 

Polskę. Tym razem był to wróg ze wschodu. Rosjanie zastąpili Niemców, ale byłą to walka równie bezlitosna. 

Rozpaczliwe próby powstrzymania komunistów ze wschodu skazane były na niepowodzenie. Bojownicy z tego 

okresu zostali nazwani Żołnierzami Wyklętymi. Rota ich przysięgi odwoływała się do tradycji i wiary 

chrześcijańskiej:

"W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na

ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej,

stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia

mego.

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń

Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie

spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg."



Działalność polskiego żołnierza w czasie okupacji niemieckiej najlepiej widoczna była podczas 

powstań, jakie zostały przez AK zorganizowane. Powstanie Zamojskie to, obok Powstania 

Warszawskiego, drugie największe powstanie na okupowanych terenach w czasie wojny. To 

niezwykłe wydarzenie miało miejsce od grudnia 1942 roku do lipca 1943 roku.

Powstanie Zamojskie było spowodowane planem utworzenia niemieckiego pasa osiedleńczego na 

Zamojszczyźnie, poprzez wysiedlenie jej ludności. Niemieckie działania spotkały się ze 

zmasowanym działaniem polskiego ruchu oporu. Partyzanci prowadzili akcje dywersyjne, 

samoobronne, odwetowe i zaczepne w celu zaprzestania usuwania ludności polskiej z ich ziemi i 

osiedlania na niej ludności niemieckiej. Największe nasilenie tych działań miało miejsce w połowie 

grudnia 1942 roku na mocy rozkazu komendanta Franciszka Kamińskiego.

Wiele organizacji, m.in. Bataliony Chłopskie i Armia Krajowa w dniach 20-25 grudnia spaliły 

dziesięć skolonizowanych wsi i kilka posterunków policyjnych . poskutkowało to zaprzestaniem na 

pewien czas terroru ze strony okupanta. Niestety nie na długo...

Oddział Batalionów ChłopskichWysiedlenia ludności podczas II 

wojny światowej



W czerwcu 1943 roku działania okupanta zostały wznowione. Tym razem na tereny Zamojszczyzny 

sprowadzano ludność ukraińską. Była to druga faza wysiedleń. Miała ona ochronić przybyłych osadników 

przed odwetowymi działaniami polskich oddziałów oraz skłócić oba narody. Plan ten się po części powiódł i 

przyniósł owoce w 1944 roku, kiedy to Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) przeprowadziła wielką ofensywę 

przeciwko ludności polskiej, co doprowadziło do ostrych starć z polskim ruchem oporu. Walki trwające od 

wiosny 1944 do czerwca tego roku pochłonęły wiele ofiar, których dokładnej liczby nie ustalono.

Wiosną 1944 roku przeciwko polskiej ludności ponownie wystąpili Niemcy. Na Zamojszczyźnie wybuchły 

kolejne walki, które miały zlikwidować polską partyzantkę. Wywiązało się wiele bitew i potyczek z których 

największa miała miejsce pod Osuchami (25-26 czerwca 1944 r.). Zniszczono tam dużą część oddziałów 

polskiej partyzantki.

Schwytanych w walkach lub podstępem działaczy zbrojnego podziemia przetrzymywano na zamojskiej 

Rotundzie, obozie Koncentracyjnym na Majdanku (KL Lublin) lub na Zamku w Lublinie. Wielu z nich 

straciło tam życie.

Zamość i Szczebrzeszyn zostały wyzwolone w lipcu 1944 roku podczas akcji "Burza". Mimo tego wielu 

partyzantów musiało uchodzić przed prześladowaniami komunistów i opuścić rodzinne strony...

Pomnik Powstania Zamojskiego w Wólce Wieprzeckiej nieopodal Zamościa



Zdjęcie żołnierzy Armii Krajowej z okresu walk z UPA



Obóz przejściowy na Rotundzie w Zamościu



Obóz koncentracyjny Majdanek w Lublinie



Żołnierze podczas przygotowań do akcji "Burza"



Bardzo wielu bojowników z okupantami 

hitlerowskimi i sowieckimi nie znajduje 

należytego upamiętnienia. Są wciąż zapomniani 

lub pomijani. Tymczasem Lubelszczyzna obfituje 

w wiele życiorysów, które należałoby 

odpowiednio uhonorować.

Postacią, która związana jest bezpośrednio z 

terenami mojej Małej Ojczyzny jest Władysław 

Kwieciński.

Przyszły dowódca III Rejonu Armii Krajowej 

Obwodu Krasnystaw urodził się 2 kwietnia 1916 

roku w Chłaniowie (Gmina Żółkiewka). 

Ukończył Szkołę Powszechną w Gdeszynie i 

szkołę średnią w Chełmie. W 1938 roku 

rozpoczął studia na Wydziale Rolnym Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie. Studia te zostały przerwane przez 

wybuch wojny.

Władysław Kwieciński w początku 

lat 50-tych ubiegłego wieku



Otrzymanie świadectwa maturalnego w 

Chełmie w 1937 roku

Chorąży Gimnazjum, Chełm, 1934 rok



Wybuch wojny skierował Władysława Kwiecińskiego na ścieżkę kariery wojskowej. 

Ukończył kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 9 P.P. LEG. W Zamościu. Otrzymał 

stopień plutonowego podchorążego i został wysłany na front, gdzie uczestniczył w walkach 

obronnych nad Wisłą i bitwie pod Krasnymstawem, podczas której został ranny. Żołnierza 

umieszczono w szpitalu wojskowym w Chełmie.

25 września, po wkroczeniu Armii Czerwonej ze wschodu, szpital dostał się w ręce Rosjan. 

Próba przewiezienia rannych polskich żołnierzy do ZSRR została poczyniona pod pretekstem 

uwolnienia miejsc dla żołnierzy sowieckich. Podchorąży Kwieciński dokonał udanej ucieczki z 

transportu, który najprawdopodobniej zakończyłby się jego śmiercią z rąk rosyjskich oprawców. 

1 października 1939 roku udało mu się powrócić do rodzinnego domu w Mościskach.

Władysław Kwieciński w Szkole 

Podchorążych
Oddział Kwiecińskiego tuż przed wyruszeniem na front



Meldunek "Lubicza" do Komendy Obwodu - czerwiec 1944 roku

Po powrocie do domu Władysław 

Kwieciński rozpoczął swoją działalność 

konspiracyjną. Pełnił podczas niej 

funkcję Dowódcy Plutonu i Kompanii w 

południowej części Rudnika. Był też 

Komendantem Placówki 9 i Rejonu III 

w tych okolicach. Posługiwał się wtedy 

pseudonimem konspiracyjnym 

"Kwiatoń". Dopiero w sierpniu 1940 

roku przyjął pseudonim "Lubicz" z 

którym jego nazwisko związane już 

pozostanie na stałe.



Wojenne losy "Lubicza" owocują zawiązaniem szeregu przyjaźni z towarzyszami broni. W tamtym 

czasie był adiutantem Dowódcy II Batalionu 7 Pułku Piechoty Legionów. Funkcję tę sprawował 

Kazimierz Kapłon "Kalina".

Prowadzone działania konspiracyjne doprowadziły do awansu "Lubicza" na Komendanta Rejony III 

Obwodu Krasnystaw. Przyjął wtedy nowy pseudonim: "Przełęcz".

"Lubicz" i "Kalina" w 1944 roku "Lubicz" i Karol Piszczak "Piła", 1943 rok



Fragment komunikatu UB Krasnystaw do UB Lublin w sprawie "Lubicza"

Po zakończeniu wojny Władysław Kwieciński powrócił na studia. Podobnie jak wielu jego 

kolegów z konspiracji był przez wiele lat narażony na działania inwigilacyjne ze strony 

komunistycznych służb bezpieczeństwa. Mimo ujawnienia się nie dane mu było spokojne życie 

a czasy wojny i konspiracji wspominał z najwyższą ostrożnością.

Po jego śmierci, wiele lat po wojnie, moja szkoła postanowiła uczcić postać Władysława 

Kwiecińskiego "Lubicza" rozpoczynając procedurę przyjęcia Jego osoby w charakterze patrona 

szkoły. Działania te są wspomagane częstymi kontaktami z jego synem Andrzejem 

Kwiecińskim, który jest częstym gościem w Płonce. Mamy nadzieję, że już wkrótce o tej 

ważnej dla naszego regionu postaci, będziemy mówić jako o swoim patronie...



Z dawnymi towarzyszami broni w 

Gorzkowie

Przed stara szkołą w Płonce, rok 1950



W trakcie tworzenia albumu wykorzystałam liczne źródła ogólnodostępne w internecie i bibliotece 

szkolnej. Dzięki uprzejmości pana Andrzeja Kwiecińskiego skorzystałam również z dostarczonych przez 

niego materiałów archiwalnych dostępnych w naszej szkole i na szkolnej stronie internetowej.

Jestem uczennicą klasy ósmej Szkoły Podstawowej w 

Płonce. Od klasy czwartej interesuję się historią. 

Szczególnie bliska jest dla mnie tematyka II wojny 

światowej i okupacji niemieckiej. Z tego względu od razu 

zainteresowała mnie postać Władysława Kwiecińskiego i 

jego wojenne losy. Wiąże się to również z planami 

przyjęcia przez naszą szkołę jego imienia. Częste wizyty 

pana Andrzeja Kwiecińskiego, syna "Lubicza", 

umożliwiły mi dotarcie do dokumentów zamieszczonych 

w tym albumie.

Praca nad nim okazała się ciekawym doświadczeniem. 

Uważam, że postać "Lubicza" zasługuje na takie 

upamiętnienie.

Gabriela Szewczyk


