
                                            Szanowni Młodzi Przyjaciele 

Zapraszam Was na opowieści, o kolejnym ogniwie, naszej historii. Historii narodowego 

łańcucha walki, którą historycy, określają mianem II Konspiracji. 

Zapraszam Was, na opowieści, o ludziach, o postawach moralnych, patriotyzmie, 

bohaterstwie, zdradzie, cierpieniach, marzeniach, walce i losach, Żołnierzy Wyklętych. 

Losach, które wpływały i kształtowały naszą polską drogę do prawdziwej wolności, 

niepodległości i suwerenności.  

Mam świadomość, że w kilkunastu minutach, trudno będzie, zaprezentować kompendium 

wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Mam jednak nadzieję, że moja opowieść stanowić będzie 

inspirację, do pogłębienia wiedzy o totalitarnym komunizmie, o PKWN-ie, o PRL-u, o 

Żołnierzach Wyklętych. 

Wiedzy, do niedawna zakazanej i tajemnej. Dziś z mozołem odkopywanej wraz ze szczątkami 

Niezłomnych, na cmentarnych śmietnikach lub z dna trzypiętrowych obcych grobów. 

Genezą i głównym powodem powstania II konspiracji i samotnej walki Żołnierzy Wyklętych, 

była zdrada aliantów zachodnich i oddanie nas w strefę wpływów sowietów. 

Dotychczasowego niemieckiego okupanta zastąpił okupant sowiecki.  

Zmienili się jedynie oprawcy. Gestapo zastąpiło sowieckie NKWD i polskie UB.  Obozy 

zagłady, katownie, więzienia, funkcjonowały nadal.  

Nadal przebywali w nich Polacy, teraz głównie żołnierze II konspiracji. Tak się stało w byłym 

niemieckim obozie zagłady na Majdanku, na Lubelskim Zamku, na Zamojskiej Rotundzie, w  

Tomaszowskiej „Smoczej Jamie”, Biłgorajskim więzieniu i wielu innych katowniach,  

okupowanej przez sowietów Polsce.  

Posłuchajcie  opowieści o bohaterach, często w waszym wieku. Opowieści, które rozgrywały 

się również wokół naszych domów, Biłgoraja, Zamościa, Hrubieszowa, Tarnogrodu, 

Szczebrzeszyna, Tomaszowa, Józefowa, Radecznicy i wielu innych miejscowości 

Zamojszczyzny. 

Na ziemi zamojskiej, pobliski Zwierzyniec i Szczebrzeszyn były miejscem działania 

organizacji, niepodległościowej o zasięgu ogólnopolskim pod nazwą „ Kraj”.   

Członkowie organizacji „Kraj” rekrutowali się głównie ze studentów, a także uczniów 

szkół średnich Zamościa, Zwierzyńca i Szczebrzeszyna. Waszych rówieśników.  

W latach 50-tych w mrocznym okresie stalinizmu  na  ogólnopolskiej antenie radiowej 

nadawana była propagandowa  audycja  "Fala 49". Prowadzący audycję propagandzista 

komunizmu, aktor  Stefan Martyka,  ostrzegał słuchaczy przed zachodnim imperializmem, 

usprawiedliwiał pokazowe, sfingowane procesy żołnierzy AK i zbrodnie UB.  

Członkiem  organizacji „Kraj” był również student prawa, mieszkaniec Szczebrzeszyna, 

Tadeusz Klukowski ps. „Krzysztof”, syn historyka Zamojszczyzny, autora „Dziennika z lat 

okupacji”  doktora Zygmunta Klukowskiego. 

Organizacja  „Kraj” przeprowadzała wiele akcji w całym kraju. W wielu z nich brał udział 

Tadeusz Klukowski  oraz mieszkaniec Zwierzyńca, Jerzy Kurzępa ps. „Rysiek”. Między 

innymi w 1952 roku wykoleili pociąg towarowy pod Płockiem w przekonaniu, że jest to 

radziecki transport z bronią i sprzętem wojskowym, jadący do Niemiec wschodnich NRD. 

Posłuchajcie fragmentu relacji pani Izabeli Bakońskiej- Gajewskiej, wówczas gimnazjalistki 

ze Zwierzyńca członkini organizacji „Kraj”. „Moimi świadkami w procesie byli: Maria 

Biczyńska, Jerzy Kurzępa i Tadeusz Klukowski.  

Bezwzględny sędzia,  kpt. Stefan Michnik  zasądził mi 12 lat więzienia, konfiskatę mienia, i 

utratę praw obywatelskich. Z więzienia wyszłam w 1956 r.  Moi koledzy mieli mniej szczęścia. 

Pomimo, że nie brali bezpośredniego udziału wykonania wyroku na redaktorze „Fali49”, o 

który byli oskarżani, Stefan Martyka, Tadeusz Klukowski i Jerzy Kurzępa  skazani zostali na 

karę śmierci.” 

                 



Wówczas - Komuniści głosili hasło: „Kto nie z nami, ten przeciwko nam”.  

Do realizacji cytowanego hasła  Minister Obrony Narodowej   powołał Wojskowe Prokuratury 

i Sądy Rejonowe.  Prokuratorów i Sędziów tych sądów, podzielić można na trzy grupy: 

1. Pierwszą grupę stanowili oficerowie Armii Czerwonej oddelegowani do Ludowego Wojska 

Polskiego. Wielu z nich nosiło polsko brzmiące nazwiska,  słabo lub w ogóle nie mówili po 

polsku, nie wspominając  o znajomości polskiego prawa.  

2. Drugą grupę stanowili Polacy z wykształceniem prawniczym, którzy przed wojną  uciekli  

do Rosji sowieckiej. Do Polski wrócili  w 1944 r. z  Armią Berlinga. 

3. Trzecią grupę stanowili absolwenci 6-cio lub 10-cio miesięcznych Oficerskich Szkół 

Prawniczych.  Istniały 4-y formalne warunki  dostania się na taki kurs:  pochodzenie rolnicze,  

3-letni staż partyjny,  ukończone 7 klas szkoły podstawowej  i wiek  25-35 lat.  

Na ogólną liczbę 50 sędziów w Wojskowych Sądach Rejonowych tylko jeden sędzia 

legitymował się korzeniami polskimi. Pozostali sędziowie, pomimo polsko brzmiących 

nazwisk, mieli korzenie żydowskie.  

To właśnie taka kadra, ci dyspozycyjni sędziowie w majestacie prawa, w imię obcych 

interesów, skazywali na haniebną śmierć, gułagi, więzienia, obozy pracy, 

tysiące polskich patriotów,  członków Podziemia Niepodległościowego, w tym studentów i 

uczniów organizacji „Kraj”. 

Wielu żołnierzy podziemia, którzy zawierzyli amnestii, w tym również z Obwodu 

Biłgorajskiego AK, zostali deportowani w głąb  ZSRR, nigdy już z zesłania nie powrócili. 

Sowieckie NKWD, polska komunistyczna bezpieka, UB walczyła z konspiracją, 

niepodległościową wyrafinowanymi, podstępnymi  metodami. 

Wiarołomne obietnice, inwigilacje, groźby, szantaże, donosy, prowokacje,  więzienia, tortury,  

okazały się główną i bardzo skuteczną bronią w walce z antykomunistycznym podziemiem.  

W kraju powstawało wiele różnych organizacji, tworząc antykomunistyczny  ruch 

partyzancki, toczący walkę z okupacyjnymi służbami bezpieczeństwa ZSRR,  głównie NKWD, 

UB, Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i MO.  

Ruch ten,  aż do powstania „Solidarności,”  był najliczniejszą formą zorganizowanego oporu, 

społeczeństwa polskiego, wobec narzuconej władzy.  

Liczbę członków organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na około 140-180 tysięcy osób. 

W samym województwie lubelskim około 20 tys. 

Do organizacji, które w II konspiracji przetrwały najdłużej i odegrały znaczącą rolę  na naszym 

terenie  zaliczyć należy: 

 1. „WIN” (Wolność i Niezawisłość) 1945 - 47 r. 

 2. „NSZ” (Narodowe Siły Zbrojne) 1944 -  56 r.   

 

Ugrupowania AK, WiN, i NSZ  uznane zostały za głównego wroga. Nie inaczej działo się w 

Biłgoraju, a przypomina o tym Tablica ku czci ofiar UB na budynku Biłgorajskiego Muzeum, 

byłej siedziby UB. Również Pomnik Ofiar stalinowskich, NKWD i UB przy ul. Poprzecznej.  

W samym budynku Urzędu Gminy, jeszcze przed kilku laty, odnajdowano kości ofiar 

zbrodniczego  komunistycznego systemu, przywiezionego do polski na sowieckich bagnetach. 

 

Oto kilka przykładowych meldunków komunisty, który w 1945 roku  tworzył  i utrwalał  w 

Biłgoraju obcy Polakom system komunistyczny,  będąc  Komendantem Powiatowego Urzędu 

Bezpieczeństwa,  porucznika Mikołaja Kruta.  

„01 Grudzień 1944 rok. W UB w Biłgoraju pracuje 31 ludzi, zaś w Komendzie Powiatowej 

Milicji, wraz z posterunkami 170 funkcjonariuszy, 10 agentów, 28 informatorów. Stan w 

areszcie: 58 osób, w tym 36 z AK, 9-ciu obszarników reszta folksdojcze.  



 

 28 Styczeń 1945 rok. Zbrojne ugrupowanie AK, pod dowództwem Konrada Bartoszewskiego, 

dokonało napadu, na więzienie. Ugrupowanie to wypuściło na wolność, 65 więźniów. 

 Kwiecień 1945 rok.  Bojówki  „Podkowy” i „Mata” rozbiły posterunki MO  we  Frampolu, 

Kocudzy, Biszczy i Łukowej.” 

 

Meldunki komendanta UB w Biłgoraju  dobitnie świadczą o tym, że Biłgorajanie nie godzili 

się z narzucanym brutalną silą  i zniewoleniem. 

Powrót żołnierzy do normalnego życia  nie  był  łatwy. Ciągłe rewizje, represje, zsyłki, 

więzienia,  skrytobójcze morderstwa, dotyczyły nie tylko podziemia niepodległościowego, ale 

często także najbliższych członków ich rodzin.  

Represje w różnej formie, stopniu i nasilenia trwały do lat 70-tych. Szczególnie przed 

komunistycznymi świętami np. obchodami 1-Maja, czy w okresie poprzedzającym, wybory czy 

referenda.  

Profilaktycznie zatrzymywano w aresztach na 48 godzin, najczęściej byłych żołnierzy AK, 

WiN, NSZ, ludzi nieposłusznych i niesprzyjających nowej władzy. 

 

Najdłużej ukrywającym się żołnierzem wyklętym  na Ziemi  Biłgorajskiej  był  żołnierz AK 

por. Andrzej Kiszka ps. „Dąb”.   

Andrzej Kiszka, zbudował  bardzo przemyślny bunkier pomiędzy Ciosmami a Hutą Starą w 

okolicy leśniczówki, w którym ukrywał się przed komunistami od 1952 r. 

Zadenuncjowany w grudniu 1961 r. został zatrzymany i skazany na dożywocie. Wyszedł z 

więzienia w 1971 r. Do dziś nie został zrehabilitowany i w świetle prawa III RP nadal jest 

przestępcą.  

Przytaczane przykłady z Ziemi Biłgorajskiej charakteryzują walkę polskiego podziemia 

niepodległościowego, również w wielu innych miastach i miasteczkach w Polsce.   

 

Ostatni członek ruchu oporu w kraju, sierżant Józef Franczak,  ps. „Lalek” zginął 

pod  Piaskami w  woj. lubelskim 1963 roku, osiemnaście lat po wojnie.  

Przypomnę  kilka symbolicznych, z pośród  20 tysięcy, nazwisk, zamordowanych polskich, 

patriotów i bohaterów.  

1. Generał. August Emil Fieldorf ps. „Nil” organizator i dowódca Kedywu, zastępca 

Komendanta Głównego AK. Stracony w 1953 r. Dlaczego? 

2. Rotmistrz Witold Pilecki. Więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz. Autor raportów 

o Holokauście, narodu żydowskiego. Stracony w 1948 r.  Dlaczego ? 

3. Zygmunt  Szendzielarz, ps. „Łupaszka” mjr. Wojska Polskiego. Dowódca V Brygady 

Wileńskiej AK Stracony w1951 r.  Dlaczego? 

4. Danuta Siedzikóna  ps „Inka” sanitariuszka,   V Wileńskiej Brygady AK. Stracona w 1946 

roku. W dniu egzekucji  miała  17 lat.  Dlaczego ? 

 

Szanowni – Zebrani - Droga Młodzieży  

Odpowiedzi na  pytanie dlaczego? musimy poszukać sami w naszej polskiej historii  i własnych 

sumieniach. 

Niech przyczynkiem poszukiwań odpowiedzi na  pytania Dlaczego?- Będzie również, 

współczesne  zdarzenie  w polskim Sejmie, odnoszące się wprost, do cytowanego przykładu, 

mordu politycznego, na osobie mjr. Zygmunta Szendzielarza,  ps. „Łupaszka,” straconego 

w 1951 r.-  Otóż? 

Kultywując tradycję sejmową  i pamięć o bohaterach w trakcie obrad Sejmu, 8 lutego 2022 r.  

mijała 71. rocznica śmierci Żołnierza Wyklętego, mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. 

„Łupaszka”, zamordowanego przez władze komunistyczne, w więzieniu mokotowskim, 
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strzałem katyńskim, w tył głowy. Marszałek  Sejmu, pani Elżbieta Witek, przyjętym 

obyczajem,  zaproponowała posłom uczczenie tej rocznicy minutą ciszy. Niestety, nie 

wszyscy posłowie zachowali się godnie i honorowo. Część posłów młodszego pokolenia  

ostentacyjnie wyszła z Sali  Posiedzeń.  Trudno nie zadać sobie dziś pytania Dlaczego?  

Czy, to  efekt głębokiego deficytu wiedzy historycznej własnego narodu, którego jest się 

reprezentantem w Sejmie. 

Czy też bezrefleksyjna demonstracja polityczna w skutek komunistycznej propagandy, 

kłamstw, oszczerstw, dezinformacji i czarnej legendy na temat Żołnierzy Wyklętych, 

wtłaczanej Polakom  przez wiele dziesięcioleci. 

                           

Szanowna młodzieży  

Spotkaliśmy się dzisiaj by utrwalać w narodowej pamięci, szczególnie młodego pokolenia, 

waszej, szanowna młodzieży, podstawowe prawdy historyczne i wnioski na przyszłość.  

By znać prawdę. Kto był agresorem, kto ofiarą, kto zdrajcą kto patriotą, by w przyszłości, w 

Polskim Sejmie zasiadali ci, którzy potrafią zachować się „jak trzeba”.  Tak, jak wasza 

koleżanka, sanitariuszka V brygady Wileńskiej AK.  Danuta  Siedzikówna, ps. „Inka”.  

Ta odważna siedemnastolatka, sierota, wychowywana przez babcię w przeddzień śmierci, w  

więziennym grypsie napisała, „Babciu, zachowałam się jak trzeba”. Stojąc przed plutonem 

egzekucyjnym łamiącym głosem wykrzyczała,  „Niech, żyje Polska”. 

W latach 1944-56 aresztowano około 300 tys. Polaków. Zamordowano 20 tysięcy. Głównymi 

katowniami NKWD i UB  były: więzienie przy Rakowieckiej oraz  przy ul. Strzleckiej w  

Warszawie.  Komuniści  robili wszystko, by na zawsze wymazać z  pamięci narodu  Żołnierzy 

Wyklętych”, robili również wszystko, by na zawsze zatrzeć ślady, własnych zbrodni.    

Rodziny wyklętych prześladowano, żyły z piętnem bandytów. Dzieciom Żołnierzy Wyklętych, 

a w szczególności oficerów, utrudniano ukończenie studiów, wdowom odmawiano podjęcia 

pracy.             

Obdarci z wiary, etosu, własnej historii, upokorzeni Jałtą, po wielu latach oszczerstw, tajnych 

procesów, skrytobójczych mordów, wymazywania z kart historii,  „Żołnierzy Wyklętych” i ich 

walki, o niepodległość i suwerenność, dziś Polska spłaca, spóźniony moralny i honorowy dług.  

Jak mawiał  poeta, umarłych wieczność, dotąd trwa, dokąd, pamięcią im się płaci. My   

dzisiejszym spotkaniem i swoją  obecnością spłacamy honorowy dług pamięci o Żołnierzach 

Wyklętych. Za to wszystkim bardzo dziękuję. 

                    Cześć i Chwała Bohaterom. 

                Cześć i Chwała Żołnierzom  Wyklętym. 

                                                                                        Dziękuję za uwagę. 

Przed nami 20 minutowa przerwa, w czasie której delegacje i zainteresowani przemieszczą się 

na ul. Poprzeczną i tam przy Pomniku ofiar stalinowskich, nastąpi uroczystość złożenia 

kwiatów. Również przy Tablicy ku czci ofiar UB na budynku Biłgorajskiego  Muzeum, byłej 

siedziby UB, złożymy kwiaty i zapalimy znicze.  

Niezmotoryzowani będą mogli skorzystać z samochody typu Bus z oznakowaniem Zespół 

Szkół Leśnych.  

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy zakończy uroczystości Obchodów, Narodowego Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowanych w dniu 1 marca 2022 r. w Biłgoraju. 

W imieniu organizatorów.  

1.ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Biłgoraj 

2. Parafii pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju 

3. Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju 

4. Starostwa Powiatowego w Biłgoraju 

Bardzo dziękuję wszystkim zebranym za przyjęcie zaproszenia, za udział, w dzisiejszej 

uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Biłgoraju. 


