
Podziemie zbrojne 1944-1963

Chociaż w XX wieku potępionych formacji było w naszej czę-
ści Europy wiele, nie ma wątpliwości, że „wyklęci” to ci, któ-
rzy nie uznali końca II wojny i z bronią w ręku wystąpili prze-
ciw drugiemu – obok nazizmu – zaborczemu totalitaryzmowi. 
Stanęli nie tylko przeciw potężnym siłom nowego agresora,  
lecz także wobec jego gigantycznej, bezwzględnej propagandy.  
Nie mogli zwyciężyć zbrojnie ani nawet ocalić swojego wizerun-
ku – nonkonformistów i obrońców Niepodległej. 
Kiedy Polskę zalała bezkresna, wzbierająca fala sowietyzmu, za-
prawionego zaraźliwym powojennym konformizmem, stali się 
siłami zbrojnymi bez państwa i bez szansy na zewnętrzną po-
moc. Pozbawione nadziei na zwycięstwo, oddziały leśne trwały, 
dając świadectwo wierności Polsce – zapamiętanej, wymarzonej. 
Po latach tylko nieliczni z tych zdeklarowanych przeciwników 
komunizmu zdołali doczekać odbudowującej się Rzeczpospoli-
tej, która wtedy była ich celem.

PARTNERZY OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU „2013  ROK ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”:

Cena 20 zł



Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944–1963 to chronologiczny obraz 
dwudziestoletniej walki o wolną, wymarzoną Ojczyznę. Opowieść 
jest montażem wypowiedzi dziesiątek osób – świadków tamtych 
wydarzeń. Naoczne relacje przeplatane są komunikatami, odezwa-
mi, rozkazami, a także korespondencją zarówno lokalnych przed-
stawicieli UB z Centralą, jak i samego Ławrientija Berii ze Stalinem. 
Całość sprawia, że czujemy się uczestnikami tych wydarzeń.

Książka wydana w ramach Roku Żołnierzy Wyklętych

Organizatorzy RŻW:

Patroni RŻW:

Kpt. Zdzisław Broński „Uskok” w dzienniku:

Polska tonie w czerwonej powodzi... Istnieje przysłowie, że „tonący brzy-

twy się chwyta”, jakże ono obecnie pasuje do wielu Polaków! Toniemy 

– a nadzieja, któ rej się chwytamy – pozostaje niestety tylko przysłowiową 

brzytwą.
Powiat lubartowski, 1 maja 1949

Marian Wójtowicz (funkcjonariusz PUBP w Lubartowie) w raporcie:

Z polecenia szefa PUBP w Lubartowie [Lucjana Łykusa] udałem się służ-

bowo w teren. W czasie zasadzki, na której byłem wraz z żołnierzem KBW, 

przyszedł „Babinicz”, Libera Zygmunt, członek bandy „Uskoka” – który 

został przez nas pochwycony.

Stawiał zacięty opór, wystrzelił kilkakrotnie, raniąc dwukrotnie żołnie-

rza KBW, lecz został przeze mnie powalony na ziemię i wyrwałem mu 

pistolet „piętnastkę”. Chciał rozerwać granat obronny, który miał w kie-

szeni, lecz wykręciłem mu rękę i nie dopuściłem do tego. Gdy próbował 

wyrwać granat, powiedział: „Ja zginę i ciebie szlag trafi”.

Lubartów, 20 maja 1949


