
Adamczyk Grzegorz 05.01.2015 20.04.2015 27.07.2015

Czajka Krzysztof 12.01.2015 27.04.2015 03.08.2015

Draheim Jerzy 19.01.2015 04.05.2015 10.08.2015

Drobniewska Klara 26.01.2015 11.05.2015 17.08.2015

Dziarski Tomasz 02.02.2015 18.05.2015 24.08.2015

KanaÊ Pawe∏ 09.02.2015 25.05.2015 31.08.2015

Kowacka Izabela 16.02.2015 01.06.2015 07.09.2015

Kuszyƒski Marek 23.02.2015 08.06.2015 14.09.2015

Michalska Anna 02.03.2015 15.06.2015 21.09.2015

Nocna Aldona 09.03.2015 22.06.2015 28.09.2015

Ró˝aƒski Bartosz 16.03.2015 29.06.2015 05.10.2015

S∏odowicz W∏odzimierz 23.03.2015 06.07.2015 12.10.2015

Sobierajski Jerzy 30.03.2015 13.07.2015 19.10.2015

Strych Marcin 13.04.2015 20.07.2015 26.10.2015
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Wytrwali ˚o∏nierze Wykl´ci

Plan pracy Rady Miejskiej Ciechocinka na 2015 r.

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

Dlaczego „wytrwali”? Poniewa˝ przez wiele lat
musieli znosiç trudy i upokorzenia, a jednak byli
niez∏omni…

Chcàc mówiç o ˚o∏nierzach Wykl´tych, trzeba przy-
pomnieç ich genealogi´ - skàd si´ wzi´li i w jakich
ugrupowaniach byli. Nale˝y nadmieniç tu dat´ 28
wrzeÊnia 1939 r. w Warszawie, gdzie w przeddzieƒ
kapitulacji postanowiono za∏o˝yç organizacj´ konspi-
racyjnà S∏u˝ba Zwyci´stwu Polsce, której twórcami
byli oficerowie Wojska Polskiego. Pierwszym dowódcà
by∏ genera∏ Tokarzewski. SZP z biegiem czasu przemia-
nowano na Zwiàzek Walki Zbrojnej, a ten z kolei roz-
kazem genera∏a Sikorskiego z dnia 14 lutego 1942 r.
przemianowano w Armi´ Krajowà o kryptonimie Polski
Zwiàzek Powstaƒczy. Trzeba równie˝ przypomnieç,
˝e jesienià 1939 oraz zimà z 1939/1940 powstawa∏o
samorzutnie wiele lokalnych grup majàcych na celu
upór i walk´ z okupantami. Mówi´ o dwóch okupan-
tach, bo jak wiadomo tereny wschodnie II Rzeczypos-
politej zaj´li 17 wrzeÊnia 1939 r. Sowieci. Wi´kszoÊç
z lokalnych grup zajmowa∏a si´ zbieraniem broni. Za-
daniem AK by∏a realizacja koncepcji niepodleg∏oÊcio-
wych, zak∏adajàcych odbudow´ paƒstwa polskiego
w granicach sprzed 1939 roku. W latach 1942-1944
AK prowadzi∏o akcj´ scaleniowà. W jej sk∏ad wesz∏y:
Bataliony Ch∏opskie, cz´Êciowo Gwardia Ludowa, Na-
rodowe Si∏y Zbrojne, Narodowa Organizacja Wojskowa
oraz WolnoÊç, RównoÊç, Niepodleg∏oÊç. Kolejnymi
komendantami g∏ównymi AK byli gen. Stefan Rowecki
- ps. Grot, gen. Tadeusz Komorowski ps. Bór i gen.
Leopold Okulicki pseudonim Niedêwiadek. Armia Kra-
jowa przygotowywa∏a powszechne powstanie, pro-
wadzi∏a wywiad, kontrwywiad, dywersj´, propagand´

i likwidacje konfidentów, a od 1943 roku walk´ party-
zanckà na wi´kszà skal´. Od czerwca 1944 podj´to
akcj´ ,,Burza”, majàcà na celu wyzwalanie terenów,
a szczególnie wa˝niejszych miast i ustanawianie w nich
swojej w∏adzy, która wita∏aby wkraczajàce oddzia∏y
Armii Czerwonej. Niestety to si´ nie uda∏o, czego przy-
k∏adem jest zdobycie Lwowa i Wilna wspólnie z Armià
Radzieckà, a póêniej aresztowania i wywo˝enie w g∏àb
ZSRR lub w najlepszym wypadku kierowanie AK-owców
do armii polskiej (WP). Ogólnie AK-owcy byli traktowani
jako wrogowie sowietów. T´pi∏o ich NKWD i polska
bezpieka (UB). Dlatego te˝ sporo oddzia∏ów i pojedyn-
cze zagro˝one osoby wraca∏y do lasu, stajàc si´ ˚o∏nie-
rzami Wykl´tymi, którzy zmuszeni zostali do samoobro-
ny, a póêniej do walki przeciwko nowemu ustrojowi,
jaki zapanowa∏ w Polsce po II wojnie Êwiatowej. Nie-
którzy, mimo marcowej amnestii w 1947 roku, pozostali
w ukryciu do lat 50-tych XX wieku, a pojedyncze osoby
nawet do lat 60-tych. WÊród nas sà ˚o∏nierze Wykl´ci,
to koledzy:

- Eugeniusz Wo∏osik, który dzia∏a∏ w okr´gu bia∏o-
stockim AK. Po Amnestii uda∏o mu si´ wyjechaç
do Warszawy, gdzie zosta∏ studentem Politechniki
Warszawskiej i jej absolwentem na wydziale Budownic-
twa Ogólnego; zmar∏ 04.01.2014 r.;

- drugim jest mjr. Tadeusz Garncarek. ˚o∏nierz
ugrupowania AK z okolic Nowogródka.

Z ubolewaniem dzisiaj równie˝ nale˝y przypom-
nieç, ˝e 5 marca 1940 roku, z inicjatywy Berii - Stalin,
Mo∏otow, Beria podpisali notatk´ o wymordowaniu
polskich oficerów w Katyniu i innych miejscach kaêni
w ZSRR.

               Maciej Maksymowicz


