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„Życie moje Polsce
 ofi arowałem”

Łukasz Konrad Ciepliński urodził 
się 26 listopada 1913 r. w Kwil-

czu, w powiecie międzychodz-
kim w Wielkopolsce. Był synem 
Franciszka i Marii z d. Kaczmarek. 
W jego rodzinie żywe były trady-
cje patriotyczne. Dwóch braci Łu-
kasza – Stanisław i Antoni – brało 
udział w powstaniu wielkopolskim. 

Uczęszczał do szkoły powszech-
nej w Kwilczu i Międzychodzie. 
1 września 1929 r. rozpoczął na-
ukę w elitarnym Korpusie Kadetów 
nr 3 w Rawiczu. We wrześniu 1934 r. 
wstąpił do Szkoły Podchorążych 
Piechoty w Komorowie koło Ostro-
wi Mazowieckiej. W 1936 r. ukoń-
czył tę szkołę i został awansowa-
ny do stopnia podporucznika.

  Łukasz Ciepliński w mundurze galowym 
kadeta. 11 listopada 1936 r., jako delegat 
swojego rocznika Szkoły Podchorążych 
Piechoty, uczestniczył w spotkaniu 
z prezydentem RP Ignacym Mościckim
  AIPN Rzeszów



W    listopadzie 1936 r. ppor. 
Łukasz Ciepliński rozpoczął 

służbę w 62. Pułku Piechoty Wiel-
kopolskiej 15. Dywizji Piechoty, sta-
cjonującym w Bydgoszczy. Pułkiem 
dowodził ppłk. Kazimierz Heilman-
-Rawicz, żołnierz Legionów Pol-
skich i Armii Hallera, uczestnik woj-
ny polsko-bolszewickiej. W 1938  r. 
ppor. Ciepliński został dowódcą 
kompanii przeciwpancernej 62. Puł-
ku Piechoty.

 Łukasz Ciepliński w mundurze 
ofi cera 62. Pułku Piechoty

 AIPN Rzeszów

 We wrześniu 1938 r. 
zdobył I miejsce w zawodach 
w pięcioboju nowoczesnym 
o mistrzostwo Wojskowego 
Klubu Sportowego 
w Bydgoszczy.

 Szkoła Podstawowa nr 28 
im. Łukasza Cieplińskiego 
w Rzeszowie



Wojna
We wrześniu 1939 r. 62. Pułk Pie-

choty Wielkopolskiej  wziął 
udział w bitwie granicznej na 
przedpolach Bydgoszczy. W nocy 
z 6 na 7 września pułk ruszył w stro-
nę Warszawy. 

Podporucznik Łukasz Ciepliński 
uczestniczył w bitwie nad Bzurą 
– największej bitwie wojny 1939 r. 
W czasie walk wykazał się nie-
zwykłą odwagą. Podczas jednego 
z niemieckich ataków zajął sta-
nowisko poległego celowniczego 
armaty przeciwpancernej i znisz-
czył kilka czołgów, dzięki czemu 
zatrzymał natarcie wroga. Za ten 
czyn został odznaczony Krzyżem 
Orderu Virtuti Militari. 21 września 
część żołnierzy 62. Pułku Piechoty 
wraz z Cieplińskim przedostała się 
do Warszawy. Jeszcze 27 września 
żołnierze ci wzięli udział w kontra-
taku na Wilanów. 

 Podporucznik Łukasz Ciepliński na czele pododdziału 
62. Pułku Piechoty, prawdopodobnie powracającego 
z ćwiczeń do koszar. Zdjęcie zostało wykonane niedługo 
przed wybuchem II wojny światowej

 AIPN Rzeszów

19781939

Podjechałem do niego galopem i nakazałem przesunięcie działa
na właściwe stanowisko. W czasie zmiany stanowiska pada celowniczy. 
Ciepliński zeskakuje z konia, odtrąca zabitego i sam strzela. Początkowo 
pudłuje, ale następnie niszczy z miejsca osiem czołgów, w tym dwa wozy 
dowódcze. Przeciwuderzenie szwabskie spełzło na niczym.

dowódca pułku ppłk Kazimierz Heilman-Rawicz 
o postawie ppor. Łukasza Cieplińskiego podczas bitwy nad Bzurą
(Elżbieta Jakimek-Zapart, Sny wstaną… Grypsy Łukasza 
Cieplińskiego z celi śmierci, Warszawa 2020, s. 12)



 Wydrukowany w Anglii schemat struktury 
Polskiego Państwa Podziemnego

 Kancelaria Prezydenta RP

 Dokument Okręgu ZWZ 
Kraków z października 
1940 r., adresowany 
do Łukasza Cieplińskiego

 Archiwum Państwowe 
w Rzeszowie

 Kenkarta Łukasza 
Cieplińskiego 
na fałszywe nazwisko 
Marian Kaczmarek

 AIPN Kraków

Konspiracja
Po uniknięciu niemieckiej nie-

woli Łukasz Ciepliński dotarł 
do Rzeszowa, gdzie powierzono 
mu zorganizowanie Rejonu Orga-
nizacji Orła Białego. 

W grudniu 1939 r. Ciepliński wraz 
z ppłk. Heilmanem-Rawiczem 
przedostał się na Węgry. W Posel
stwie Rzeczypospolitej Polskiej 
w Budapeszcie przeszli szkolenie 
z zasad konspiracji. W styczniu 
1940 r. podczas powrotu do kra-
ju zostali aresztowani. Ciepliński 
spędził trzy miesiące w więzie-
niu w Sanoku, skąd udało mu się 
zbiec. W maju został mianowa-
ny komendantem Obwodu ZWZ 
Rzeszów. Od 1941 r. był dowód-
cą Inspektoratu ZWZ/AK Rze-
szów. W okresie służby w AK został 
awansowany do stopnia majora. 



 Pochwała inspektora rzeszowskiego 
z grudnia 1942 r. dla podległego mu 
żołnierza o pseudonimie „Karol”. 

 AIPN Rzeszów

 „Na Posterunku” – pismo 
Inspektoratu ZWZ/AK 

Rzeszów, ukazujące się 
w latach 1940–1944

 Szkoła Podstawowa 
im. Armii Krajowej 

w Błażowej Dolnej

 Zdjęcie Łukasza 
Cieplińskiego z okresu 
okupacji niemieckiej 

 AIPN Rzeszów

Inspektorat
 Rzeszów

Łukasz Ciepliński pełnił funk-
cję inspektora rzeszowskie-

go do rozwiązania AK w styczniu 
1945 r. W konspiracji posługiwał 
się m.in. pseudonimami „Antek”, 
„Pług”, „Apk”, „Ostrowski”. Pod jego 
dowództwem Inspektorat AK Rze-
szów był najsilniejszym ze wschod-
nich inspektoratów krakowskiego 
Okręgu AK. Od 1943 r. wchodził 
w skład Podokręgu AK Rzeszów.

W Inspektoracie opracowano do-
kładne plany powstania powsze-
chnego. Wydawano prasę konspira-
cyjną m.in. „Na Posterunku”. Prowa-
dzono akcje sabotażowe i dywer-
syjne, m.in. 25 maja 1944 r. w ra-
mach akcji „Kośba” zastrzelono 
dwóch niebezpiecznych funkcjona-
riuszy rzeszowskiego gestapo.



Rzeszowszczyzna, rejon Cen-
tralnego Okręgu Przemysłowe-

go (COP), pozostawała w zainte-
resowaniu wywiadu AK. Żołnierze 
podlegli Cieplińskiemu zbierali in-
formacje na temat okupanta, za-
chowania mniejszości narodowych, 
działalności UPA. Infi ltrowano tak-
że środowisko komunistyczne.

Wywiad wojskowy gromadził in-
formacje dotyczące niemieckiej 
infrastruktury militarnej: koszar, 
lotnisk, węzłów transportowych 
i poligonów, m.in. poligonu w Bliź-
nie, gdzie testowano broń „V”. Mel-
dunki wywiadowcze docierały 
do Rządu RP w Londynie. 

Kontrwywiad neutralizował dzia-
łalność agentów niemieckich i so-
wieckich. 

 Sztandar Inspektoratu
 AK Rzeszów wykonany w 1943 r.

 AIPN Rzeszów

 Instrukcja sporządzania meldunku 
z obserwacji ruchu drogowego 
Inspektoratu ZWZ-AK Rzeszów 
kryptonim „Rtęć”

 Archiwum Państwowe w Rzeszowie

 Odręczny plan koszar niemieckich przy ulicy 
Langiewicza w Rzeszowie, wykonany przez AK

 Archiwum Państwowe w Rzeszowie



 Pluton Wojskowej Służby 
Ochrony Powstania pod 

dowództwem ppor. Antoniego 
Jazłowieckiego ps. „Ajot” 

w czasie akcji „Burza” przed 
bramą PZL w Rzeszowie

 AIPN Kraków, kolekcja 
Andrzeja Zagórskiego

 Komunikat Dowództwa 
Grupy Operacyjnej 24. Dywizji 

Piechoty Armii Krajowej 
z 28 lipca 1944 r.

 AIPN Kraków, kolekcja 
Andrzeja Zagórskiego

W 1944 r. zrealizowano akcję 
„Burza”. Oddziały AK wspie-

rały Armię Czerwoną, a ich pod-
stawowym celem było przejęcie 
kontroli nad wyzwalanymi terena-
mi. Inspektorat AK Rzeszów przy-
stąpił do „Burzy” jako Grupa Ope-
racyjna 24. DP pod dowództwem 
Łukasza Cieplińskiego. Prowadzo-
no intensywne walki z Niemcami. 
Gdy 2 sierpnia do Rzeszowa wkro-
czyła Armia Czerwona, ujawni-
ły się tam polskie władze cywilne 
Delegatury RP, a służbę porząd-
kową objęli żołnierze AK. Sytu-
acja ta nie trwała jednak długo, 
ze względu na sowieckie represje. 

6 sierpnia 1944 r. płk Kazimierz 
Putek ps. „Zworny”, komendant 
Podokręgu AK Rzeszów, wydał roz-
kaz wstrzymania „Burzy”. Żołnierze 
ponownie przeszli do konspiracji. 

1944
Akcja 

„Burza”



Okupacja 
sowiecka

Jesienią 1944 r. na terenach 
zajętych przez Armię Czer-

woną nastapiła fala komunistycz-
nych represji. Aresztowani żołnie-
rze AK trafi ali do więzień, obozów, 
byli wywożeni do łagrów w ZSRS. 
W podrzeszowskich lasach prze-
prowadzano egzekucje więźniów. 
Łukasz Ciepliński zdecydował o re-
organizacji struktur AK i przystą-
pieniu do kontrakcji. Organizował 
działania propagandowe prze-
ciwko PKWN. Nakazał żołnierzom 
AK rekwirować i ukrywać księgi 
parafi alne, aby zakłócić prowa-
dzony przez komunistów bez-
prawny pobór do wojska. Utrud-
niano ściąganie kontyngentu. 
Prowadzono działania kontrwy-
wiadowcze. 

 Aby ratować aresztowanych 
żołnierzy AK przed wywózką do łagrów, 
Ciepliński podjął śmiałą decyzję 
o ataku na Zamek Lubomirskich 
w Rzeszowie, wówczas główne 
więzienie Rzeszowszczyzny.
Nieudana próba uwolnienia więźniów 
została przeprowadzona w nocy 
z 7 na 8 października 1944 r. 
Współczesne zdjęcie Zamku 
Lubomirskich w Rzeszowie

 Jakub Izdebski

 Korytarz aresztu Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
w Rzeszowie, zdjęcie współczesne 

 Mirosław Surdej

  Kopia raportu KPMO w Rzeszowie, 
dotyczącego m.in. ataku na Zamek 
Lubomirskich

 AIPN Kraków, kolekcja 
Andrzeja Zagórskiego



W pracy i walce widziałem tak wielkie 
umiłowanie Ojczyzny, bohaterstwo 
i bezgraniczne poświęcenie i oddanie sprawie, 
że ze wzruszeniem myślę o nich i Bogu 
dziękuję, że pozwolił dowodzić mi synami 
bohaterskiej ziemi rzeszowskiej.

gryps Łukasza Cieplińskiego z 20 stycznia 1951 r. do syna Andrzeja

 Grupa podległych Cieplińskiemu żołnierzy 
Kierownictwa Informacji i Propagandy „Wedeta”. 
Żołnierze „Wedety” prowadzili „mały sabotaż”, 
wywiad, drukowali prasę konspiracyjną, 
uczestniczyli w akcji „N”

 AIPN Rzeszów



  W czerwcu 1946 r. działacze 
Zrzeszenia WiN przygotowali 
Memoriał Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość do Rady 
Bezpieczeństwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, dotyczący 
dramatycznej sytuacji w Polsce. 

 W. Frazik, T. Łabuszewski, Memoriał 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 
do Rady Bezpieczeństwa ONZ

 „Orzeł Biały” pismo Zrzeszenia WiN
 AIPN Warszawa

 Krzyż Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 
 Mirosław Surdej

Zakończenie II wojny światowej 
nie przyniosło Polsce wolności. 

Walka o niepodległość była więc 
kontynuowana. Dalszą walkę mia-
ła kontynuować organizacja „NIE” 
(„Niepodległość”). W maju 1945 r. 
zastąpiła ją Delegatura Sił Zbroj-
nych na Kraj. 

We wrześniu 1945 r. powołano 
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość 
– Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji 
(WiN). Organizacja w założeniach 
miała charakter społeczno-poli-
tyczny. Deklarowano rezygnację 
z walki zbrojnej. Skupiono się na 
prowadzeniu przedwyborczych ak-
cji informacyjno-propagandowych 
i wywiadzie. Trzy kolejne Zarządy 
WiN działające w latach 1945–1946 
zostały rozbite przez UB. 

Druga 
konspiracja



Na początku roku 1945 Łukasz 
Ciepliński przeniósł się do Kra-

kowa. Otrzymał awans do stop-
nia podpułkownika. Został sze-
fem sztabu Krakowskiego Okręgu 
„NIE”. Następnie pełnił funkcję 
szefa sztabu Okręgu Kraków DSZ, 
jednocześnie był komendantem 
Podokręgu Rzeszów DSZ. 

W sierpniu 1945 r. został ko-
mendantem Okręgu Kraków DSZ. 
Od września był prezesem Wy-
działu (Okręgu) WiN Kraków. 
W grudniu 1945 r. mianowano go 
prezesem Obszaru Południowe-
go WiN. Działalność konspiracyj-
na Cieplińskiego obejmowała wy-
wiad, propagandę i samoobronę. 

Od stycznia 1947 r. pełnił funkcję 
prezesa IV Zarządu WiN. Zamiesz-
kał w Zabrzu pod fałszywym na-
zwiskiem Marian Kaczmarek. 

 Pismo Łukasza Cieplińskiego skierowane 
do sieci wywiadowczej „Stomil”

  AIPN Warszawa

 Ostatnie zdjęcie Łukasza Cieplińskiego z rodziną z lipca 
1947 r. W sierpniu 1945 r. Łukasz Ciepliński ożenił się z Jadwigą 
Sicińską (1908–1990), mieli syna Andrzeja (1947–1972). 
Na fotografi i Jadwiga Cieplińska trzyma syna Andrzeja

 AIPN Kraków



Prezes IV 
Zarządu WiN 

1947

Jako prezes IV Zarządu WiN 
ppłk Łukasz Ciepliński uaktyw-

nił wywiad polityczny i wojskowy, 
zweryfi kował kadry, uruchomił szla-
ki przerzutowe na Zachód, nawią-
zał kontakty z hierarchami kościo-
ła katolickiego. Wystosował także 
apel do działaczy socjalistycznych 
– „List otwarty do polskich socjali-
stów”, w którym przestrzegał przed 
taktyką komunistów wobec PPS. 

Jednakże 10 października 1947 r. 
na spotkaniu IV Zarządu w Zakopa-
nem podjęto decyzję o zawieszeniu 
działań WiN. Wynikała ona z braku 
widocznych perspektyw na realną 
zmianę sytuacji w Polsce. 

28 listopada 1947 r. Łukasz Cie-
pliński został aresztowany. Zatrzy-
mano również wielu działaczy Zrze-
szenia, w tym prezesów poszcze-
gólnych obszarów. Rozbicie IV Za-
rządu zakończyło działalność WiN.

 Zdjęcia sygnalityczne 
Łukasza Cieplińskiego

 AIPN Warszawa 

 Grypsy Łukasza Cieplińskiego – listy 
pisane w tajemnicy w celi śmierci, jego 

swoisty testament ideowy. Oddają 
stan ducha Cieplińskiego na kilka 

miesięcy przed śmiercią
 AIPN Rzeszów



 Skrócony odpis aktu zgonu 
Łukasza Cieplińskiego

 Szkoła Podstawowa nr 28 
im. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie

 Pierwsza strona wyroku Wojskowego 
Sądu Rejonowego w Warszawie 
z dnia 14 października 1950 r.

 AIPN Kraków, kolekcja 
Andrzeja Zagórskiego

 3 maja 2007 r. Łukasz Ciepliński 
został pośmiertnie odznaczony Orderem 

Orła Białego. 1 marca 2013 r. został 
awansowany do stopnia pułkownika.

Fragment pomnika płk. Łukasza 
Cieplińskiego i IV Zarządu 

Zrzeszenia WiN w Rzeszowie.
  Mirosław Surdej

Wyrok
Śledztwo przeciwko Łukaszo-

wi Cieplińskiemu i działaczom 
IV Zarządu Zrzeszenia WiN, pro-
wadzone w więzieniu mokotow-
skim w Warszawie, miało bardzo 
brutalny przebieg. 

Proces IV Zarządu WiN toczył się 
przed Wojskowym Sądem Rejono-
wym w Warszawie. 14 październi-
ka 1950 r. ppłk Łukasz Ciepliński zo-
stał skazany na pięciokrotną karę 
śmierci. Udało mu się przekazać 
poza mury więzienia grypsy – nie-
zwykłe świadectwo ostatnich ty-
godni jego życia. 

Wyrok został wykonany 1 marca 
1951 r. Łukasza Cieplińskiego za-
mordowano strzałem w tył głowy. 
Wraz z nim zginęli również Adam 
Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, 
Józef Batory, Franciszek Błażej, 
Karol Chmiel, Józef Rzepka. Do dzi-
siaj trwają próby ustalenia miejsca 
ich pochówku. 

Dzień 1 marca od 2011 r. obcho-
dzony jest jako Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 



 Andrzej Ciepliński w 1962 r.
  AIPN Kraków

Andrzejku! Wymodlony, wymarzony i kochany mój 
synku. Piszę do Ciebie po raz pierwszy i ostatni. 
W tych dniach bowiem mam być zamordowany. 
[…]. Pamiętaj, że o wartości człowieka stanowi 
w pierwszym rzędzie jego charakter. […]
Silna wola, pracowitość, odwaga, inicjatywa, 
prawdomówność, godność osobista, narodowa 
i ludzka – oto elementy, na które zwrócić musisz 
specjalną uwagę. Bez silnego charakteru nie 
osiągniesz żadnego celu. W połowie drogi 
połamią Cię przeciwności […].

gryps Łukasza Cieplińskiego do syna Andrzeja
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