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Darowano nam Polskę, ustanowiono rządy nad Nią, jakbyśmy byli narodem żebraków, jakbyśmy
czekali przez sześć lat wielkich zmagań na koniec wojny z założonymi rękami, jakbyśmy nie toczyli
najkrwawszych na kuli ziemskiej walk i jakbyśmy nie przerośli naszych rzekomych dobroczyńców
gotowością do poświęcenia i bohaterstwem.
kpt. Stanisław Sojczyński

"

Warszyc", 3 stycznia 1946 r.

Autor wystawy: Artur Ossowski
Na wystawie, oprócz pokolorowanych zdjęć archiwalnych,
wykorzystano rysunki i informacje z kalendarza na 2022 r. Stanisław
Sojczyński „Warszyc”, autorstwa Pawła Kowalskiego i dr Aleksandry
Rybińskiej-Bieleckiej. Zachowując istniejącą koncepcję artystyczną,
dodano do wyżej wymienionych materiałów ikonograficznych kolejne
rysunki z życia bohatera lub osób z nim związanych.
Autor rysunków w kalendarzu na 2022 r. Stanisław Sojczyński
„Warszyc” i rysunków do wystawy: Tomasz Wilczkiewicz
Autor koncepcji kolorystycznej archiwalnych zdjęć:
Mikołaj Kaczmarek
Recenzent naukowy: dr Tomasz Toborek
Recenzent plastyczny: Magdalena Śladecka
Łódź 2022 r.

Rys. Kalendarz na 2022 r. Stanisław Sojczyński „Warszyc”, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi

Por. Stanisław Sojczyński Zbigniew" - dowódca batalionu Ryś"
"
"
w 27. Pułku Piechoty Armii Krajowej.
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Urodzony 30 marca 1910 r.
w Rzejowicach. był jednym z sześciorga
dzieci Michała i Antoniny ze Śliwowskich.
Naukę rozpoczął w rodzinnej
miejscowości, a później kształcił się
do 1932 r. w Państwowym Seminarium
Nauczycielskim Męskim im. Tadeusza
Kościuszki w Częstochowie. Służbę
wojskową zakończył jako podchorąży
rezerwy, otrzymując przydział do
7. Dywizji Piechoty. Przełożeni opiniowali
go jako wojskowego o przeciętnej
indywidualności, choć cenili przyszłego
oficera za odporność fizyczną,
zdyscyplinowanie, posłuszeństwo,
lojalność, sprawiedliwość,
koleżeńskość, zrównoważenie
charakteru i olbrzymią pracowitość.
Dlatego podkreślali, że w przyszłości
zyska pewność siebie, co pozwoli mu
wydawać rozkazy i wzbudzać posłuch
u podkomendnych.

Zdjęcie portretowe Sojczyńskiego - lata 30. XX w.
fot. Archiwum IPN Oddział w Łodzi

Klęska 1939 r.
odcisnęła na
nim piętno, gdyż
jego macierzysta
jednostka już
siódmego dnia
niemieckiej agresji
została rozbita
pod Częstochową,
zaś większość jej
żołnierzy trafiła
do niewoli. Ppor.
Sojczyński nie
znalazł się wśród
tych, którzy musieli
złożyć broń, lecz
wraz z nielicznymi
pododdziałami
Wojska Polskiego
przedarł się na
prawy brzeg Wisły
i uczestniczył
w walkach pod
Janowem Lubelskim.
Prawdopodobnie
dostał się w ręce
Armii Czerwonej,
która 28 września
zajęła Biłgoraj,
a następnie Frampol,
lecz zdołał
uniknąć wywózki
w głąb Związku
Sowieckiego.
Stąd gorzki był
dla niego widok
plakatów i list ofiar
Zbrodni Katyńskiej,
gdy w kwietniu
1943 r. Niemcy
ujawnili światu
sowiecki mord na
polskich oficerach,
przystępując do
propagandowych
działań
w Generalnym
Gubernatorstwie.

Wszystkie te cechy nasz bohater
rozwijał, pracując jako nauczyciel
w Szkole Powszechnej w Borze
Zajacińskim nieopodal Częstochowy.
Posiadał również zmysł dziennikarski,
opisując zwięźle i prosto aktualne
zagadnienia społeczno-polityczne
w przedwojennym czasopiśmie Ogniwo".
"
W okresie II wojny światowej nie
zaprzestał pisania, naświetlając sens
walki na łamach konspiracyjnej prasy.
Redagował również odezwy do ludności,
rozkazy do partyzantów i meldunki do
przełożonych w Armii Krajowej.

Zdjęcie ślubne Sojczyńskiego i Leokadii Kubik, 1932 r.
fot. ze zbiorów dr. Tomasza Toborka/IPN Oddział w Łodzi

Kenkarta Sojczyńskiego Zbigniewa" na fikcyjne nazwisko Andrzej Dębowicz
"
- Radomsko, 1942 r.
fot. Archiwum IPN Oddział w Łodzi
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Nie zmieniło to jednak
jego nastawienia do
Niemców, gdyż pamiętał
o ich bestialstwie,
bucie i pogardzie
wobec podbitego
narodu. Nie zapomniał
im również ofiar
zbiorowej egzekucji
w Dmeninie, gdzie
17 lipca 1942 r. powiesili
11 skazańców, wybranych
z radomszczańskiego
aresztu. Stąd
skuteczny zamach na
dwóch miejscowych
gestapowców, których
zastrzelono w Radomsku
27 maja 1943 r. Kolejnym
krokiem było uwolnienie,
w nocy z 7 na 8 sierpnia
1943 r., kilkudziesięciu
zakładników z więzienia
w Radomsku. Wreszcie
samodzielne dowodzenie
partyzanckim oddziałem
Grunwald" oraz
"
batalionem Ryś",
"
w ramach odtworzonego
27. Pułku Piechoty Armii
Krajowej, na czele
którego uczestniczył
w akcji Burza". Ostatnim
"
akordem jego służby na
rzecz Polskiego Państwa
Podziemnego była
osłona brytyjskiej misji
Freston", z którego
"
to zadania wywiązał
się wyśmienicie jego
podkomendny ppor. Józef
Kotecki Warta".
"
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Zdjęcie sygnalityczne nr 488 kpt. Sojczyńskiego Warszyca", wykonane
"
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
przy al. Anstadta 7, miesiąc po jego aresztowaniu w Częstochowie
- Łódź, 25 lipca 1946 r.
fot. Archiwum IPN Oddział w Łodzi

Zgładzeni z wyroku
Polskiego Państwa
Podziemnego
radomszczańscy
gestapowcy.
fot. ze zbiorów dr. TomaszA
Toborka, IPN Oddział w Łodzi

Poszukiwany przez sowieckie służby i rodzimy aparat bezpieczeństwa kpt. Sojczyński Warszyc" ukrywał
"
się w Pile i do Radomska powrócił w marcu 1945 r. Jego lokal konspiracyjny mieścił się w mieszkaniu
chor. Bolesława Kila Ponurego" przy ul. Sportowej 12. W nim Sojczyński, w obecności gospodarza
"
oraz por. Jana Rogulki Grota" i ppor. Ksawerego Błasiaka Alberta", wydał rozkaz o zawiązaniu
"
"
konspiracyjnych struktur o kryptonimie Manewr". Owa antykomunistyczna organizacja do historii
"
przeszła pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie. Ruch ten zdominował swym zasięgiem region łódzki
i wyszedł poza jego granice. Nawet śmierć kpt. Sojczyńskiego nie zniszczyła stworzonego przez niego
podziemia niepodległościowego, ponieważ walkę kontynuowali jego podkomendni. Ostatni partyzanci
z Konspiracyjnego Wojska Polskiego polegli z bronią w ręku w lipcu 1951 r., czego przykładem może być
śmierć por. Jana Kwapisza Lisa-Kuli". Kolejni natomiast stawali przed plutonem egzekucyjnym w 1955 r.,
"
jak np. straceni ostatni dowódcy partyzanckich patroli - sierż. Józef Ślęzak Mucha" oraz por. Ludwik
"
Danielak Bojar".
"
Kto ich motywował do tej nierównej walki i dlaczego idea wskrzeszona przez Warszyca" trwała
"
kolejne lata, aby po upadku komunizmu znaleźć poczesne miejsce na kartach historii? Na to pytanie
postaram się odpowiedzieć, przybliżając postać prezentowanego bohatera i ludzi z nim związanych.

Dziś, kiedy byle męt społeczny jest oficerem, a im większa
szuja, tym dość często wyższą otrzymuje rangę,
najwyższym odznaczeniem jest przeświadczenie, że jest
się człowiekiem zasad i honoru, wiernym synem Ojczyzny.
kpt. Stanisław Sojczyński

"

Warszyc", 12 września 1945 r.

Kadr z Polskiej Kroniki Filmowej, która zarejestrowała
proces kpt. Sojczyńskiego Warszyca" i jego
"
podkomendnych przed Wojskowym Sądem Rejonowym
w Łodzi. Rozprawa odbyła się w gmachu Sądu Okręgowego
na pl. Dąbrowskiego w Łodzi i tam 17 grudnia 1946 r. zapadł
wyrok. Ośmiu oskarżonych: Stanisław Sojczyński, Ksawery
Błasiak, Henryk Glapiński, Marian Knop, Albin Ciesielski,
Stanisław Żelanowski, Antoni Bartolik i Władysław
Bobrowski zostało skazanych na karę śmierci. Prezydent
Bolesław Bierut skorzystał z prawa łaski jedynie wobec
Bartolika i Bobrowskiego. Pozostałych skazańców
zgładzono 19 lutego 1947 r., nie chcąc dopuścić do objęcia
ich amnestią, która wchodziła w życie z dniem 22 lutego.
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Rys. Tomasz Wilczkiewicz, IPN Oddział w Łodzi

Rys. Kalendarz na 2022 r. Stanisław Sojczyński „Warszyc”, IPN Oddział w Łodzi

Sojczyński do wybuchu wojny
był nauczycielem w Szkole
Powszechnej w Borze
Zajacińskim. Należał również
do Związku Nauczycielstwa
Polskiego oraz aktywnie działał
w Związku Strzeleckim.

Rys. Kalendarz na 2022 r. Stanisław Sojczyński „Warszyc”, IPN Oddział w Łodzi

Po ciężkich walkach pod Częstochową, 7 września 1939 r., niemieckie zagony pancerne przełamały
front i po zajęciu miasta ruszyły ku Warszawie. Przynależąca do Armii Kraków" 7. Dywizja Piechoty
"
przestała istnieć jako zwarta formacja i jedynie jej nieliczne pododdziały zdołały przedostać się na
Lubelszczyznę. Jednym z oficerów organizującym rozbite jednostki był ppor. Sojczyński.

Po klęsce pod
Częstochową niedobitki
z 7. Dywizji Piechoty
dołączyły m.in. do Grupy
Operacyjnej Kowel"
"
pod dowództwem
płk. dypl. Leona Koca
oraz uczestniczyły
w bojach z Niemcami pod
Hrubieszowem i Janowem
Lubelskim.
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W 1940 r.,
już w ramach
Związku Walki
Zbrojnej,
posługiwał się
pseudonimem
Zbigniew"
"
i jako
komendant
Podobwodu
Rzejowice
rozbudowywał
struktury
konspiracyjne
oraz gromadził
uzbrojenie
potrzebne dla
przyszłych
akcji bojowych.

Rys. Tomasz Wilczkiewicz, IPN Oddział w Łodzi

Kluczową sprawą dla ppor. Sojczyńskiego Zbigniewa" było ukaranie gestapowskich morderców z Dmenina
"
- Willego Bergera i jego zastępcy Johanna Wagnera. Poświęcił temu wiele czasu i uwagi, czekając na
dogodny moment, by wykonawcy wyroku: Bronisław Skóra-Skoczyński Robotnik" oraz Zygmunt Czerwiński
"
Staw" mogli zgładzić obydwóch niemieckich oprawców. Okazja nadarzyła się 27 maja 1943 r., gdy
"
w Radomsku odbywał się targ.

Po wykonaniu zadania, chcąc zapobiec represjom niemieckim, ppor.
Sojczyński wysłał listy do placówek gestapo w Częstochowie
i Radomiu. Zapowiedział w nich, że podobne akcje likwidacyjne będą
kontynuowane, w przypadku kolejnych publicznych egzekucji.

Rys. Tomasz Wilczkiewicz, IPN Oddział w Łodzi

Rys. Kalendarz na 2022 r. Stanisław Sojczyński „Warszyc”, IPN Oddział w Łodzi

Po ucieczce
z niewoli
sowieckiej ppor.
Sojczyński
próbował
przedostać się
do zajętej
przez Niemców
Warszawy, ale
okazało się
to niemożliwe.
Dlatego
w cywilnym
przebraniu
powrócił
w rodzinne strony
i jesienią 1939 r.
wstąpił w szeregi
Służby Zwycięstwu
Polski, przyjmując
pseudonim
Wojnar".
"
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Rys. Kalendarz na 2022 r. Stanisław Sojczyński „Warszyc”, IPN Oddział w Łodzi

Odpowiedzią na pacyfikację Rzejowic (3 sierpnia 1943 r.),
rodzinnej miejscowości por. Sojczyńskiego Zbigniewa"
"
(awans na porucznika w lipcu 1943 r.), był atak na
więzienie w Radomsku i uwolnienie ponad 50 UWIĘZIONYCH.
Akcję przeprowadzono w nocy z 7 na 8 sierpnia
1943 r., angażując do niej niemal stuosobowy oddział
partyzancki pod dowództwem Zbigniewa". Niektórzy
"
z uratowanych dołączyli do nowo powstałego oddziału
partyzanckiego Armii Krajowej Grunwald".
"

Rys. Tomasz Wilczkiewicz, IPN Oddział w Łodzi

Dowódcą oddziału partyzanckiego Grunwald" został - niedawny bohater akcji na Radomsko "
por. Sojczyński. Najbliższymi jego współpracownikami i zarazem dowódcami plutonów byli: Jan
Kaleta Postrach", Jan Rogulka Grot" oraz Bronisław Skóra-Skoczyński Robotnik". Dwaj pierwsi
"
"
"
z wymienionych partyzantów w późniejszym okresie współtworzyli Konspiracyjne Wojsko Polskie, lecz
zanim to nastąpiło, zdobywali doświadczenie, atakując niemieckie siły okupacyjne. W listopadzie 1943 r.
dowództwo nad leśną formacją" objął por. Florian Budniak Andrzej", który kontynuował akcje
"
"
zaczepne w rejonie Częstochowy, Radomska, Przedborza i Włoszczowej.
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Rys. Kalendarz na 2022 r. Stanisław Sojczyński „Warszyc”, IPN Oddział w Łodzi

W lipcu 1944 r. Armia Krajowa - jako ramię zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego - przystąpiła do
realizacji akcji Burza". W pierwszej kolejności zaatakowano niemieckie garnizony w Wilnie i we Lwowie,
"
następnie kontynuowano działania na ulicach Warszawy, rzucając 1 sierpnia powstańcze siły do walki
z okupantem niemieckim. Natomiast operującym w terenie oddziałom partyzanckim nakazano połączyć się
w większe formacje i szybkim marszem ruszyć ku krwawiącej stolicy.

W Okręgu Radomsko-Kieleckim Jodła" odtworzono
"
wówczas 27. Pułk Piechoty Armii Krajowej,
w którym dowództwo nad jednym z batalionów
objął por. Sojczyński Warszyc" (pseudonimu tego
"
używał od listopada 1943 r.).

Rys. Tomasz Wilczkiewicz, IPN Oddział w Łodzi

Niedostatecznie uzbrojone oddziały partyzanckie
nie mogły nawiązać otwartej walki z jednostkami
niemieckimi wyposażonymi w broń pancerną, artylerię
oraz samoloty, stąd wiele akowskich formacji
zaległo w lasach i kontynuowało działania
zaczepne, wracając w miejsce koncentracji. Ten
sam los spotkał jednostkę por. Sojczyńskiego
Warszyca", ponieważ z amunicją na wyczerpaniu,
"
z niewielkimi zapasami żywności i z dużą liczbą
rannych oraz chorych nie mogła ona kontynuować
walki z Niemcami. Na szczęście jego oddział
znajdował się na lewym brzegu Wisły i nie został
rozbrojony przez Sowietów.

Najtragiczniejszy los spotkał jednak żołnierzy z Nowogródzkiego, Wileńskiego oraz Lwowskiego
Okręgu Armii Krajowej. Większość z nich zesłano do łagrów, a niektórych rozstrzelano na miejscu,
gdy w lipcu 1944 r. osaczano akowskie zgrupowania w okolicach Wilna lub zatrzymywano polskich
konspiratorów na ulicach Lwowa.
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Rys. Kalendarz na 2022 r. Stanisław Sojczyński „Warszyc”, IPN Oddział w Łodzi

Jednym z ostatnich zadań por. Sojczyńskiego Warszyca" i jego
"
podkomendnych była ochrona brytyjskiej misji wojskowej Freston" pod
"
dowództwem płk. Duana T. Hudsona, lądującej 26 grudnia 1944 r. koło Żarek
nieopodal Częstochowy. Alianci mieli zebrać informacje o sytuacji w Polsce
oraz zorientować się w poczynaniach sowieckich względem przedstawicieli
Polskiego Państwa Podziemnego.

Powierzenie Sojczyńskiemu zadania ochrony skoczków świadczyło
o dużym zaufaniu dowództwa wobec niego i potwierdzało, że
wciąż dysponował w terenie sprawną siatką wywiadowczą oraz
sporymi możliwościami bojowymi.

Od marca 1945 r. ulice i budynki użyteczności
publicznej przyozdobione" zostały komunistycznym
"
plakatem propagandowym autorstwa Włodzimierza
Zakrzewskiego: Olbrzym i zapluty karzeł reakcji AK, wydrukowanym w łódzkich drukarniach. Armia
Krajowa nie istniała od niemal dwóch miesięcy,
rozwiązana rozkazem jej ostatniego Komendanta
Głównego - gen. bryg. Leopolda Okulickiego
Niedźwiadka", jednak represje wobec osób
"
związanych z podziemiem niepodległościowym nie
ustawały. Terror, którego od 1944 r. doświadczyli
mieszkańcy Kresów Wschodnich, Białostocczyzny,
Lubelszczyzny, Rzeszowszczyzny i części Mazowsza,
teraz objął pozostałe ziemie Polski. Przybywało
więzień, aresztów i miejsc straceń… Należało podjąć
decyzję - walczyć dalej, czy zdać się na łaskę
Sowietów i ich popleczników, którzy do niedawna
tytułowali się Polskim Komitetem Wyzwolenia
Narodowego, a teraz aspirowali do miana rządu?

Rys. Kalendarz na 2022 r. Stanisław Sojczyński „Warszyc”, IPN Oddział w Łodzi

Rys. Tomasz Wilczkiewicz, IPN Oddział w Łodzi

1 stycznia 1945 r.
dwudziestopięcioosobowy oddział
partyzancki pod dowództwem
ppor. Józefa Koteckiego Warty",
"
eskortujący skoczków, został
okrążony przez Niemców we
wsi Katarzynów. Po krótkiej
potyczce, w której zginął jeden
z partyzantów, akowcy wyrwali
się z okrążenia. Dwa dni później
członkowie misji Freston"
"
spotkali się z Komendantem
Głównym Armii Krajowej
gen. bryg. Leopoldem Okulickim
Niedźwiadkiem”, w majątku Zacisze
"
koło Odrowąża, otrzymując
od niego informacje o wrogich
poczynaniach Sowietów wobec
legalnych władz Polski. Następnie
Brytyjczycy nawiązali kontakt
z Armią Czerwoną i zostali
zatrzymani przez NKWD, trafiając
do moskiewskiego więzienia. Wśród
aresztowanych członków misji był
Polak kpt. Antoni Pospieszalski
vel Anthony Neil Currie, pełniący
rolę tłumacza. Nie został
zdemaskowany przez śledczych
i po konferencji jałtańskiej,
gdzie przesądzono o losie Polski,
uznając ją za sowiecką strefę
wpływów, powrócił do Londynu
wraz z pozostałymi Brytyjczykami.
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Rys. Tomasz Wilczkiewicz, IPN Oddział w Łodzi

W Pruszkowie w dniach 27 i 28 marca 1945 r.
NKWD aresztowało 16 przywódców
Polskiego Państwa Podziemnego. Następnie
przetransportowano ich samolotem
i osadzono w moskiewskim więzieniu na
Łubiance. Również w Łódzkiem Sowieci
przeprowadzali zatrzymania, niszcząc
kolejne struktury polskiej konspiracji.
W regionie rozlokowano 18. Pułk NKWD,
lecz ciosy zadawali przede wszystkim
funkcjonariusze kontrwywiadu
wojskowego Smiersz", którzy operowali
"
z Radomia, penetrując podłódzkie tereny
oraz okolice Częstochowy. Dlatego
poszukiwany - kpt. Sojczyński Warszyc"
"
(awansowany na kapitana 19 stycznia 1945 r.)
- w kwietniu 1945 r. wydał rozkaz
swoim podkomendnym, aby przekształcić
poakowskie struktury w nową organizację
niepodległościową Manewr".
"

Natomiast w nocy z 24 na 25 października 1945 r. żołnierze KWP
wykonali wyroki śmierci na trzech konfidentach aparatu bezpieczeństwa
w Stobiecku Miejskim oraz w Radomsku i wymierzyli karę chłosty za
komunistyczną agitację członkom Polskiej Partii Robotniczej.
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Na przełomie marca i kwietnia
1946 r. komunistyczny aparat
bezpieczeństwa zatrzymał
w powiecie radomszczańskim
ok. 150 osób związanych
z Konspiracyjnym Wojskiem
Polskim i uderzył nie tylko
w konspiratorów, ale przede
wszystkim w ich rodziny. Dlatego
przedsięwzięto działania odwetowe,
zmierzające do opanowania
na kilka godzin Radomska.
W nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 r.
ok. 170 żołnierzy dowodzonych
przez por. Jana Rogulkę
Grota" wkroczyło do miasta,
"
by uwolnić osadzonych. Atak
w pełni się powiódł, gdyż
z aresztu Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego
w Radomsku oswobodzono ponad
50 więźniów. W czasie odwrotu
z Radomska pododdział POR.
Henryka Glapińskiego Klingi"
"
stoczył zwycięską potyczkę
ze ścigającymi partyzantów
żołnierzami z 6. Pułku
Piechoty, z których część
przeszła na stronę podziemia
antykomunistycznego, zaś ośmiu
żołnierzy NKWD pojmanych
w Radomsku - stracono.

Rys. Kalendarz na 2022 r. Stanisław Sojczyński „Warszyc”, IPN Oddział w Łodzi

Antykomunistyczna organizacja pod dowództwem kpt. Sojczyńskiego Warszyca"
"
przyjęła we wrześniu 1945 r. nazwę Konspiracyjne Wojsko Polskie, rozszerzając
swoje struktury na 18 powiatów, m.in. w województwie łódzkim. W połowie 1946 r.
w jej szeregach było już ok. 2,6 tys. osób, natomiast w partyzanckich patrolach
pozostawało jedynie kilkuset żołnierzy. Zadaniem organizacji była samoobrona, ochrona
społeczeństwa oraz reagowanie na terror komunistycznych organów bezpieczeństwa
i zwalczanie bandytyzmu. Jedną z akcji przeprowadzono 26 sierpnia 1945 r., wykonując
wyrok śmierci na Jakubie Cukiermanie, kierowniku sekcji śledczej Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Radomsku.
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Sukces Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Radomsku był jednak początkiem upadku organizacji,
ponieważ w Łódzkie ściągnięto dodatkowe siły organów bezpieczeństwa oraz kolejne jednostki wojskowe.
Do 30 kwietnia 1946 r. przeprowadzono szereg aresztowań wśród żołnierzy podziemia niepodległościowego.
Jednym z zatrzymanych był, biorący udział w ataku na areszt, por. Jan Rogulka. W dniach 7-8 maja 1946 r.
17 aresztowanych żołnierzy, uczestników ataku na Radomsko, stanęło przed Sądem Okręgowym
w Częstochowie. Obrady przeprowadzono na sesji wyjazdowej w sali widowiskowej radomszczańskiego
kina. Wobec 12 partyzantów zasądzono wyroki śmierci, a pozostałych podsądnych skazano na wieloletnie
więzienie. Nie przeprowadzono jednak klasycznej egzekucji przez rozstrzelanie, lecz skazańców
torturowano w bestialski sposób, a następnie ich okaleczone zwłoki zakopano w poniemieckim bunkrze
w Bąkowej Górze. Celem komunistów było zastraszenie miejscowej ludności.

Rys. Tomasz Wilczkiewicz, IPN Oddział w Łodzi
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Pomimo zadanych strat
Konspiracyjne Wojsko
Polskie nie zaprzestało
walki i kontynuowało
akcje odwetowe.
Aktywizowało TAKŻE działania
propagandowe, a jednym
z głównych jego narzędzi
był druk podziemnej prasy
W świetle prawdy", Mówi
"
"
Polska Zakonspirowana"
i Polacy". Prasa "
rozrzucana na ulicach,
podkładana w urzędach i na
dworcach - ukazywała się
wprawdzie nieregularnie, ale
poruszane w niej zagadnienia
pozwalały czytelnikowi
zorientować się w sytuacji
w kraju i na świecie.
Niektóre artykuły napisał
kpt. Sojczyński Warszyc",
"
w innych przypadkach
podawał redaktorom pisemne
wytyczne dotyczące treści.

Ważna była również działalność
wywiadowcza Konspiracyjnego
Wojska Polskiego. Za funkcjonowanie
tychże struktur odpowiadał por.
Stanisław Żelanowski Nałęcz",
"
który umieszczał informatorów
m.in. w komendach Milicji
Obywatelskiej, Powiatowych Urzędach
Bezpieczeństwa Publicznego, a nawet
w Głównym Zarządzie Informacji
Wojska Polskiego w Warszawie. Od
listopada 1945 r. zadanie w stolicy
realizowała komórka o kryptonimie
Wernyhora", oparta na pracy
"
Barbary Niemczuk Hajduczek"
"
i Kazimiery Mielczarek. Meldunki
i dokumenty od wywiadowczyń
odbierał Kazimierz Brodziak Sęk"
"
w radomszczańskim mieszkaniu
raz w tygodniu. Z początkiem lipca
1946 r. obydwie wywiadowczynie
zostały zatrzymane. Przesłuchiwano
je w jednym z modlińskich fortów
i z końcem miesiąca skazano na
karę śmierci. Egzekucję wykonano
27 sierpnia 1946 r., a 65 lat
później Wojskowy Sąd Okręgowy
w Warszawie uznał komunistyczny
wyrok za nieważny i podkreślił,
że obydwie zamordowane kobiety
działały na rzecz niepodległego bytu
Państwa Polskiego.

W czwartek 27 czerwca 1947 r. do niewielkiego
parterowego domu przy ul. Wręczyckiej 11,
na przedmieściach Częstochowy, wtargnęła
grupa operacyjna z Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi.
Funkcjonariusze nie mieli żadnego problemu
z identyfikacją miejsca oraz osób, ponieważ
korzystali z informacji agenta Żbika". Zdrajcą
"
był Henryk Brzózka Niutek", podkomendny
"
kpt. Sojczyńskiego, który przyjaźnił się
z sekretarką Warszyca" - Haliną Pikulską
"
Ewunią". Lokal, który od maja 1946 r. był
"
schronieniem Sojczyńskiego i Pikulskiej,
teraz stał się ich pułapką. Napastnicy szybko
wyprowadzili dowódcę Konspiracyjnego Wojska
Polskiego, jego sekretarkę oraz małżeństwo
Włodarczyków, udzielające schronienia
poszukiwanym. Następnie obserwowali
ogród, a w mieszkaniach i pobliskiej altanie
rozmieścili swoich ludzi. W kolejnych dniach
przybywało zatrzymanych, lecz najistotniejsze
było odnalezienie archiwum organizacji, co
przyczyniło się do zniszczenia I Komendy
Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Proces dowódcy I Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego kpt. Sojczyńskiego Warszyca" odbył się
"
w dniach 9-14 grudnia 1946 r. przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi, lecz z powodu niewielkich
pomieszczeń obrady przeniesiono do budynku Sądu Okręgowego przy pl. Dąbrowskiego 5. Na sali obecni
byli dziennikarze oraz operatorzy kamery z Polskiej Kroniki Filmowej. W gazetach pojawiały się artykuły
szkalujące 12 podsądnych, nazywające ich krwawymi watażkami", bandytami", zbirami", zdrajcami",
"
"
"
"
a według propagandy komunistycznej szczególnie zdemoralizowani" byli następujący żołnierze
"
Konspiracyjnego Wojska Polskiego: Stanisław Sojczyński, Henryk Glapiński, Ksawer Błasiak, Czesław
Kijak, Marian Knop, Albin Ciesielski, Stanisław Żelanowski, Antoni Bartolik i Władysław Bobrowski.
Pozostałe trzy osoby nie należały do organizacji, ale - według wojskowej prokuratury - miały ją
wspierać: ks. Mieczysław Krzemiński - odpowiadał za redagowanie artykułów w prasie konspiracyjnej;
Zygmunt Łęski - posiadał magazyn broni; zaś Andrzej Zbierski - przekazał kluczowe informacje
"
o bezpieczeństwie państwa", informując podziemie antykomunistyczne, że za śmierć łódzkiej studentki
Marii Tyrankiewiczówny odpowiadają sowieccy żołnierze.
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Aresztowanego kpt. Sojczyńskiego Warszyca"
"
natychmiast przywieziono do siedziby
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego przy al. Anstadta 7 w Łodzi i poddano
brutalnemu przesłuchaniu. Stąd miesięczna
zwłoka w wykonaniu zdjęcia sygnalitycznego,
ponieważ musiały się zagoić rany na twarzy
Sojczyńskiego. Z zeznań innych osadzonych
wiadomo, że odbito mu wówczas nerki i mocno
poraniono stopy. Nawet sam oskarżony już
na rozprawie w grudniu 1946 r. stwierdzał,
że był bity i torturowany żelaznymi prętami".
"
Sąd oddalił jego skargę i ORZEKŁ, że nie
stosowano wobec zatrzymanych przymusu
fizycznego ani psychicznego. Było to kłamstwo,
które chroniło ówczesnego szefa łódzkiej
bezpieki płk. Mieczysława Moczara i jego
pracowników przed odpowiedzialnością karną
oraz gwarantowało, że informacje te nie zostaną
przekazane opinii publicznej.
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Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi 17 grudnia 1946 r. ogłosił wyrok i ośmiu oskarżonych skazał na śmierć,
zaś czterem osobom zasądził wysokie kary więzienia. 19 lutego 1947 r., na trzy dni przed ogłoszeniem
amnestii, egzekucję wykonano na: Stanisławie Sojczyńskim, Ksawerym Błasiaku, Henryku Glapińskim, Marianie
Knopie, Albinie Ciesielskim i Stanisławie Żelanowskim. Nie wiemy, gdzie i w jaki sposób przeprowadzono
egzekucję. Możemy jedynie przypuszczać, że miejscem straceń był łódzki poligon wojskowy na Brusie,
gdzie do dziś poszukuje się szczątków zamordowanych. Natomiast wypowiedź kpt. Sojczyńskiego, że bierze
całą winę na siebie i ta władza nie ma prawa go osądzać, gdyż historia wyda na niego wyrok, doczekała się
oceny potomnych. W 1992 r. Sąd Wojewódzki w Łodzi unieważnił wyrok z 1946 r., uznając, że kpt. Sojczyński
i jego podkomendni działali na rzecz niepodległego Państwa Polskiego. W 2009 r., postanowieniem
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, KPT. SOJCZYŃSKI został pośmiertnie mianowany generałem brygady.
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Po rozbiciu I Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego podjęto próbę odtworzenia organizacji,
a zadania podjął się por. Jerzy Jasiński Janusz". Dysponując jedynie ok. 300 konspiratorami, odbudował
"
placówki w Częstochowie, Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku. W styczniu 1947 r. KOMUNISTYCZNY APARAT
BEZPIECZEŃSTWA ROZBIŁ z mozołem odtwarzane struktury, tzw. II Komendy, zaś amnestia 1947 r. doprowadziła
do ujawnienia kolejnych osób z antykomunistycznego podziemia. Ostatnią próbę odbudowy dowództwa
- III Komendy - podjął się sierż. Jan Małolepszy Murat", który został ujęty w listopadzie 1948 r. i kilka
"
miesięcy później stracony. W lasach piotrkowskich, sieradzkich, wieluńskich i kępińskich nadal ukrywali się
pojedynczy żołnierze antykomunistycznego podziemia, wymykając się kolejnym obławom.

Jedna Z OBŁAW miała miejsce 15 sierpniA 1948 r., gdy stuosobowa grupa operacyjna zaatakowała
bunkier z siedmioma partyzantami w lesie Lubień nieopodal wsi Milejów. W nierównej walce zginęło
trzech partyzantów, zaś Stefan Raczek Wicek", osłaniający odwrót Ludwika Danielaka Bojara", został
"
"
pojmany. Dwudziestojednolatka oskarżono o spowodowanie śmierci dwóch funkcjonariuszy aparatu
bezpieczeństwa i ranienie milicjanta oraz żołnierza. Po wyleczeniu jego postrzelanych nóg, mężczyznę
osądzono i stracono w piotrkowskim więzieniu 17 lipca 1949 r.

