
Nie jeste�my ¿adn¹ band¹, jak
nas nazywaj¹ zdrajcy i wyrodni
synowie naszej Ojczyzny.
My jeste�my z miast i wiosek
polskich.
Walczymy za �wiêt¹ Sprawê,
za woln¹, niezale¿n¹, sprawie-
dliw¹ i prawdziwie demokratyczn¹
Polskê!
Nie mamy ani prasy w³asnej,
ani wolno�ci s³owa, ani wolno�ci
zebrañ, ani prawa wi¹zania siê
w stronnictwa polityczne -
jeste�my wiêc pozbawieni wszyst-
kich dobrodziejstw demokracji!
Jednopartyjne rz¹dy komunistycz-
ne bior¹ my�l w obcêgi, pozba-
wiaj¹ cz³owieka woli, przywi¹-
zañ, umi³owañ tych najistotniej-
szych cech cz³owieczeñstwa
i czyni¹ z niego pozbawionego
ducha i serca robota.
Mamy¿ milczeæ?!
Mamy¿ poddaæ siê gwa³towi zada-
wanemu obc¹, zbrodnicz¹ rêk¹?!
Mamy¿ pod gro�b¹ obcych bagnetów
wyrzec siê prawa stanowienia
o sobie?!
Mamy¿ wyrzec siê ducha, serca
i zaprzeæ siê wiary?!
Nigdy!
Niech ¿yje wolna, demokratyczna
Polska!

Gdañsk, kwiecieñ 1946 r.

W 1946 r. od Podlasia po Koszalin si³y Mini-
sterstwa Bezpieczeñstwa Publicznego, �ludowe-
go� Wojska Polskiego i NKWD tropi³y szwadro-
ny mjr. Zygmunta Szendzielarza �£upaszki�.

S³awny ju¿ wówczas dowódca 5 Brygady
przedar³ siê tam z Wileñszczyzny,  zostawiaj¹c
za sob¹ ob³awy Armii Czerwonej i NKWD. Jego
towarzysze broni z innych brygad w wiêkszo�ci
zostali zes³ani w g³¹b Rosji. Mjr �£upaszko� i jego
¿o³nierze, ufaj¹c w pomoc mocarstw zachodnich,
nie pogodzili siê z przemoc¹. Zimê 1944/1945 r.
przeczekali w ukryciu, by wiosn¹ 1945 r. odtwo-
rzyæ 5 Wileñsk¹ Brygadê AK. Rok pó�niej zgru-
powanie �£upaszki� powiêkszy³o siê o 6 Bryga-
dê. Podporz¹dkowani gen. Stanis³awowi Kopañ-
skiemu, szefowi sztabu Naczelnego Wodza
w Londynie, byli czê�ci¹ Wojska Polskiego.

Rozpoczê³a siê nierówna walka. Po jednej
stronie stanê³a Armia Czerwona, wojska NKWD
i ich polscy poplecznicy, po drugiej stronie zgru-
powanie mjr. �£upaszki� i tysi¹ce ¿o³nierzy AK
oraz innych formacji niepodleg³o�ciowych. W te-
renie, w którym dzia³ali, spotykali wsparcie i ¿ycz-
liwo�æ miejscowej ludno�ci.  Byli dla niej nadzie-
j¹ na zakoñczenie sowieckiej okupacji. �Ch³opcy
z lasu� wierzyli, ¿e ich krew stanie siê fundamen-
tem niepodleg³ej Polski. Nie ¿¹dali zaszczytów
i nagród. Za marzenia zap³acono im prze�lado-
waniem i upokorzeniem. Epopeja partyzantów
�£upaszki�, rozpoczêta na Wileñszczy�nie, za-
koñczy³a siê w Borach Tucholskich, lasach Pod-
lasia i ubeckich katowniach. Straszniejsze od fi-
zycznych cierpieñ by³o nazwanie tych, którzy od-
wa¿yli siê sprzeciwiæ terrorowi, bandytami i zdraj-
cami.

Na znojn¹ walkê, krwawy bój z wrogami,
Ka¿dego z nas sumienia wezwa³ g³os,
Przebojem i�æ, a los i�æ musi z nami,
A je�li nie, to prze³amiemy los.

Bo nasza pie�ñ nie pachnie rozmarynem,
Nie ma w niej dziewcz¹t ni pachn¹cych ust.
Jak nasze ¿ycie pachnie krwi¹ i dymem,
Pieszczot¹ r¹k karabinowy spust.

Z hymnu Armii Krajowej  na Wileñszczy�nie
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Za �wiêt¹ Sprawê
¯o³nierze �£upaszki�

Mjr Zygmunt Szendzielarz
ps. £upaszko (1910 -1951)

       Oficer 4 Pu³ku U³anów Zaniemeñskich. Wybit-
ny dowódca polowy. Dwukrotnie kawaler Virtuti Mi-
litari. Major Wojska Polskiego. W latach 1943-1944
dowódca 5 Brygady  AK na Wileñszczy�nie. W
1945 r. na Bia³ostocczy�nie odtworzy³ 5 Brygadê a
rok pó�niej 6 Brygadê. Dzia³a³y one na Podlasiu i
na Pomorzu w ramach Okrêgu Wileñskiego AK.
W ekstremalnie trudnych warunkach podj¹³ walkê
z komunistycznymi si³ami bezpieczeñstwa. W listo-
padzie 1946 r. - po ustaleniu, ¿e sytuacja politycz-
na nie rokuje nadziei na interwencjê Zachodu w
sprawie suwerenno�ci Polski - rozwi¹zuje szwa-
drony 5 Brygady, aby nie nara¿aæ podleg³ych so-
bie ¿o³nierzy na �mieræ.
Ukrywa³ siê. Aresztowany przez UB 26 czerwca
1948 r. w Zakopanem. Po ciê¿kim �ledztwie 2 li-
stopada 1950 r. skazany przez Wojskowy S¹d Re-
jonowy w Warszawie na �mieræ. Zamordowany 8 lu-
tego 1951 r. w wiêzieniu na Rakowieckiej.
10 grudnia 1993 r. wyrok zosta³ uniewa¿niony przez
Izbê Wojskow¹ S¹du Najwy¿szego, która uzna³a,
¿e dzia³alno�æ zbrojna mjr. �£upaszki� s³u¿y³a za-
chowaniu niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego.
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Wierzyli, ¿e ich krew stanie siê fundamentem
niepodleg³ej Polski.
Za marzenia zap³acono im prze�ladowaniem
i upokorzeniem.
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