
 
 
 

Apel Pamięci 
podczas uroczystości patriotycznej w Radomsku 

w dniu 26 września 2010 r. 
 
Rodacy! 
 
Zebraliśmy się tu, aby przypomnieć ofiarę Ŝycia złoŜonego na Ołtarzu Ojczyzny w dniach 
walki o niepodległość Polski i wolność człowieka.  
Jesteśmy tu, aby w tym uroczystym dniu przywołać imiona poległych i pomordowanych          
Ŝołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego: 
 
 
Do Ciebie wołam! 
 
Generale Stanisławie Sojczyński „Warszycu”, komendancie główny Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego - największej organizacji antykomunistycznej w środkowej Polsce, któryś po          
zakończeniu okupacji niemieckiej nie złoŜył broni i nie zawahał się stanąć na czele walki z 
nowym, sowieckim okupantem oraz rodzimymi zdrajcami, przypłacając tę decyzję śmiercią, 
zamordowany na mocy wyroku komunistycznego sądu w Łodzi 19 lutego 1947 roku! 
 
Stań do Apelu! 
 
Zginął śmiercią męczeńską! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 

 
 
Was wzywam! 
 
Komendancie oddziału specjalnego KWP kryptonim „Warszawa” Henryku Glapiński           
„Klingo”, Ksawery Błasiaku „Albercie” – adiutancie komendanta głównego KWP,             
Stanisławie śelanowski „Nałęczu” – szefie wywiadu komendy głównej KWP, Marianie  
Knopie „Własowie”, Albinie Ciesielski „Montwile”– niezłomni Ŝołnierze Polski Walczącej, 
do końca wierni przysiędze Polski Podziemnej, którzyście walkę o wolność Ojczyzny        
rozpoczętą z okupantem niemieckim zakończyli po latach - zamordowani wraz ze swym       
dowódcą w  komunistycznym więzieniu w Łodzi 19 lutego 1947 roku. 
 
Stańcie do Apelu! 
 
Zginęli śmiercią męczeńską! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
 
Do Was wołam! 
 
Komendancie kompanii radomszczańskiej KWP Henryku Piasecki „Zaporo”, Józefie         
Broniszewski „Boryno”, którzyście w nierównym boju z siłami łódzkiej bezpieki 6 grudnia 
1945 roku- słuŜąc najjaśniejszej Rzeczypospolitej – Ŝycie za Ojczyznę oddali! 
 
Stańcie do Apelu! 
 
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
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Was wzywam! 
 
 śołnierze partyzanckich patroli partyzanckich KWP Obwodu Radomsko i Obwodu Piotrków 
Trybunalski: Józefie Suchański „Woju”, Mieczysławie Osumku „Stalko”, Józefie Olczyku 
„Kulo”, Antoni Króliku „Sikorski”, Jerzy Karnicki „Bursztynie”, Leopoldzie Wiaderku        
„Kozaku”, Janie Bajonie „Piracie”, Stefanie Sobalo „Jerzyku”, którzyście partyzancką słuŜbę 
dla wolnej Rzeczypospolitej zakończyli w latach 1946-1949 - ginąc w nierównych walkach 
z siłami komunistycznego reŜimu. 
 
Stańcie do Apelu! 
 
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
 
Do Was wołam! 
 
Tadeuszu Nowaku „Dąbku”, Stefanie Kręcie „Rawiczu”, Zdzisławie Gaiku „Pistolecie”,         
którzyście wierni przysiędze Ŝołnierza Polski Podziemnej nie zawahali się w warunkach    
komunistycznego zniewolenia ponownie stanąć do walki o wolną Polskę - płacąc za swoje 
przywiązanie do wolności śmiercią w komunistycznych więzieniach w latach 1948-1949! 
 
Stańcie do Apelu! 
 
Zginęli śmiercią męczeńską! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
 
Was wzywam! 
 
śołnierze radomszczańskiej kompanii KWP kryptonim „Młoty”: Adamie Dulębo „Jurze”, 
Edwardzie Pluskoto „OdwaŜny”, Stanisławie Krzypkowski „Morusie”, nieznanego imienia 
Ulfiku „Ksi ęŜycu” i nieznani z nazwiska: „Chudy”, „Twardy”, „Mały”, „Hardy”, „Kmicicu”, 
którzyście w zmasowanym ogniu broni maszynowej w komunistycznej zasadzce pod        
Garwolinem 9 września 1946 roku padli. 
 
Stańcie do Apelu! 
 
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
 
Do Ciebie wołam ! 
 
Stanisławie Kwecu „Chudy” - szefie wywiadu częstochowskiej Komendy KWP, któryś słuŜbę 
niepodległej Rzeczypospolitej śmiercią w komunistycznym więzieniu w Łodzi 26 marca 1947 
roku przypłacił!  
 
Stań do Apelu! 
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Zginął śmiercią męczeńską! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
 
Was wzywam! 
 
śołnierze częstochowskiego Obwodu KWP kryptonim „Napęd”: Stanisławie Lisiecki        
„Jaguarze”, Piotrze Lisiecki „Śmigły, Antoni Rubiku „Wichrze”, Włodzimierzu Gorzelaku 
„Cholewo”, Bolesławie Rogalski, Stefanie Jelonku oraz nieznany z nazwiska „Świstaku”, 
którzyście w nierównym boju z komunistami 26 sierpnia 1946 roku w Borze Zapilskim -   
słuŜąc najjaśniejszej Rzeczypospolitej – Ŝycie na ołtarzu wolności Ojczyzny złoŜyli! 
 
Stańcie do Apelu! 
 
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
 
Do Was wołam! 
 
Partyzanci z oddziału SłuŜby Ochrony Społeczeństwa częstochowskiej komendy KWP        
„Napęd”: Józefie Parkitny „Mścicielu”, Adamie Łebku „Mały”, Józefie Kędziorze „Rinaldo”, 
Antoni Hyro „Dobry”, Mieczysławie Nicponiu „OdwaŜny”, Janie Depto „Szpaku”,            
Bolesławie Koziński, Walenty Czarnecki „Maruszenko”, Edwardzie Janiku „Śmiały” -         
którzyście walkę z komunistami o wolność Ojczyzny i prawo człowieka do wolnego Ŝycia na 
ziemi śmiercią w katowniach częstochowskiej bezpieki i komunistycznych więzieniach w 
latach 1946-1947 roku przypłacili! 
 
Stańcie do Apelu! 
 
Zginęli śmiercią męczeńską! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
 
Was wzywam! 
 
śołnierze piotrkowskiego batalionu KWP kryptonim „śniwiarka”: Janie Rogulko „Grocie”, 
Ryszardzie Kapczyński „Szary”, Benedykcie Ratajski „Mikusiu”, Ryszardzie Chmielewski 
„Blondynie”, Ryszardzie Nurkowski „Mewo”, Czesławie Turlejski, Stanisławie Wersalu,    
Karolu Wielochu, Piotrze Proszewski „Wrono”, Józefie Koniarski, Tadeuszu Schabowski,          
Leopoldzie Słomczyński, którzyście z 19 na 20 kwietnia 1946 roku przynieśli wolność           
braciom naszym, więzionym przez komunistów w radomszczańskim więzieniu, a 12 maja 
1946 roku, bestialsko pomordowani przez komunistów, swoje młode Ŝycie Bogu i Polsce w 
ofierze złoŜyli. 
 
Stańcie do Apelu! 
 
Zginęli śmiercią męczeńską! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
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Do Was wołam! 
 
Tadeuszu Bartosiaku „Wilku”, Józefie Cyganie „Wrzosie” i nieznany z nazwiska „Synku” - 
Ŝołnierze KWP Obwód Tomaszów Mazowiecki, którzyście w nierównym boju z komunistami 
pod Przedborzem 9 stycznia 1947 roku broni nie złoŜyli i za wolną Polskę walcząc do końca 
bohatersko polegli! 
 
Stańcie do Apelu! 
 
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
 
Was wzywam! 
 
Niezłomne kurierki wywiadu KWP kryptonim „Wernyhora” w Warszawie: Barbaro           
Niemczyk „Hajduczku”, Kazimiero Mielczarek „Rochu” – zatrudnione w kancelarii         
Głównego Zarządu Informacji Wojskowej, któreście świętej sprawie wolności Ojczyzny do 
końca wierne pozostały, rozstrzelane na mocy wyroku sądu komunistycznego 27 sierpnia 
1946 roku.  
 
Stańcie do Apelu! 
 
Zginęły śmiercią męczeńską! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
Do was wołam! 
 
 śołnierze Obwodu KWP Konin kryptonim Pociąg”: komendancie Feliksie Gruberski       
„Arturze”, Gabrielu Fejcho „Ogniu”, Antoni Fryszkowski „Rysiu” – niezłomni dowódcy        
oddziałów partyzanckich, poruczniku Czesławie Surowiecki „Czujny” - szefie wywiadu,     
którzyście przez lata trwali na konspiracyjnych posterunkach, a Ŝycie swoje w                        
komunistycznych więzieniach na ołtarzu wolności Ojczyzny w  latach 1946-1948 złoŜyli. 
 
Stańcie do Apelu! 
 
Zginęli śmiercią męczeńską! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
Was wzywam! 
 
 Komendancie Okręgu Śląskiego KWP kryptonim „Klimczok”: Gerardzie Szczurku „Ergu”, 
Stefanie Guertlerze „Tse-Tse”, Pawle Stopo „Dębie”, Pawle Heczko „Edku”, Wiktorze Kanio 
„Felku”, Andrzeju Kidawski „Orliczu”, Zbigniewie Kutermacho „Czarny”, Emilu Ruśnioku 
„Gustliku”, Wilhelmie Szwajnochu „Promie”- którzyście dając wzór hartu i poświęcenia 
krwią i ceną utraconego Ŝycia drogę do wolności i niepodległości znaczyli – zamordowani na 
mocy wyroków sądu komunistycznego w Katowicach w latach 1946-1947.  
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Stańcie do Apelu! 
 
Zginęli śmiercią męczeńską! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
Do Was wołam! 
 
 śołnierze Kierownictwa Walki z Bezprawiem KWP z Grupy Dywersyjnej AK „Błyskawica”: 
Józefie Kubiaku „Pawle”, Stefanie Kowalczyku „Jeleniu”, Henryku Karpiński „Tarzanie”, 
Janie śurawski „Słoniu”, Zygmuncie Wyszkowski „Kamieniu”, którzyście przywiązanie do 
wolności własną krwią potwierdzili, ginąc w nierównych walkach z siłami komunistycznego 
reŜimu. 
 
Stańcie do Apelu! 
 
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
Was wzywam! 
 
śołnierze oddziałów specjalnych SłuŜby Ochrony Społeczeństwa KWP ziemi wieluńskiej i 
sieradzkiej: Alfonsie Olejniku „Babiniczu”, Janie Gonero „Śmiały”, Zygmuncie Zającu         
„Zagłobo”, Janie Wyrębaku „Wilgo”, Adamie Doliku, Ludwiku Statkiewiczu „Mechu”,     
Tadeuszu Olejniku „Kapslu”, Leonie Powroźniku „Dawidzie”, Edmundzie Hysie „Jodło”, 
Janie Idziaku „Mrugało”, Stefanie Grzesiaku „Zdzichu”, Bronisławie Perlaku „Kogucie”,  
Stanisławie Nogalo „Zapało”, Władysławie Ograbku „Łokietku” – którzyście walkę z władzą 
nieludzką śmiercią w komunistycznych kazamatach w latach 1946 – 1947 przypłacili.  
 
Stańcie do Apelu! 
 
Zginęli śmiercią męczeńską! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
Was wzywam! 
 
śołnierze oddziału KWP „Babinicza”: Mieczysławie Olejniku „Szary”, Janie Siewiero     
„Wichrze”, Stanisławie śółtaszku „Siwy”, Adamie Wiktorze „Wichrze”, Eryku Matuszczyku 
„Kozaku”, Stanisławie Gibku „Piekarzu”, Antoni Błachu „Mucho”, Stefanie Urbański       
„Rzeźniku”, Mieczysławie Kokocie „Świstaku” , którzyście dając świadectwo wierności idei 
wolności Ojczyzny, w ogniu obław komunistycznych w 1946 roku polegli. 
 
Stańcie do Apelu! 
 
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
 Was wzywam! 
 
śołnierze KWP z obwodów: Wieluń kryptonim „Turbina”, Łask kryptonim „Buki” i Sieradz 
kryptonim „Młockarnia”: Adamie Skoczylasie „Kruszyno”, Józefie Wojewódko             
„Orzechowski”, Bolesławie Kubiaku, Janie Patelo „Kędziorze”, Janie Krato, Tomaszu Kreju, 
Stefanie Łuszczyku „Karpiu”, którzyście w walce z nieludzką władzą komunistyczną w      
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partyzanckich bojach w latach 1946-1947 padli.  
 
Stańcie do Apelu! 
 
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
Do Ciebie wołam! 
 
Janie Małolepszy „Muracie” – ostatni komendancie Konspiracyjnego Wojska Polskiego,  
walczący przez lata pod znakami AK, ROAK i KWP - któryś był symbolem oporu ziemi       
wieluńskiej przeciwko komunistycznemu zniewoleniu - zamęczony przez komunistów w   
więzieniu w Łodzi 11 marca 1949 roku! 
 
Stań do Apelu! 
 
Zginął śmiercią męczeńską! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
 
Was wzywam! 
 
Partyzanci Trzeciej Komendy KWP „Murata”: Janie Kwapiszu „ Lis- Kulo”, Antoni         
Chowański „Kubo”, Kazimierzu Skalski „Zaporo”, Władysławie Antczaku „ Cześku”, Antoni 
Staniochu „Czarny”, Władysławie Dworniku „Synku”, Andrzeju Jaworski „Marianku”,      
Stanisławie Gwiazdo „Witku”, Stanisławie Kasprzyku „Chadziaju”, Leonie Foriaszu        
„Longinie”, Tadeuszu Kuzio „Igło”, Józefie Pyrko „Lipo”, Stefanie Krzemianowski, Janie 
Tomaszewski „Radku”, Franciszku Karbowiaku „Dąbku”, Stanisławie Florczaku „Rzeźniku”, 
Marianie Uchroński” Orliku”, Ryszardzie Lange „ Kudłaty”, Feliksie Poryzało „ Doktorze”, 
Stefanie Bartyzelu” śbiku”, Stefanie Janiku „Warto”, Bronisławie Kuleszo „Staśku”,          
Mirosławie Pająku „Ziuku” – którzyście, do końca wolnymi będąc, walcząc na straconych 
posterunkach, zginęli w ogniu komunistycznych obław w latach 1947 – 1951! 
 
Stańcie do Apelu! 
 
Polegli na Polu Chwały! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
 
Do Was wołam! 
 
Podkomendni „Murata”: Kazimierzu Szczepański „Wichrze”, Zenonie Grzegórski „Wisło”, 
Tadeuszu Szymański „Manifeście”, Janie Krzywański „Złotniku”, Stanisławie Marczaku 
„Tomku”, Józefie Małolepszy „Brzozo”, Janie Chowański „Tadku”, Józefie Coliński „śbiku”, 
Kazimierzu JaŜdŜyku „Śmiały”, Józefie Skoczylasie „Burzo”, którzyście w walce z reŜimem 
komunistycznym trwali do samego końca, a Ŝycie swoje w komunistycznych więzieniach i 
katowniach bezpieki na ołtarzu wolności Ojczyzny w latach 1948-1951 złoŜyli! 
 
Stańcie do Apelu! 
 
Zginęli śmiercią męczeńską! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
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Do was wołam! 
 
Ostatni Ŝołnierze Konspiracyjnego Wojska Polskiego: Ludwiku Danielaku „Bojarze”, Józefie 
Ślęzaku „Mucho”, Stefanie Wydrzyński „Zygmuncie”, którzyście krwią własną zapisali  
ostatnie karty dziesięcioletniej epopei KWP - jednego z najpiękniejszych świadectw         
przywiązania naszych przodków do idei niepodległości Ojczyzny i prawa człowieka do       
wolnego Ŝycia na ziemi-zamordowani na mocy wyroków sądu komunistycznego w Łodzi w 
sierpniu 1955 r.! 
 
Stańcie do Apelu! 
 
Zginęli śmiercią męczeńską! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
 
Was wzywam! 
 
Mieszkańcy Ziem: łódzkiej, łaskiej, sieradzkiej, wieluńskiej, radomszczańskiej,                  
częstochowskiej, bełchatowskiej, piotrkowskiej, tomaszowskiej, zawierciańskiej,                
włoszczowskiej, śląskiej i poznańskiej, uczestnicy siatki konspiracyjnej - wspierającej        
niepodległościową partyzantkę, którzyście za pomoc niesioną Ŝołnierzom Polski Podziemnej 
spod znaku KWP Ŝycie swoje oddali, a prochy Wasze kryją pola Ziemi Ojczystej! 
 
Stańcie do Apelu! 
 
Zginęli śmiercią męczeńską! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 
 
Chwała Bohaterom! 
 
Cześć Ich Pamięci! (odpowiedź kompanii honorowej WP) 
 


