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Zaistnienie konspiracji antykomunistycznej w latach 1944–1956 (z wyraźnie wyodrębnionym 
rokiem 1947) w szczególny sposób podkreślało kondycję psychiczną społeczeństwa. Było aktem 
rozpaczy przeciwko narzuconym przez sowiecką machinę wojenną rządom zdrajców spod znaku 
agenturalnej Polskiej Partii Robotniczej (PPR). Po ujawnieniu postanowień teherańskich i 
jałtańskich oraz ostatecznej zgodzie aliantów zachodnich na zaliczenie Polski do sowieckiej strefy 
wpływów nie było już bowiem szans na III wojnę światową – a tylko klęska ZSRR w takiej wojnie 
mogłaby w efekcie doprowadzić po 1944 roku do odzyskania niepodległości. Owa tragiczna 
alternatywa, pomiędzy moralnym nakazem walki o wolność Ojczyzny a świadomością 
osamotnienia i braku szans w takiej walce, towarzyszyła polskim przywódcom na emigracji i w 
Kraju od końca 1943 roku Zapadła wówczas decyzja o przygotowywaniu nowej konspiracji na 
wypadek okupacji sowieckiej, gdy Armia Czerwona zajmie ziemie polskie wypierając Niemców. 
Przyjęto bowiem za pewnik, iż walcząca w konspiracji i partyzantce z Niemcami Armia Krajowa 
jest zbyt liczna i zdekonspirowana przed agenturą sowiecką.

Nowa struktura konspiracyjna, organizowana od wiosny 1944 r. przez pułkownika (a od września 
1944 r. generała brygady) Augusta Emila Fieldorfa (wcześniej dowódcy Kedywu KG AK), 
otrzymała nazwę „Nie” („Niepodległość”). Praktycznie zaczęła funkcjonować po formalnym 
rozwiązaniu Armii Krajowej 16 I 1945 r., i w oparciu o wcześniej oddelegowane z niej kadry. Była 
kontynuatorką idei AK i została uzupełniona o te wyselekcjonowane i nieliczne sztaby AK, które na
mocy tajnego rozkazu Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju gen. Leopolda Okulickiego pozostały w 
konspiracji. „Nie” była organizacją nastawioną na „długi dystans”. W bieżącej działalności 
ograniczano się do samoobrony, propagandy, wywiadu i kontrwywiadu, badania nastrojów w Armii 
Czerwonej i dowodzonej przez sowieckich oficerów armii Żymierskiego (1. i 2. Armia WP). Nie 
przewidywano prowadzenia działalności partyzanckiej, zaś akcje dywersyjne miały być 
ograniczone do eliminowania najbardziej niebezpiecznych jednostek. Po uwięzieniu gen. 
Okulickiego i 15 innych przywódców Polski Podziemnej przez NKWD (27–28 III 1945) „Nie” 
została uznana za zdekonspirowaną i rozwiązana rozkazem p.o. Naczelnego Wodza gen. 
Władysława Andersa 7 V 1945 r., który jednocześnie powołał Delegaturę Sił Zbrojnych (DSZ) z płk
Janem Rzepeckim „Ożogiem” na czele.

Powołanie DSZ świadczyło o rezygnacji Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie z zamierzeń 
długofalowych (koncepcji „Nie”) na rzecz działań doraźnych. Oprócz przejęcia struktur 
konspiracyjnych po „Nie” i tzw. „AK w Likwidacji” (sieć organizacyjna zajmująca się 
demobilizacją AK) ważnym zadaniem Delegatury stała się konieczność ujęcia w karby 
organizacyjne partyzantki tworzącej się żywiołowo na skutek terroru sowieckiego. DSZ była 
organizacją czysto wojskową, a jej struktura opierała się na wzorach AK i „Nie” (z zasadniczym 
podziałem terytorialnym na obszary i okręgi).
 Próbując przeciwdziałać pozostawaniu oddziałów poakowskich w lasach Delegat Sił Zbrojnych w 
Kraju, płk. Rzepecki w maju 1945 roku w swoich odezwach wzywał partyzantów do powrotu do 
pokojowego życia, jednak nie za cenę ujawnienia. Apel ten nie okazał się skuteczny z uwagi na 
prowadzone wówczas wielkie akcje pacyfikacyjne NKWD i komunistycznego Wojska Polskiego 
(zwłaszcza w Lubelskiem i na Białostocczyźnie). Po powstaniu w czerwcu 1945 r. Tymczasowego 
Rządu Jedności Narodowej z liderem PSL Stanisławem Mikołajczykiem jako wicepremierem, 
wobec braku politycznych perspektyw dla akcji zbrojnej i likwidacji cywilnych struktur 
konspiracyjnych (Rady Jedności Narodowej i Delegatury Rządu na Kraj) oraz cofnięcia przez 
państwa zachodnie uznania polskiemu rządowi na emigracji (2 VII 1945), 



rozwiązaniu uległa też Delegatura Sił Zbrojnych (6 VIII 1945), o co do rządu emigracyjnego 
występował w końcu lipca 1945 r. płk Jan Rzepecki.

Sprzeczne nastroje w DSZ wywołał problem możliwości ujawnienia się w ramach upokarzającej 
amnestii z 22 VII (ogłoszona 2 VIII) 1945 r., do czego w inspirowanych przez UB odezwach 
wzywał uwięziony latem były dowódca Kedywu KG AK (następca „Nila” na tym stanowisku), a 
później komendant Obszaru Centralnego DSZ, płk Jan Mazurkiewicz „Radosław”. Racje w tym 
sporze były niejednoznaczne, gdyż wszycy dowódcy DSZ zgodnie uznawali, iż walka zbrojna i 
masowa konspiracja nie mają szans na sukces, jednak ujawnienie nie gwarantowało chętnym 
całkowitego bezpieczeństwa, stwarzało zaś zagrożenie dla pozostających w konspiracji. Akcja 
„ujawniania” była bowiem elementem działań „bezpieki”, których celem było rozpoznanie i 
zewidencjonowanie środowisk stanowiących zaplecze społeczne dla dążeń niepodległościowych. 
Zamęt i niepewność pogłębiane były przez „narodowy szafaż” towarzyszący ujawnieniu, 
stwarzanie przez oficerów UB (występujących wszak w mundurach Wojska Polskiego i hojnie 
szafujących „słowem oficera polskiego”) pozorów ugody w imię przyszłości Polski, dopuszczenie 
przedstawicieli AK do oficjalnej Komisji Likwidacyjnej AK i poparcie przez część znanych 
oficerów AK-DSZ (np. płk. Z. Janke „Waltera”) ujawnienia, uznanego za jedyną możliwość 
zalegalizowania podległych im żołnierzy. Delegat Sił Zbrojnych płk Jan Rzepecki, sam pełen 
wahań, zwolennik tajnej demobilizacji partyzantki, nie starał się przeciwdziałać ujawnieniom, choć 
sam pozostał w podziemiu. Z możliwości tej skorzystały jednak liczne oddziały, głównie z Obszaru 
Centralnego DSZ i cały okręg śląski, zaś ogólna liczba osób które zdecydowały się na ujawnienie 
szacowana jest na ok. 45 tysięcy.

Koncepcja przekształcenia organizacji wojskowej – DSZ – w zrzeszenie polityczne, nawiązujące do
wzorów „Nie”, pojawiła się wśród zakonspirowanych dowódców AK na przełomie maja i czerwca 
1945 r, w okresie przygotowań mocarstw do realizacji postanowień jałtańskich o utworzeniu 
Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Inicjatywa utworzenia WiN była efektem niezgody 
podziemia na bezwarunkową kapitulację przed komunistami i ZSRR, wynikła też z poczucia 
moralnej odpowiedzialności dowódców za trwających uporczywie w konspiracji i lesie żołnierzy 
AK. W warunkach komunistycznego terroru i walk w terenie istniało duże zapotrzebowanie na 
swoisty patronat polityczno-dowódczy, na wolną prasę i na fałszywe dokumenty produkowane 
przez komórki legalizacyjne. Idea WiN pojawiła się już w odezwie płk. Rzepeckiego do żołnierzy 
oddziałów leśnych DSZ z 24 VII 1945 i została rozwinięta na odprawach w dniach 2-6 i 12-15 
sierpnia w Warszawie i Krakowie. 

W tym okresie powstał też projekt deklaracji ideowej WiN, autorstwa Bolesława Srockiego, 
przeredagowany później przez J. Rzepeckiego. Po rozwiązaniu DSZ i przeprowadzeniu konsultacji 
w ogniwach terenowych 2 IX 1945 r. powołano w Warszawie Zrzeszenie „Wolność i 
Niezawisłość”.
 Grupę kierowniczą WiN tworzyli pułkownicy J. Rzepecki „Ożóg”, „Ślusarczyk” (prezes), Tadeusz 
Jachimek „Ninka” (sekretarz generalny), Antoni Sanojca „Skaleń” i Franciszek Niepokólczycki 
„Halny” (kolejni prezesi Obszaru Południowiego), Jan Szczurek-Cergowski „Sławbor”, „Mestwin” 
(prezes Obszaru Zachodniego), Józef Rybicki „Maciej” (prezes Obszaru Centralnego), Janusz 
Bokszczanin (wiceprezes, szybko wysłany na Zachód jako specjalny emisariusz).

W latach 1945–1947 WiN był największą ogólnopolską organizacją niepodległościową działającą w
konspiracji. Szacuje się, iż w latach 1945–1946 jej stan liczebny wynosił ok. 20-30 tysięcy ludzi, 
choć w warunkach dużej płynności organizacyjnej i trwających migracji szacunki te nie są 
jednoznacznie pewne. Powstanie WiN było samodzielną inicjatywą przywódców krajowej 
konspiracji poakowskiej. Organizacja nie miała charakteru rządowego, choć oczywiście przesyłała 
do Londynu raporty i utrzymywała z rządem emigracyjnym kontakty kurierskie i 
korespondencyjne. 



Nie miała też charakteru wojskowego, lecz cywilny i obywatelski, czego wyrazem stała się 
przewidziana w jej regulaminie formalna obieralność władz, rezygnacja przez przywódców z 
używania stopni i tytułów wojskowych (m.in. rezygnacja z tytułu komendanta na rzecz prezesa 
odpowiednich szczebli), częściowa zmiana nazewnictwa wewnątrzorganizacyjnego (choć 
utrzymano obszary i okręgi) oraz usilne zabiegi o tajną demobilizację oddziałów partyzanckich i 
przestawienie działań na tory propagandy niepodległościowej, infiltracji komunistycznych struktur 
władzy i wywiadu na rzecz rządu emigracyjnego. Celem politycznym WiN było odegranie roli 
depozytariusza idei niepodległości, doprowadzenie struktur konspiracji ogólnopolskiej do wolnych 
wyborów (gwarantowanych Polsce na mocy postanowień jałtańskich) i oddanie ich do dyspozycji 
władz wolnej Polski. W ramach pojałtańskiego porządku europejskiego i wepchnięcia Polski do 
sowieckiej strefy wpływów nie było szans na realizację tego programu, zwłaszcza że sowiecka tajna
policja NKWD i jej polska sekcja zainstalowana w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego 
bardzo szybko rozbudowywały agenturę w polskim społeczeństwie. Poprzez struktury, kadrę 
dowódczą, hierarchie i powiązania wewnątrzorganizacyjne DSZ i WiN były kolejnymi etapami 
procesu ewolucji (czy też raczej „zwijania się”) wojennej struktury organizacyjnej AK w skali 
ogólnopolskiej (bowiem inne poakowskie organizacje – np. ROAK, KWP, Wileński Ośrodek 
Mobilizacyjny – miały zasięg regionalny). W WiN obecna była oczywiście silna świadomość 
kontynuacji dzieła AK – podzielana zresztą przez społeczeństwo, co zapewniało organizacji dobre 
oparcie w terenie w latach 1945–1947.

Kolejne Zarządy Główne WiN były w latach 1945–1947 rozbijane przez bezpiekę. Członkowie I 
Zarządu Głównego na czele z prezesem Janem Rzepeckim zostali aresztowani już w początkach 
listopada 1945 r. w Łodzi, zaś Rzepecki ulegając złudzeniu iż możliwe są pertraktacje z MBP podjął
w więzieniu decyzję o ujawnieniu organizacji w zamian za gwarancję nierepresjonowania jej 
członków. W efekcie rozbita została też cała sieć łączności zagranicznej WiN, zaś 9 listopwada 
aresztowany został szef sieci informacji kpt. Henryk Żuk (początkowo nierozpoznany). Bezpieka 
nie miała jednak zamiaru dotrzymywać swych obietnic, zaś pozostali w podziemiu przywó
dcy WiN sprzeciwili się stanowisku Rzepeckiego i postanowili kontynuować pracę konspiracyjną.
Na czele wybranego na przełomie 1945 i 1946 r. II Zarządu Głównego stanął dotychczasowy prezes
Obszaru Południowego płk. Franciszek Niepokólczycki „Halny”, który też utrzymał centralę 
organizacji w Małopolsce (sam przebywał głównie na Górnym Śląsku). Do najbliższych 
współpracowników „Halnego” należeli Alojzy Kaczmarczyk „Zośka”, Edward Bzymek-
Strzałkowski „Wolski”, Józef Ostafin „Chudy”, Jan Kot „Janusz”, Eugeniusz Ralski „Biały”, 
Wiktor Langner „Lis”, 

Paweł Wieczorek-Lewandowski „Dar” i mjr Walerian Tumanowicz „Jagodziński”. Kierowali oni w 
Krakowie najważniejszymi komórkami centralnymi organizacji, głównie propagandą 
(Tumanowicz) wymierzoną w tzw. armię Żymierskiego (czyli „ludowe” Wojsko Polskie), siecią 
informacyjną (Bzymek-Strzałkowski), kontrwywiadem (Wieczorek-Lewandowski) czy też Biurem 
Studiów opracowującym materiały dostarczane przez komórki kierowane przez Kota, Ralskiego i 
Langnera oraz materiały wywiadowcze otrzymywane od Bzymka-Strzałkowskiego.
WiN został utrzymany wbrew rozsyłanym z więzienia apelom Rzepeckiego, nawołujące do 
ujawnienia organizacji. „Halny” skorygował też stosunek WiN do rządu emigracyjnego, uznając 
jego zwierzchnictwo i zdecydował o rozszerzeniu działalności wywiadowczej dla potrzeb Sztabu 
NW w Londynie. Centralna sieć wywiadu została oparta na autonomicznej siatce tzw. Brygad 
Wywiadowczych prowadzących od 1941 r. kontrwywiad przeciwko ówczesnemu podziemiu 
komunistycznemu w Małopolsce. Ponadto funkcjonowały terenowe siatki informacyjne. W ramach 
walki z komunistycznym aparatem represji prowadzono także akcje specjalne: Ż, B 
(zapoczątkowane jeszcze w okresie istnienia DSZ) i O. Ta pierwsza (Ż – oddziaływanie 
propagandowe na „ludowe” WP), kierowana przez płk. Waleriana Tumanowicza „Jagodzińskiego” 
(byłego Inspektora Tarnobrzeskiego AK w l. 1940-44), została zakończona w r. 1946 na polecenie 
płk Niepokólczyckiego. 



Akcję O („Odpluskwianie”) zapoczątkowano wiosną 1946 przed referendum (30 czerwca), a jej 
celem było spowodowanie zamieszania w strukturach PPR i UB (ostrzeżenia wysyłane do 
szczególnie gorliwych, informowanie społeczeństwa o ich personaliach, fałszywe donosy do UB, 
itd.).
Kierownictwo WiN początkowo łudziło się, iż w ciągu budzącego wiele nadziei roku 1946 możliwe
będzie zalegalizowanie Zrzeszenia – wyrazem tych nadziei był „Kwestionariusz programu ruchu 
WiN” przygotowywany w duchu solidaryzmu społecznego na przełomie 1945 i 1946 r. z myślą o 
spodziewanych w roku 1946 wyborach. W toku walki przed referendum 30 VI 1946 r. WiN wzywał
do taktycznego głosowania przeciw punktom 1 i 2, i za punktem 3 (granice zachodnie), a 
rzeczywiste wyniki głosowania były dowodem, że stanowisko to spotkało się z dużym poparciem. 

Agitacja przed referendum uwypukliła pozytywny stosunek WiN do PSL. W ciągu 1946 r. 
przedstawiciel WiN, ppłk Wincenty Kwieciński, Prezes Obszaru Centralnego, współtworzył też 
podziemny Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej (KPOPP).
Sfałszowanie przez komunistów wyników referendum zniweczyło nadzieje pokładane w wolnych 
wyborach i spowodowało ewolucję taktyki politycznej WiN. Po czerwcu 1946 r. położono nacisk na
informowanie opinii światowej o sytuacji w Polsce. Celom tym miało służyć opracowanie 
„Memoriału do Rady Bezpieczeństwa ONZ”, odwołującego się m.in. do art. 34 Karty ONZ. 
„Memoriał”, opracowany przez płk. Wacława Lipińskiego i zatwierdzony przez stronnictwa 
KPOPP, ostatecznie został zredagowany i zaopatrzony w aneksy w Biurze Studiów przy II ZG WiN 
w Krakowie. Sygnował go Polski Ruch Oporu. Oprócz „Memoriału” władze WiN opracowały 
prośbę do Trybunału w Hadze, list do prezydenta USA H. Trumana i do prezesa Kongresu Polonii 
Amerykańskiej, Karola Rozmarka. Przekazaniem ich do rąk adresatów mieli się zająć specjalni 
emisariusze wysłani równolegle z Polski przez II ZG WiN: płk Kazimierz Rolewicz (Zbigniew 
Solski, „Olgierd”, „Kama”, „Zbyszek”, były szef BIP-u Okręgu Krakowskiego AK 1941-1945) i 
Wacław Bniński („Wioślarz”, „Key”), którzy wyruszyli z Krakowa po 20 VII 1946 r. oraz ppłk 
Józef Maciołek („Żuraw”, „Kazimierz”, „Marian”, „Roch”, były komendant podobwodu AK 
Rzeszów-Południe 1944-1945, dotychczasowy wiceprezes Obszaru Południowego WiN i szef sieci 
„Stomil”) i Stefan Rostworowski „Ignacy” – wyruszyli oni w sierpniu t. r., a do Anglii przybyli na 
początku września. 

Specjalnym zadaniem Maciołka było zorganizowanie Delegatury Zagranicznej WiN, funkcjonującej
do początków 1953 r.

W końcu sierpnia 1946 r. aresztowany został Edward Bzymek-Strzałkowski. Próbował popełnić 
samobójstwo skacząc z trzeciego piętra budynku WUBP w Krakowie, jednak został odratowany i w
ciężkim stanie poddany intensywnemu śledztwu. Dalsze aresztowania były już tylko kwestią czasu i
nieuchronnie doprowadziły do rozbicia II ZG WiN, struktur WiN na Górnym i Dolnym Śląsku oraz 
redakcji kilku pism. Dn. 22 X 1946 r. został w Zabrzu aresztowany sam prezes Franciszek 
Niepokólczycki, od lata 1946 r. praktycznie wyłączony z pracy organizacyjnej z powodu szeroko 
zakrojonych poszukiwań UB i zastępowany w swych obowiązkach przez prezesa Obszaru 
Południowego Łukasza Cieplińskiego „Ostrowskiego”. Proces przywódców II ZG WiN (sądzono 
ich razem z kilkoma działaczami Polskiego Stronnictwa Ludowego) odbył się w dniach 11 VIII – 
10 IX 1947 r. w Krakowie. Zapadły bardzo surowe wyroki: Niepokólczycki, Tumanowicz, 
Kaczmarczyk, Ostafin, Bzymek-Strzałkowski, Kot, Langner oraz E. Ralski skazani zostali na karę 
śmierci.

Rozbicie II Zarządu Głównego nie oznaczało rozbicia Zrzeszenia WiN. Jesienią 1946 r. próbę 
odtworzenia struktury ogólnopolskiej WiN podjął prezes Obszaru Centralnego ppłk Wincenty 
Kwieciński („Głóg”), jednocześnien współprzywódca KPOPP. Nie zdążył jednak zabezpieczyć 
nowych struktur, bowiem w grudniu 1946 i styczniu 1947 nastąpiła fala aresztowań zarówno w 
kręgach nowego III ZG WiN jak i KPOPP. 



Kolejno aresztowani byli: Adam Obarski (Niezależna PPS; 6 XII 1946), Halina Sosnowska 
(kierowniczka „Stoczni”, komórki wywiadowczej III ZG i Obszaru Centralnego WiN), sam 
Kwieciński (5 I 1947) i jego dwaj zastępcy ppłk Stanisław Sędziak „Wiatr” (4 I) i K. Czarnocki 
„Kazik” (oskarżany później o współpracę z UB), ten ostatni wraz z płk. W. Lipińskim (Stronnictwo 
Niezawisłości Narodowej) i W. Marszewskim (SN) 7 I 1947. Rozbicie III ZG WiN było 
fragmentem kampanii terroru przed sfałszowanymi przez komunistów wyborami do sejmu (19 I 
1947 r.). 
Sukcesy bezpieki i brak reakcji Zachodu na oczywisty fakt fałszerstw wyborczych spowodował 
upadek nastrojów społecznych w całym kraju, co ułatwiło komunistom ogłoszenie sejmowej ustawy
o amnestii 22 II 1947 r., umożliwiającej też ujawnienie oddziałów partyzanckich. 

Do 25 kwietnia skorzystało z niej ok. 23 tys. członków WiN, a także liczni członkowie innych 
organizacji, co oznaczało zakończenie działań partyzanckich i konspiracyjnych na masową skalę, 
zaś bezpiece pozwoliło uaktualnić kartoteki przeciwników i pogłębić rozpoznanie ich środowisk. 
Także w roku 1947 odbyły się pokazowe procesy ujętych dotychczas przywódców WiN: 4 I – 3 II 
w Warszawie (Rzepeckiego i towarzyszy), 11 VIII – 10 IX w Krakowie (Niepokólczyckiego i 
towarzyszy oraz działaczy PSL – Stanisława Mierzwy, Karola Buczka i in.), 3-27 XII w Warszawie 
(Kwiecińskiego, Lipińskiego i towarzyszy z WiN i KPOPP). Podobne procesy zarządów 
okręgowych WiN organizowano też na prowincji. Ich celem była kompromitacja ideałów 
oskarżonych (co udało się komunistom zrealizować zwłaszcza podczas procesu Rzepeckiego) i 
forsowanie tezy o „zbrodniczej” współpracy WiN i PSL.

W styczniu 1947 r. prezes Obszaru Południowego ppłk Łukasz Ciepliński „Ostrowski” z grupą 
współpracowników podjął decyzję o utrzymaniu organizacji i powołaniu IV Zarządu Głównego. 
Była to dramatyczna decyzja. Ciepliński zdawał sobie sprawę z nierealności oczekiwań na III wojnę
światową, jednocześnie jednak obawiał się niezwykle wówczas realnej prowokacji NKWD lub UB 
i przejęcia przez bezpiekę w ten sposób kierownictwa i szyldu konspiracji niepodległościowej oraz 
uważał za swój obowiązek dowódcy pozostać w podziemiu z tymi, którzy odmówili skorzystania z 
upokarzającej amnestii. Za swój główny cel Ciepliński postawił ograniczenie działalności zbrojnej, 
prowadzenie działalności propagandowej i wywiadowczej oraz utrzymanie łączności z Zachodem 
(zwłaszczsa rządem emigracyjnym). 

W skład IV ZG WiN pod prezesurą Cieplińskiego weszli najbliżsi jego współpracownicy z czasów, 
gdy był Inspektorem Rzeszowskim AK (1940-1945): mjr Adam Lazarowicz „Klamra”, „Zygmunt”, 
„Grot” (były komendant Obwodu Dębica AK, ostatnio kierujący Okręgiem Rzeszowskim WiN) – 
jako wiceprezes z zadaniem odbudowy zarządów obszarów (objął też prezesurę nie istniejącego od 
r. 1945 Obszaru Zachodniego), mjr Mieczysław Kawalec „Iza”, „Psarski”, „Bronek” – jako szef 
Wydziału Informacji, kpt. Ludwik Kubik „Alfred”, „Juliusz” (adiutant Inspektora Rzeszowskiego 
AK 1944-45) – jako szef Wydziału Organizacyjnego, por. Józef Rzepka „Krzysztof”, „Znicz” – szef
Wydziału Politycznego, kpt. Franciszek Błażej „Bogusław”, „Tadeusz” (oficer operacyjny 
Inspektoratu AK Rzeszów w r. 1944) – jako szef propagandy i jednocześnie prezes Obszaru 
Południowego. Istotną rolę odgrywał, podporządkowany Kawalcowi Stefan Sieńko „Wiktor” – szef 
Biura Studiów. Prezesem Obszaru Centralnego został mjr Józef Rządzki „Boryna”, „Cezary” (były 
komendant Obwodu Mielec-Kolbuszowa AK 1940-44), poprzednio szef działającej w Warszawie 
komórki wywiadowczej Obszaru Południowego. 
Najlepiej zorganizowany był Obszar Południowy, jedyny działający bez przerwy od czasu 
likwidacji AK w styczniu 1945. 
Prezesura Cieplińskiego była najbardziej heroicznym okresem w historii WiN, przypadła bowiem 
na czasy załamania się postawy społeczeństwa po sfałszowanych wyborach, rozległych represji 
wobec opozycyjnego PSL i zapoczątkowania likwidacji PPS.
Cieplińskiemu udało się zrekonstruować WiN. Otwarte zostały nowe szlaki przerzutowe na Zachód.



W czerwcu 1947 r. przybył do Polski kurier Delegatury por. Jerzy Woźniak „Jacek”, „Żmija”, z 
nowymi szyframi. Korzystano też z pośrednictwa ambasad zachodnich (np. belgijskiej). 
Uaktywniono wywiad polityczny i wojskowy (nakierowany na wojska sowieckie w Polsce).

Informacje przekazywano do ośrodka londyńskiego za pośrednictwem działającej od jesieni 1946 r. 
Delegatury WiN w Monachium (miała też oddziały w USA, Paryżu, Londynie, Sztokholmie, 
Rzymie). Dotarcie do IV ZG WiN było zapewne jednym z celów rozpoczętych przez UB w 2 poł. 
1947 r. masowych aresztowań byłych żołnierzy AK. Istnieją też przesłanki, iż bezpiece udało się 
najpóźniej w ciągu 1947 r. osaczyć i zmusić do współpracy S. Sieńkę „Wiktora”, szefa Biura 
Studiów w IV ZG WiN, co mogło zapoczątkować ostateczną dekonspirację kierownictwa WiN.
Aresztowania w gremiach kierowniczych WiN-u rozpoczęły się w końcu września 1947 r., 27 
listopada w Zabrzu ujęty został prezes WiN Ciepliński, zaś do 10-12 XII 1947 prawie wszyscy 
(oprócz jednego) jego współpracownicy, wszyscy prezesi obszarów i okręgów (w grudniu rozbito 
okręg wrocławski, inne – wcześniej). Jako ostatni, 1 II 1948 w Poroninie, wpadł M. Kawalec 
„Psarski”, osaczony przez agenturę uwiarygodnioną przez Sieńkę i próbujący na nowo 
zreorganizować Zarząd Główny. Wszyscy przeszli niezwykle okrutne śledztwo (pod nadzorem 
NKWD). 
W wyniku procesu, który toczył się w dn. 5-14 X 1950, Ł. Ciepliński, A. Lazarowicz, J. Rzepka, F. 
Błażej, J. Batory, K. Chmiel i M. Kawalec skazani zostali na karę śmierci, L. Kubik otrzymał karę 
dożywotniego więzienia, J. Czarnecka – 15, a Z. Michałowska – 12 lat. Wyroki śmierci wykonano 
w piwnicy więzienia mokotowskiego strzałem w tył głowy 1 III 1951 r.
Dramat winowców nie zakończył się z rozbiciem IV Zarządu Głównego. W wyniku zdrady Stefana 
Sieńki „Wiktora”, „Tadeusza”, kierownika Biura Studiów tego Zarządu (agenta UB zapewne od 
końca 1946, a na pewno w końcu 1947 r.), bezpiece udało się pomiędzy grudniem 1947 a lutym 
1948 r. zmontować prowokacyjną tzw. V Komendę Główną WiN, składającą się wyłącznie z 
funkcjonariuszy lub agentów UB i uwiarygodnioną przez owego zdrajcę w oczach przybyłego z 
Zachodu kuriera Delegatury Zagranicznej WiN-u (Adama Boryczki „Adama”). Zapoczątkowało to 
wielką prowokację, realizowaną w ramach tzw. operacji „Cezary” i zakończoną dopiero w grudniu 
1952 r. Jej celem było przechwycenie przez UB kierownictwa krajowego podziemia (UB bezpieka 
pozostawiła na wolności niektóre grupy, a nawet poprzez Sieńkę zakładała nowe) oraz 
kontrolowanie i inspirowanie Delegatury Zagranicznej WiN. 

Jej ofiarą padło wielu niewinnych ludzi, którzy z patriotycznych pobudek zaangażowali się w prace 
niepodległościowe w l. 1948-1952, nie wiedząc nic o ich inspiratorach. Patriotyzm tych ludzi, 
nieświadomych prowokacji, został wykorzystany w służbie MBP i NKWD, zaś oni sami później 
nierzadko byli sądzeni i skazywani.

Przekształcenie WiN w organizację cywilną i ściśle konspiracyjną nie powiodło się w pełni. Płk 
Rzepecki, zwolennik samolikwidacji oddziałów zbrojnych, był jednak przeciwny ujawnianiu się 
UB, dopuszczając je tylko w wypadku bezpośredniego zagrożenia (odezwa z 14 IX 1945). 
Kierownictwo WiN świadome było braku wszelkich perspektyw politycznych czynnej partyzantki i 
obawiało się agenturalnego zagrożenia z tej strony. Nie mogło jednak uchylać się od objęcia 
patronatem tkwiących w lesie oddziałów poakowskich. W najpełniejszy sposób udało się 
zdemobilizować oddziały w Małopolsce (zwłaszcza na Rzeszowszczyźnie), przerzucając 
najbardziej zagrożonych ludzi na Śląsk. Także na Śląsk przerzuceni zostali żołnierze stacjonujących
w 1945 r. na Rzeszowszczyźnie oddziałów Zgrupowania „Warta” Obszaru Lwowskiego AK. Na 
Śląsku stali się oni bazą „lwowskich” okręgów WiN-u, rozbitych aresztowaniami w ciągu 1946 r. 
Szczególnie liczne oddziały WiN operowały w województwach białostockim, lubelskim, 
wschodnich powiatach warszawskiego, zmuszając nawet w niektórych powiatach PPR do 
okresowego zejścia do konspiracji. 



Szczególne nasilenie walk miało miejsce wiosną i latem 1945 i wiosną 1946 r. Spośród 
poakowskich oddziałów uznających zwierzchnistwo WiN-u do największych należały zgrupowania 
mjr. Mariana Biernaciaka „Orlika” (poległ 23 VI 1946), mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” 
(po demobilizacju oddziału aresztowany 16 IX 1947 r. wraz z grupą towarzyszy w wyniku działań 
prowokatora F. Abraszewskiego, oficera AK; stracony 7 III 1949 r.), kpt. Zygmunta Brońskiego 
„Uskoka” (zginął 19 V 1947), Jana Leonowicza „Burty” (poległ 9 II 1951) na Lubelszczyźnie i 
Zamojszczyźnie, L. Suszyńskiego „P-8”,Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” (ujęty 26 III 1953, 
stracony 24 X 1953), mjr. Jana Tabortowskiego „Bruzdy” (zginął 23 VIII 1954) w Białostockiem 
czy też Jana Totha „Mewy” (ujęty 17 VII 1947, stracony 24 VI 1949 r.) na Rzeszowszczyźnie.
Kierownictwo WiN było bezradne wobec nakręcanej przez komunistyczny terror spirali nienawiści.
Szczególnie niebezpieczne dla struktur konspiracyjnych mogło być zagrożenie agenturalne ze 
strony prowokacyjnej kontrpartyzantki organizowanej przez UB, grożące nie tylko likwidacją 
oddziałów, ale też rozpoznaniem ich powiązań organizacyjnych. Była to taktyka analogiczna do 
antypartyzanckich działań NKWD na Ziemiach Wschodnich, zagarniętych przez Sowiety w 1944 r.
Usiłując zapobiec walkom bratobójczym z Ukraińcami WiN zawarła jesienią 1945 i w r. 1946 
szereg lokalnych umów o zawieszeniu broni z UPA: w okręgu rzeszowskim, w Inspektoratach Biała
Podlaska, Zamość i Lublin. Porozumienia te miały charakter taktyczny w obliczu wspólnego wroga,
zaś najbardziej znanym ich przejawem był wspólny atak 28 V 1946 r. na siedziby NKWD i UB w 
Hrubieszowie.

Po amnestii 1947 r. kierownictwo WiN stopniowo traciło kontakty z pozostającymi jeszcze w lasach
drobnymi oddziałami partyzanckimi i nie starało się ich odnawiać obawiając się penetracji ze strony
prowokacyjnej partyzantki organizowanej przez UB. Po rozbiciu przez bezpiekę ogólnopolskich 
struktur konspiracji narodowej, można było zaobserwować też proces przechodzenia pod szyld 
WiN-u niektórych oddziałów NSZ. Los wszystkich tych oddziałków był bez wyjątku tragiczny. Ich 
żołnierze utrzymywali się w lasach (zwłaszcza w Białostockiem, Lubelskiem, Podlasiu, niektórych 
rejonach Mazowsza, ale także na pograniczu województw lubelskiego i rzeszowskiego) niekiedy 
nawet do połowy lat 50.,  ustawicznie tropieni, nękani zdradami najbliższych towarzyszy, 
szantażowani losem rodzin i zdradzani przez rodziny, walczący już tylko o przeżycie. W l. 1948-
1952 niektóre z tych oddziałów (np. „Huzara”) stały się obiektem prowokacyjnych działań MBP w 
ramach operacji „Cezary”. Na końcu drogi była zawsze ostatnia samotna walka, śmierć lub piekło 
przesłuchań i diabelska alternatywa egzekucji lub kupienia życia za cenę zdrady.
Partyzantcy epigoni z winowskim rodowodem tropieni byli jeszcze w końcu lat pięćdziesiątych: 21 
I 1956 ujęto Stefana Kobosa „Wrzosa”, do 1947 r. komendanta obwodu tomaszowskiego WiN; w 
marcu 1957 zginął Stanisław Marchewko „Ryba” (podkomendny i przyjaciel „Bruzdy”); w lutym 
1959 osaczony został Michał Krupa (żołnierz rozbitego na Rzeszowszczyźnie w sierpniu 1950 r. 
oddziału NZW-WiN Adama Kusza „Adama”); wreszcie 21 X 1963 r. poległ w walce Józef 
Franczak „Lalek”, niegdyś partyzant z oddziałów „Uskoka”.

Myśmy rebelianci 
23 września 2009   www.fundacjapamietamy.pl

Nie obchodzą nas partie, lub te czy owe programy. My chcemy Polski suwerennej, Polski 
chrześcijańskiej, Polski - polskiej. […]
Tak jak walczyliśmy w lasach Wileńszczyzny, czy na gruzach kochanej stolicy - Warszawy - z
Niemcami, by świętej Ojczyźnie zerwać pęta niewoli, tak dziś do ostatniego legniemy, by 
wyrzucić precz z naszej Ojczyzny Sowietów. Święcie będziemy stać na straży wolności i 
suwerenności Polski i nie wyjdziemy dotąd z lasu, dopóki choć jeden Sowiet będzie deptał 
Polską Ziemię. 
Fragment ulotki wydanej przez odtworzoną na Podlasiu 6 Brygadę Wileńską AK kpt. 
Władysława Łukasiuka „Młota” (Podlasie 1946 r.).



„Myśmy rebelianci”
czyli piosenki „Żołnierzy Wyklętych” na płycie zespołu De Press

Nie było chyba ludzi bardziej zaciekle atakowanych przez komunistyczną propagandę, niż ci, 
których dzisiaj nazywamy Żołnierzami Wyklętymi lub „ostatnimi leśnymi”. Mamy tu na myśli 
uczestników podziemia niepodległościowego, stawiających zbrojny opór komunistycznej 
dyktaturze instalowanej w Polsce przez Związek Sowiecki. Powojenne podziemie, ze względu na 
swą liczebność i szerokie poparcie społeczne, powinno być postrzegane jako narodowe powstanie 
antykomunistyczne. A także jako kontynuacja walki o wolność rozpoczętej w 1939 r. z okupantem 
niemieckim - tym razem przeciwko opresji komunistycznej. Żołnierze Wyklęci nie byli przy tym 
epigonami Polskiego Państwa Podziemnego, których ofiara okazała się daremna, wręcz 
bezsensowna. Dziś postrzegamy ich jako pierwszych, którzy podjęli walkę z nieludzką dyktaturą 
komunistów. Oceniając ich walkę w sferze etyki, należy odwołać się do znakomitej myśli filozofa 
wartości prof. Henryka Elzenberga, który w 1950 r. w swoim pamiętniku („Kłopoty z istnieniem”) 
napisał „Walka beznadziejna, walka o sprawę z góry przegraną, bynajmniej nie jest poczynaniem 
bez sensu. [...] Wartość walki tkwi nie w szansach zwycięstwa sprawy w imię której się ją podjęło, 
ale w wartości tej sprawy”. 

Powinniśmy pamiętać, że Żołnierze Wyklęci podjęli swoją walkę w obronie wysokich wartości 
takich jak wolność jednostki, niepodległość ojczyzny, prawda i honor, czyli w obronie wartości 
fundamentalnych dla cywilizacji zachodnioeuropejskiej w XX w., broniąc ich przed antycywilizacją
komunizmu. 

W wymiarze społecznym walka ta również miała istotne znaczenie. Do czasu, gdy podziemie miało
masowy charakter, czyli do początku 1947 r., było ono głównym przeciwnikiem aparatu przemocy 
państwa będącego instrumentem w rękach partii komunistycznej. Do tego też czasu aktywność 
komunistycznego aparatu terroru skupiała się głównie na walce z Żołnierzami Wyklętymi i ich 
społecznym zapleczem. Później, od lat 1948-1949 poczynając, zakres ingerencji komunistów w 
życie społeczne niepomiernie rozszerzył się. Obiektem inwigilacji komunistycznych służb 
specjalnych stał się każdy przejaw życia społecznego - współczesnego i przedwojennego. Nie było 
w Polsce powiatu, w którym bezpieka nie założyła wówczas kilkudziesięciu rozpracowań - na 
nauczycielstwo, na uczniów gimnazjów, na „kułaków”, na księży i ludzi związanych z kościołem 
katolickim, na członków byłych organizacji niepodległościowych, na „andersowców”, na 
„ludowców”, na „endeków” na „pepeesowców”, nawet na członków ugrupowań politycznych 
koncesjonowanych przez partię komunistyczną.

 Tylko ten, kto miał okazję sięgnąć do akt bezpieki dokumentujących te rozpracowania lub poznał 
działalność komunistycznego aparatu terroru na własnej skórze, zdaje sobie sprawę, jaki ogrom 
ludzkich nieszczęść, tragedii, łamania charakterów, skumulowanego zła, znajduje odzwierciedlenie 
w tych dokumentach. Nie ulega wątpliwości, że skala spustoszeń poczynionych w sferze życia 
społecznego w okresie rządów komunistycznych byłaby jeszcze znacznie większa, gdyby ów 
zmasowany atak komunistów na całe społeczeństwo rozpoczął się już w 1944 r. Zbrojny opór 
Żołnierzy Wyklętych opóźnił o kilka lat metodyczną rozprawę komunistów z narodem polskim. 
Taki jest realny wymiar ofiary złożonej przez żołnierzy powojennego podziemia 
antykomunistycznego. 

Powojenne podziemie zbrojne było emanacją dążeń niepodległościowych społeczeństwa polskiego. 
Wymienia się dziś różne daty - 1956, 1968, 1970, 1976 - jako początek oporu Polaków wobec 
„władzy nieludzkiej”. Zapomina się przy tym, że to właśnie powojenne podziemie 
niepodległościowe było, do czasu powstania w roku 1980 r. NSZZ „Solidarność”, największym 
ruchem społecznym przeciwstawiającym się - i to w sposób czynny - reżimowi komunistycznemu 
narzuconemu nam przez Związek Sowiecki. 



W 1945 r. skupiało w swych szeregach około ćwierć miliona konspiratorów, w tym 20 tysięcy 
żołnierzy oddziałów leśnych, walczących z bronią w ręku (wszak to tyle, co w kulminacyjnym 
momencie Powstania Styczniowego - w lecie 1863 roku!). Wraz z członkami rodzin i osobami 
niezorganizowanymi wspierającymi pomocą podziemie w ruch ten zaangażowanych było z 
pewnością ponad pół miliona osób. W dramatycznym roku 1945 skala antykomunistycznego 
zbrojnego oporu była tak wielka, że gdyby nie dywizje sowieckie stacjonujące na terenie Polski, 
uzurpatorska władza komunistyczna zostałaby w naszym kraju zmieciona z powierzchni ziemi 
dosłownie w kilka tygodni. Walka polskich niepodległościowców toczyła się jednak w całkowitym 
osamotnieniu, przy milczącym przyzwoleniu „Wolnego Świata” Kolejne lata heroicznej, samotnej 
walki powodowały kurczenie się szeregów Żołnierzy Wyklętych. Jednak jeszcze w 1949 r. działały 
nadal struktury konspiracyjne szczebla okręgowego (wojewódzkiego) i walczyły zwarte i 
zdyscyplinowane oddziały leśne. 

Ostatnie strzały w tej walce padały jeszcze w latach pięćdziesiątych. Symboliczny koniec epopei 
„ostatnich leśnych” - to śmierć Józefa Franczaka „Lalka” w walce z grupą operacyjną SB-ZOMO 
21października1963r.

Bilans walki stoczonej z komunistami przez niezłomne pokolenie Polski Podziemnej jest straszliwy.
To ponad 5 tysięcy wykonanych wyroków śmierci na polskich patriotach, blisko 21 tysięcy 
zamordowanych w komunistycznych więzieniach i obozach, co najmniej 10 tysięcy zabitych w 
trakcie walk zbrojnych, to kolejne - nie policzone dotąd - tysiące ofiar pacyfikacji terenów 
wiejskich, ofiar zamordowanych przez „szwadrony śmierci” działające na polecenie partii 
komunistycznej, zabitych przez prowokacyjne grupy pozorowane komunistycznych służb 
specjalnych, to ludzie zmarli po zwolnieniu z katowni bezpieki w sposób „naturalny” (np. - jak się 
ma odbite nerki, to się dość szybko umrze w sposób „naturalny” na chorobę nerek).
 
To także, co najmniej 50 tysięcy osób wywiezionych do obozów koncentracyjnych w głębi Związku
Sowieckiego i dalsze 250 tysięcy skazanych za tzw. przestępstwa polityczne. To kolejne dziesiątki 
tysięcy, które trafiły z powodów politycznych do kopalń i obozów pracy. Zliczenie tego obszaru 
strat polskich - to prawdziwe wyzwanie dla historyków. 
Trzeba mieć też świadomość, że komuniści dążyli do tego, by po ludziach, którzy podjęli z nimi 
walkę, nie został żaden materialny ślad istnienia. Zdecydowana większość antykomunistycznych 
partyzantów i konspiratorów, którzy padli na placu boju lub w zginęli w komunistycznych 
katowniach, została zakopana potajemnie w nieznanych miejscach i nie ma dziś nawet własnych 
grobów. Często ostatnim materialnym śladem ich istnienia są fotografie pośmiertne „ostatnich 
leśnych” zrobione przez funkcjonariuszy służb komunistycznych. 

Zdjęcia te stanowią przerażające świadectwo nieludzkości systemu komunistycznego, który deptał 
nawet majestat śmierci - martwi już Żołnierze Wyklęci byli bowiem upokarzani poprzez obdarcie z 
mundurów i butów, a często byli także upozowywani w nienaturalny sposób, co było następnie 
utrwalane na fotografiach robionych przez komunistów zabitym partyzantom. 
Przez cały okres rządów partii komunistycznej w Polsce wydawało się, że nazwy organizacji 
walczących o wolność Polski z komunistycznym reżimem - Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 
(WiN), Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), Ruchu 
Oporu Armii Krajowej (ROAK), Armii Krajowej Obywateli (AKO), Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego (KWP) i innych - w wyniku konsekwentnie prowadzonej przez komunistów akcji 
propagandowej zostaną wymazane ze społecznej pamięci lub skutecznie zohydzone. 

Najwięksi patrioci, tacy jak „ochotnik do Auschwitz” - rtm. Witold Pilecki, legendarni partyzanci, 
którzy podziemną walkę o wolność Polski rozpoczęli w okresie okupacji niemieckiej, a zakończyli 
w boju z komunistami - tacy jak mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, mjr Hieronim Dekutowski 
„Zapora”, 



kpt. Władysław Łukasiuk „Młot”, kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”, kpt. Marian Bernaciak 
„Orlik”, kpt. Zdzisław Broński „Uskok”, czy legendarny bohater Podhala Józef Kuraś „Ogień” - 
mieli zapaść się w niepamięć lub pozostać opisani „na kartach historii” jako „faszyści”, 
„reakcjoniści” lub „bandyci”. Spustoszenie spowodowane w społecznej świadomości w ciągu 
kilkudziesięciu lat rządów komunistycznych sprawia, że spuścizna owej czarnej propagandy 
funkcjonuje do dzisiaj i zapewne będziemy się z nią jeszcze długo borykać.

Na temat piosenek śpiewanych przez polskich partyzantów w latach okupacji niemieckiej powstały 
dziesiątki publikacji, dokonano też wielu nagrań. 

Na temat piosenki towarzyszącej żołnierzom podziemia niepodległościowego, walczącym po 1944 
r. z komunistycznym reżimem nie powstała ani jedna publikacja, nie dokonano ani jednego 
istotnego nagrania, pomimo że od przełomowego 1989 roku minęło już 20 lat! A przecież piosenka 
towarzyszyła polskim partyzantom także w latach, w których walczyli z NKWD, bezpieką i innymi 
formacjami komunistycznego aparatu represji. Spośród dziesiątków piosenek wyśpiewywanych 
przez „Żołnierzy Wyklętych”, zespół badaczy reprezentujących Oddział IPN w Warszawie i 
Fundację „Pamiętamy” wybrał dosłownie garstkę tekstów, w tym także kilka śpiewanych przez 
żołnierzy walczących na „straconych posterunkach”, za jałtańskim kordonem, na Ziemiach 
Utraconych - anektowanych przez Związek Sowiecki. Gdy analizujemy słowa autorstwa ludzi, 
którzy jakże często wkrótce po ich napisaniu padli na placu boju, nasuwa się myśl, że często prości 
ludzie spod Grodna, Nowogródka, Wołkowyska lub Białegostoku , Lublina i Ostrołęki znacznie 
lepiej rozumieli, czym jest komunizm, niż tzw. „intelektualiści” i „autorytety moralne” doby PRL - 
u oraz ich dzisiejsi mentalni następcy - „profesorowie” szkół myślenia służących za etyczne i 
intelektualne uzasadnienie dla czynnego udziału w systemie komunistycznym lub współpracy z 
nim.

Prócz „Czerwonej zarazy”, napisanej w dniach Powstania Warszawskiego i wiersza „Wilki”, 
autorstwa Zbigniewa Herberta, wszystkie teksty powstały w partyzanckich obozowiskach tamtej 
straszliwej epoki. Artyści z zespołu DE PRESS napisali do nich nową muzykę. Doczekaliśmy 
czasu, w którym piosenki śpiewane przez najbardziej niezłomnych ludzi okresu pierwszych lat 
zniewolenia komunistycznego - dziś zaprezentowane w nowej aranżacji - będą mogły trafić do 
współczesnego odbiorcy, w tym do ludzi, którzy urodzili się już w wolnej Polsce - po zrzuceniu 
komunistycznego jarzma. Mamy nadzieję, że te piosenki pomogą dzisiaj, w XXI wieku, zrozumieć, 
czym w historii Polski był okres opresji ze strony partii komunistycznej, oraz że jesteśmy winni 
dobrą pamięć naszym rodakom, którzy pierwsi przeciwstawili się temu zniewoleniu, płacąc za to 
najwyższą cenę.

Autor jest historykiem, naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu

                                                      ROCZNICA  WIN  







1 marca jest 60. (w latach przestępnych 61.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku 
pozostaje 305 dni. W starożytnym Rzymie był to pierwszy dzień w roku. Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, 
poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i 
niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. Święto 
nie jest dniem wolnym od pracy. 1  marca 2011 – W Rosji  ta  sama komunistyczna milicja została 
zamieniona na   policję.

Wydarzenia w Polsce
• 1771 – Klęska konfederatów barskich w bitwie z Rosjanami pod Rachowem.
• 1794 – W Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się premiera opery Cud mniemany, 

czyli Krakowiacy i Górale Wojciecha Bogusławskiego i Jana Stefaniego.
• 1846 – Powstanie krakowskie: Austriacy stanęli pod Krakowem i zażądali kapitulacji miasta

w ciągu 48 godzin.
• 1863 – Powstanie styczniowe: zwycięska potyczka oddziału Walerego Parczewskiego z 

Kozakami pod Czarną Wsią.
• 1906 – Ukazał się pierwszy numer dziennika Wiadomości Częstochowskie.
• 1921 – Weszły do służby trałowce redowe: ORP Czajka, ORP Jaskółka, ORP Mewa i ORP 

Rybitwa.
• 1927 – Zdelegalizowane zostały Niezależna Partia Chłopska i Hromada.
• 1933 – Otwarto magistralę węglową łączącą śląskie kopalnie z portem w Gdyni.
• 1937 – Uruchomiono rozgłośnię radiową Warszawa II.
• 1940 – W Warszawie ukazało się pierwsze wydanie czasopisma konspiracyjnego „Znak”.
• 1946 – Założono klub piłkarski Promień Żary.
• 1951 – W więzieniu mokotowskim wykonano wyroki śmierci na siedmiu członkach IV 

Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość  Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, 
Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie 
Rzepce.

• 1957 – Ukazało się pierwsze wydanie czasopisma „Ekran”.
• 1973 – Na antenie Programu I Polskiego Radia ukazało się premierowe wydanie porannego 

magazynu Sygnały Dnia.
• 1982 – Premiera komedii kryminalnej Vabank w reżyserii Juliusza Machulskiego.
• 1985 – Założono Muzeum w Sosnowcu.
• 1991 – Założono Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza.
• 1997 – Wystartował kanał telewizyjny Polsat 2.
• 1998 – Uruchomiono sieć telefonii komórkowej Idea.
• 2000: 

• Rozpoczęto budowę Trasy Siekierkowskiej w Warszawie.
• Założono Instytut Adama Mickiewicza.

• 2002 – Wystartował kanał telewizyjny TVN 7.
• 2004 – Polska przystąpiła do Europejskiej Organizacji Patentowej.
• 2008 – W Białymstoku odnotowano rekordowo niskie ciśnienie atmosferyczne (962 hPa).
• 2011: 

• Po raz pierwszy obchodzono święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”

• W niewyjaśnionych okolicznościach zginęła Jolanta Brzeska, działaczka społeczna 
zaangażowana w obronę eksmitowanych lokatorów.

                                1  marca  urodzili się:
• 1922:  Icchak Rabin, izraelski polityk, premier Izraela (zm. 1995)
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Związek Patriotów Polskich (ZPP) – nazwa związku politycznego komunistów polskich w ZSRR 
powołanego 1 marca 1943 r. z inspiracji Stalina, po przeprowadzeniu przez niego rozmów z 
Wandą Wasilewską; całkowicie podporządkowanego władzom ZSRR i realizującego politykę 
zgodną z interesami tego państwa a całkowicie sprzeczną z interesem Polski; głównym jego celem 
było przygotowanie warunków do przejęcia władzy przez komunistów w powojennej Polsce, 
niezależnie od woli obywateli Polski; związek prowadził intensywną działalność propagandową 
wobec ludności polskiej w ZSRR pod pozorami prowadzenia działalności kulturalno-socjalnej

Bitwa o Drawsko – bitwa stoczona w dniach 4 - 5 marca 1945 roku o Drawsko Pomorskie, podczas
II wojny światowej, jedna z bitew operacji pomorskiej.

Na początku marca 1 Armia Wojska Polskiego, a w jej składzie 4 Pomorska Dywizja Piechoty 
walczyła w ramach operacji pomorskiej 1 Frontu Białoruskiego. Zadaniem 1 AWP było dojście do 
Bałtyku i zablokowanie wojskom niemieckim dróg odwrotu na zachód i w stronę morza. Uderzenia 
1 AWP były skierowane przeciwko X Korpusowi SS i Grupie Korpuśnej "von Tottau", które broniły
pozycji ryglowej Wału Pomorskiego, na linii: Nadarzyce - Będlino - Łowicz Wałecki. 1 marca 
sowiecka 3 Armia Uderzeniowa przełamała obronę Niemców koło Recza i parła na północ. Na 
prawo od niej 1 AWP natrafiła na dobrze zorganizowaną obronę niemiecką. Wieczorem 2 DP 
zdobyła południową część Żabina i Bobrujsko, a 1 Warszawska Dywizja Piechoty wyszła na 
południe od Bobrujska. 2 marca gen. Popławski wzmocnił uderzenie wprowadzając do walki 4 DP, 
która przełamała obronę niemiecką w rej. Żabina i Wierzchowa i 3 marca wyszła do szosy Żabin - 
Siennica, a wieczorem w rejonie Bonina podeszła pod Stawno. 4 marca 4 DP wyszła pod Drawsko.

Co robili piłkarze podczas II wojny światowej? Bohaterowie i 
zdrajcy
II wojna światowa zakłóciła życie milionów ludzi na cały świecie. Miała oczywiście również 
wpływ na sport i piłkę nożną. Sportowcy też musieli brać w działaniach wojennych. Musieli 
walczyć, angażować się, ginąć... Oto tylko kilka przykładów futbolistów, na których światowy 
konflikt zbrojny miał duży wpływ. 
W 1911 roku był pierwszym Żydem w reprezentacji Niemiec. Łącznie zagrał w niej 7 meczów i 
strzelił cztery gole. Wystąpił też na igrzyskach olimpijskich w Sztokholmie w 1912 roku. Przez 
cztery lata I wojny światowej służył w armii niemieckiej i zasłużył na Krzyż Żelazny. Karierę 
piłkarską zakończył w 1925 roku w Karlsruher FV. Później pracował w klubie jako trener 
młodzieży. Został wyrzucony, gdy do władzy w Niemczech w 1933 roku doszedł Adolf Hitler i 
partia nazistowska. Opuścił kraj i przeniósł się do Alzacji. Powrócił jednak do Niemiec rok przed 
wybuchem II wojny światowej.
1 marca 1943 roku został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Ostatni ślad 
pozostawił po sobie dwa dni później, gdy wysłał do rodziny kartkę pocztową. Historycy twierdzą, 
że musiał zginąć niewiele później, ale jako oficjalną datę jego śmierci podaje się 8 maja 1945 roku.
Niemiecka federacja co roku przyznaje nagrodę imienia Juliusa Hirscha, dla osoby która wyróżniła 
się w walce z rasizmem, ksenofobią i antysemityzmem w sporcie.
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• 1 marca - wydana zostaje hitlerowska dyrektywa dotycząca rozpoczęcia działań w 
Danii i Norwegii w kwietniu 1940 roku.

Ostatnia szarża w historii polskiej kawalerii      1 marca 1945

1 Warszawska Samodzielna Brygada Kawalerii w walce o Wał Pomorski wykonała ostatnią udaną 
szarżę na pozycje niemieckie we wsi Borujsko.Wcześniejsze natarcie czołgów i piechoty nie 
przyniosły efektów, więc zdecydowano się na użycie kawalerii. Użyto dwóch szwadronów ok. 220 
ludzi pod dowództwem majora Waleriana Bogdanowicza, które po zaciętej walce zdobyły wieś 
Borujsko.W tej bohaterskiej walce zginęło zaledwie 7 ułanów,a 10 zostało rannych.

                             Obraz – „Ostatnia szarża kawalerii polskiej” Michał Bylina

 http://historykon.pl/1-marca-1945

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Program obchodów w 
Warszawie 
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http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=kampania_norweska
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=kampania_norweska


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto państwowe obchodzone 1 marca, 
upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Zostało 
ustanowione sześć lat temu. Termin obchodów święta nie jest przypadkowy. 1 marca 1951 roku w 
więzieniu przy Rakowieckiej 37 na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu 
członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", ostatnich koordynatorach 
"Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją" – Józefie Batorym, Franciszku 
Błażeju, Karolu Chmielu, Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Adamie Lazarowiczu, i 
Józefie Rzepce.



                     W  środku drugi od prawej stoi James  Bond ze  specjalną laseczką...

Obchody rozpocznie dziś o godz. 10 uroczysty Apel Pamięci na dziedzińcu przed Muzeum Wojska 
Polskiego. W uroczystościach weźmie udział m.in. Antoni Macierewicz, minister obrony 
narodowej, a także kombatanci, żołnierze, harcerze, członkowie historycznych grup 
rekonstrukcyjnych. Potem uczestnicy przejdą Al. Jerozolimskimi, Nowym Światem, Krakowskim 
Przedmieściem i ul. Królewską na plac Piłsudskiego, 

gdzie przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożone zostaną kwiaty i wieńce.

Jak informuje ZTM, w pierwszym etapie zamknięte dla ruchu zostaną Al. Jerozolimskie na odcinku 
od ul. Kruczej do mostu Poniatowskiego oraz ul. Nowy Świat od pl. Trzech Krzyży do ul. 
Świętokrzyskiej. Na objazdy zostaną skierowane tramwaje linii 7, 9, 22, 24, 25 oraz autobusy linii 
111, 116, 117, 127, 128, 158, 171, 175, 180, 222, 503, 507, 517, 521. W kolejnym etapie zamknięte 
będą ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, a potem Królewska i plac Piłsudskiego. 
Jeżdżące tymi trasami autobusy będą kursować trasami zmienionymi.
W godz. 16.00-16.50 zaplanowane jest zgromadzenie publiczne przed Aresztem Śledczym przy ul. 
Rakowieckiej 37 na Mokotowie. W związku z tym w godz. 14-17 wyłączona z ruchu zostanie ul. 
Rakowiecka od al. Niepodległości do ul. Kazimierzowskiej. Na zmienione trasy zostaną skierowane
autobusy linii 119, 167, 168 i 195.Natomiast o godz. 18 rozpoczną się centralne uroczystości 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na pl. Piłsudskiego. Będzie im przewodził Andrzej
Duda, prezydent RP. Natomiast o godz. 20 sprzed pomnika Romana Dmowskiego na pl. Na 
Rozdrożu wyruszy Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jego uczestnicy przejdą przed Areszt 
Śledczy przy Rakowieckiej 37.Warto dodać, że w niedzielę, 6 marca, odbędzie się Warszawska 
Masa Krytyczna poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rowerzyści ruszą o godz. 11 z pl. 
Zamkowego i przejadą ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, rondo de Gaulle'a, Al. 
Jerozolimskie, rondo Dmowskiego, Al. Jerozolimskie, pl. Starynkiewicza, Nowogrodzka, Lindleya, 
Oczki, Chałubińskiego, Koszykowa, pl. Konstytucji, Waryńskiego, Nowowiejska, pl. Zbawiciela, 
al. Wyzwolenia, Koszykowa, aleja Róż, Al. Ujazdowskie, pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat, rondo de
Gaulle'a, Al. Jerozolimskie, rondo Dmowskiego, Marszałkowska, pl. Bankowy, al. Solidarności, 
most Śląsko-Dąbrowski, al. Solidarności, Szwedzka, Strzelecka, 11 Listopada, rondo Żaba, 
Starzyńskiego, rondo Starzyńskiego, Jagiellońska, Szanajcy, Namysłowska. Zakończenie przy 
Pomniku ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach w latach 1944-1956.
(bs)http://wiadomosci.onet.pl/

http://wiadomosci.onet.pl/


                                     WYKLĘCI  BĄDŹ  JAK  ONI  

                                 ŻYLI PRAWEM  WILKA

Wilk jest obecny w wierzeniach i kulturze wszystkich narodów zamieszkujących tereny, na których
występuje. Obecny jest w imionach i nazwiskach, nazwach miejscowości, gór, rzek i innych 
obiektów geograficznych. Występuje w mitach zarówno religijnych, jak i narodowych. 
Przedstawiany jest we wszystkich obszarach działalności artystycznej, często jako symbol 
zagrożenia, zła, sił mrocznych i dzikich. Jego zwierzęcą siłę i niezależność próbowano posiąść. 
Służyć temu miały magiczne obrzędy szamanów, noszenie wilczych kłów czy przywdziewanie jego
skóry. W wielu kulturach występuje mit o możliwości przemiany człowieka w wilka, wilkołactwie. 
Pierwotnie obraz wilka nie był jednoznaczny w sensie moralnym – jednoznacznie zły. Pozytywnie 
bywała postrzegana wilcza niezależność i siła. Istnieją mity o opiece wilków nad ludźmi, jak ten o 
założycielach Rzymu, Romulusie i Remusie.

Chrześcijaństwo utożsamiło wilka z diabłem, przeciwstawiając jego zwierzęce cechy ideałowi 
Jezusa, przedstawianego pod postacią baranka. Na wiele wieków zaważyło to na sposobie 
postrzegania wilka w europejskim kręgu kulturowym.

Obecnie wilk symbolizuje zarówno zło, jak i siłę i niezależność. Strach, jaki budzi, bywa 
wykorzystywany do zdobycia psychologicznej przewagi nad przeciwnikiem, przy pomocy samej 
"wilczej" nazwy. Nazw takich używają ugrupowania wojskowe, partyzanckie czy terrorystyczne, 
ale i kluby sportowe. Wilk, dzięki twórczości literackiej jego piewców, zdołał wytworzyć i inny mit 
kulturowy – mit o bezkresnych przestrzeniach, pełnej swobodzie, surowym pięknie i pełnej 
wolności.   

W mitologii greckiej czas był symbolizowany wizerunkiem Chronosa. Składały się na niego: pies 
(symbolizujący przeszłość), lew (symbolizujący teraźniejszość) oraz wilk, będący symbolem 
przyszłości.

W starożytnej Arkadii składano ofiary bóstwu o nieustalonym imieniu, wypartemu następnie przez 
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Zeusa z przydomkiem Lykajos ("wilczy"). Miejsce składania ofiar zwano "Lykajon", czyli "Wilcza 
Góra".  Wilk w starożytnej Grecji związany był nie tylko z kultem Zeusa, ale też Apollina. Apollo 
Lykoktonos (Apollo Wilkobójca) jako bóg Słońca chronił stada przed wilkami za pomocą strzał-
promieni słonecznych. Sam Apollo także był pasterzem – według Iliady pasał stada Admeta i 
Laomedona. W Atenach istniał kult Apollina Likejosa (Apollina Wilczego) i poświęcony mu 
gimnazjon poza murami miasta, nad rzeką Eridan. W gimnazjum tym Arystoteles założył szkołę 
filozoficzną Likejon, od którego wzięły nazwę współczesne licea. Postać wilczycy przybrała także 
matka Apollina, Latona, w czasie dwunastodniowej ucieczki przed zazdrością Hery z kraju 
Hiperborejczyków na Delos.Wilk, obok psa i jastrzębia, był symbolem boga wojny Aresa. 

Na utrwalanie poglądów na temat zwierząt, w tym wilka, duży wpływ miały dzieła Arystotelesa. W 
traktacie Zoologia pisze on, że wilk, będąc drapieżnikiem, pozostaje w stanie wojny z osłem, 
bykiem i lisem. W niektórych zaś sytuacjach krzyżuje się z psimi sukami. Stosunki człowieka z 
wilkiem są według niego skomplikowane – z jednej strony, wilki (zwłaszcza pozostające poza 
stadem) czasem polują na ludzi, z drugiej, w niektórych rejonach (Krym) towarzyszą w połowie 
ryb, analogicznie jak sokoły w sokolnictwie. W razie niewywiązywania się ludzi z umowy o 
podziale połowu, niszczą one suszące się sieci. Arystoteles podawał w wątpliwość przekonanie, że 
wszystkie wilczyce wydają na świat potomstwo tylko w dwunastu określonych dniach roku, co 
miało być związane z historią Latony. Zadaje też kłam twierdzeniu, jakoby wilczyce rodziły tylko 
jeden raz w życiu.

W starożytnej Grecji zwierzęta były wcieleniem sił wyższych. Nierzadko oddawano im cześć, a 
nawet uważano ich za przodków najstarszych rodów. Nie można było ich zabijać, a ich wizerunki 
były znakami rozpoznawczymi rodzin. Ich totemizm przejawiał się głównie na Samos, gdzie 
czczono owcę, w Tebach – miejscu oddawania czci łasicy, i w Delfach, gdzie do najważniejszych 
zwierząt należał wilk.   W mitologii rzymskiej wilk był poświęcony, obok dzięcioła i dębu, bogu 
wojny – Marsowi. 

Wilk był symbolem założenia Rzymu, a obok konia, orła, lwa, dzika i Minotaura – jednym z 
symboli rzymskich legionów.

W kulturze rzymskiej pojawienie się wilka przed bitwą zwiastowało pomyślny przebieg walki, 
jednakże, jak twierdził Pliniusz Starszy, jego wzrok odbierał głos człowiekowi, który pierwszy na 
niego spojrzał. W wierzeniach staroitalskich występował natomiast faun Luperkus, pełniący rolę 
magicznego stróża stad hodowlanych przed wilkami. Poświęcone mu święto, Luperkalia, 
obchodzono w ostatnim miesiącu roku według kalendarza rzymskiego, Februariusie, co odpowiada
współczesnemu lutemu. 

Miejscem obchodów była jaskinia na wzgórzu Palatyn, w której według legendy wilczyca 
wykarmiła swym mlekiem mitycznych założycieli Rzymu – bliźniaków Romulusa i Remusa. 

Współcześnie,  15 lutego przypadały imieniny braci, św. Faustyna i Jowity, co prawdopodobnie ma 
związek z legendą o znalazcy Romulusa i Remusa – pasterzu Faustusie, i kultem Jowisza.

Rzymskie Luperkalia obchodzono 15 lutego. Dzień wcześniej, 14 lutego, obchodzony jest dzień św.
Walentego, święto zakochanych – Walentynki. Święto tego męczennika ustanowiono w 496 roku, a 
więc w okresie, gdy chrześcijaństwo było już w Rzymie religią państwową. Zastąpiono w ten 
sposób święto wilka dniem pamięci Walentego, ale wilk jednak pozostał – w imieniu świętego. 
Semicki odpowiednik nazwy Luperkus to Val, imię Walenty pochodzi od rdzenia Valens – 
"waleczny", a jego źródłosłów ma związek także z wilkiem. W oficjalnym, kościelnym spisie 
męczenników, tzw. martyrologium rzymskim, jest ośmiu świętych o tym imieniu. Może chodzić o 
biskupa Terni, który zginął w 269 roku, lub też o rzymskiego kapłana, który uleczył ślepotę córki 
jednego ze sług cesarza, ale i nawrócił na chrześcijaństwo całą jego rodzinę. Ponoć dziewczyna 
zakochała się w nim, lecz wrogi chrześcijanom cesarz najpierw kazał go torturować, a następnie 
ściąć mieczem. Właśnie ten drugi Walenty miałby być patronem zakochanych.
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Żydzi i judaizm

Obraz wilka w Starym Testamencie jest negatywny. W Księdze Ezechiela przedstawiany jest jako 
symbol dzikości (Ez 22, 27). Do wilków porównuje się grzeszników lub cały Izrael, "gdy nie słucha
Pana" (Ha 1,8). Żarłoczne wilki są symbolem chciwości u Sofoniasza (So 3,3).

Germanie 
Wilkowi przypisano w nordyckich mitach rolę podobną do tej, jaką chrześcijaństwo przypisuje 
szatanowi. Chodzi o Fenrira, syna trickstera Lokiego i olbrzymki Angerbody, który był dzikim i 
bardzo silnym wilkiem. Z obawy przed jego siłą bogowie zdecydowali się go uwięzić. Został 
spętany magicznym powrozem stworzonym z korzeni gór, ptasiej śliny, kobiecej brody, odgłosu 
kocich kroków i podobnych elementów.

Według innej wersji mitu, Fenrir był potwornym wilkiem pozwalającym sobie dla zabawy zakładać 
różnorakie pęta, które bez trudu zrywał. Pewnego razu Bogowie zlecili karłom wykonanie 
specjalnego sznura zwanego Gleipnir, którego Fenrir zerwać już nie zdołał. Wilk utracił swoją 
wolność, a bóg wojny, Tyr, prawą rękę, którą włożył w wilczą paszczę. Według mitu, Fenrir zdoła 
się uwolnić podczas końca świata – na początku Ragnarok, i wraz z Garmem, psem bogini Hel, 
podejmie próbę obalenia kosmicznego ładu. Zdoła pożreć Słońce i Odyna, lecz zostanie ostatecznie 
pokonany i zabity przez jego syna – Widara. Obraz ten jest przeniesieniem na skalę kosmiczną 
zagrożeń społecznych, płynących z naruszania przyjętych reguł.Wilk zatem symbolizuje w owym 
micie nie tylko zło, ale i chaos, powstały wskutek nieprzestrzegania odwiecznych praw. W części 
poetyckiej Eddy idiomy związane z wilkiem są pejoratywne – "wilczy los" to zły los, poniewierka; 
"obyś stał się wilkiem w lesie" to przekleństwo, a szubienicę nazywa się tam "wilczym drzewem".

W mitologii nordyckiej wilkowi przypisano również rolę strażnika. Wraz z orłem stoi u wrót do 
siedziby Odyna – Asgardu, posiadającej 540 drzwi. Wilk pilnuje zachodnich drzwi, a orzeł lata nad 
nim.Wilk w kulturze nordyckiej uosabia siły demoniczne.

 Jednakże również takich sił można było używać, i czyniono to. Wilczą moc, jak wierzono, 
posiadali – obok niedźwiedziej – berserkowie. Byli to niezrównani w walce, nieodczuwający 
strachu i nieznający litości wojownicy, potężni i budzący grozę. Obawiali się ich sami wikingowie, 
a w innych ludach wzbudzali strach wprost paniczny. Wierzono, że podczas bitwy wcielają się w 
nich duchy zwierząt – wilków i niedźwiedzi, i że żadna ludzka siła nie jest zdolna im się 
przeciwstawić.

Według mitu, dwa wilki: Geri ("łakomy") i Freki ("żarłok") towarzyszą Odynowi. W mitologii 
germańskiej znano go jako Wodana, powszechna była też wiara w wilkołactwo, "werwolf" to 
według mitu pół-człowiek, pół-wilk.

Do mitu tego nawiązała III Rzesza już podczas swego upadku, kiedy to Heinrich Himmler tworząc 
oddziały Werwolfu, wpajał ich członkom ideologię identyczną z tą, którą wpajano berserkom: "Nie 
istnieje ktoś taki jak «przyjaciel». Jeśli twoje zadanie zostało przez niego zagrożone, zwróć się 
przeciw niemu – w razie potrzeby zabij!" – z przemowy Himmlera do członków Werwolfu.

Wilk przedstawiany jest w Biblii w sposób zdecydowanie negatywny, jednakże większość 
wzmianek o wilkach ma znaczenie przenośne. Już w Księdze Rodzaju można przeczytać proroctwo 
Jakuba: "Beniamin – wilk drapieżny, co rano rozrywa zdobycz, a wieczorem rozdziela łupy" (Rdz 
49,27). W proroctwie tym wypowiedzianym na łożu śmierci Jakub przyrównał do wilka swego syna
Beniamina, co zapewne miało wskazywać na wojowniczość wywodzącego się od niego plemienia. 
W podobnym kontekście przedstawia wilka Księga Ezechiela: "Przywódcy (...) są jak wilki 
rozdzierające zdobycz: rozlewają krew, zabijają ludzi, aby osiągnąć niesprawiedliwe zyski" (22,27) 
– mowa tu o pozbawionych skrupułów książętach Judy oraz Księga Sofoniasza: "Jego książęta są 
pośród niego lwami ryczącymi, sędziowie jego – wieczorem wilkami, które nic do rana nie 
pozostawiają" (3,3). Zatem w Starym Testamencie wilk uosabia drapieżność, bezwzględność i 
pazerność, a przy tym jest amoralny. Jednakże już u Izajasza widoczny jest motyw przemiany 
duchowej wilka, podkreślony później w Nowym Testamencie: "Wilk zamieszka wraz z barankiem" 
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(Iz. 11,6 por. 65,25).

W kulturze arabskiej wilk jest jedną z postaci, jakie przybierać mogą dżinny. W czasach 
przedmuzułmańskich uosabiały one wrogie człowiekowi siły natury, zamieszkiwały groby, ruiny i 
inne ponure i odludne miejsca. Istnieje mit o demonie zwanym Sila, jest to wiedźma – ghul w 
postaci kobiecej bądź też wielbłądzicy o ludzkiej twarzy i rękach. Według mitu, porywała ona ludzi 
na pustyni, aż pewnego razu została schwytana i uwięziona przez wilka. Wzywa wówczas pomocy 
ludzi, obiecując wielkie skarby za uwolnienie, lecz biada temu, kto śmiałby to zrobić, gdyż ma ona 
w zwyczaju pożerać ludzi.Według interpretacji fragmentu ewangelii Jana mówiącego o pasterzu, 
owczarni i wilku (J 10,12; J 8,44) dokonanej przez św. Augustyna, Jezus nazywa wilka diabłem: "A 
kto jest wilkiem? Czyż nie diabeł?" , wszak "od początku był on zabójcą". Jezus mówi też: 
"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są 
drapieżnymi wilkami" (Mt 7,18). Rozsyłając zaś uczniów mówi: "Oto Ja was posyłam jako owce 
między wilki" (Mt 10,26 por. Łk 10,3). Wilka jako symbol niebezpieczeństwa, zagrożenia 
przedstawia św. Paweł: "wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie 
oszczędzając stada" (Dz 20,29).

Ludy tureckie
 Turcy uważają się za potomków szarego wilka stepowego, podobnie jak Mongołowie. Należący do
grupy ludów tureckich Gagauzi umieścili w narodowej fladze głowę wilka, podobny symbol 
widniał na dawnych flagach turkmeńskich.
Czeczenia
Postać wilka umieszczono w herbie nieuznawanej na arenie międzynarodowej Czeczeńskiej 
Republiki Iczkerii. Nawiązuje ona do czeczeńskiej legendy o wilczycy. Wilk (wilczyca) znajduje 
się w herbie w pozycji półleżącej, w godle występuje także księżyc. Wilka umieszczono na 
narodowym ornamencie, przechodzącym w koło w stylu muzułmańskiego półksiężyca. Natomiast 
czeczeński hymn zaczyna się od słów: "Narodziliśmy się tej nocy gdy szczeniła się wilczyca".
Wilk jest dla Czeczenów symbolem wolności, znakiem obrońców tak ojczyzny, jak i wiary. Jest 
symbolem mudżahedinów – bojowników, w razie konieczności ukrywających się, podobnie jak 
wilki, w górach, lecz zawsze gotowych do walki.

Tak właśnie przedstawia ową symbolikę Timur Mucurajew w utworze poświęconym klęsce 
Groznego. Dostrzec można w nim zbliżony do polskiej literatury okresu romantyzmu motyw 
podtrzymywania rodaków na duchu i postrzeganie klęski jako stanu przejściowego:
My swojej wolności nie oddaliśmy
Miasto nasze broniliśmy, jak tylko mogliśmy
Grozny, zostawiliśmy cię, lecz nie potrwa to długo
Wilkom odpoczynek wystarczy krótki.

Zaratustrianizm
W zaratustrianizmie (zoroastryzmie) wilk kojarzony jest negatywnie. Najważniejsza dla nauki 
Zaratusztry jest Awesta (Jasna, XXX, 3):
Tak więc na początku były dwa duchy bliźniacze. Każdy z nich niezależnie stworzył pierwiastek zła
i pierwiastek dobra w sferze myśli, słów i czynów. I między tymi dwoma mądry wybiera dobro, [a] 
głupiec nie. Zatem w religii tej występuje moralny dualizm, co ma konsekwencje dla kultu i 
symboliki. Obydwie potężne istoty duchowe, Ahuramazda i Aryman, posiadają zastępy duchów, 
które toczą ze sobą walkę. Walka taka toczy się także w świecie materialnym. Ponieważ ciemność i 
drapieżność skojarzono z dewami i ogólnie złem, wilk, jako zwierzę drapieżne i aktywne nocą, 
znalazł się w tej religii po stronie zła, w armii demonów.

Hinduizm i buddyzm
W hinduizmie wilk nie jest ani szczególnie wywyższany ani poniżany. W hinduizmie istnieje wiara 
w reinkarnację, zatem wilk jest jednym z jej "ogniw". Jest umieszczony w miarę wysoko w 
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hierarchii reinkarnacyjnej, gdyż jest rozwiniętym ssakiem, zbliżonym do pozycji człowieka. 
Oczywiście wilk ma równe (z punktu widzenia religijnego) prawa, tak samo jak wszystkie istoty 
żywe oraz minerały.

Buddyzm odrzuca dualizm, mówi natomiast o prawdzie.
"Wszystko jest prawdą, która manifestuje się na poziomie przestrzeni jako informacja, na poziomie 
energii jako radość, a na poziomie fizycznym jako aktywne współczucie. Ta jedność przestrzeni i 
świadomości gra sama ze sobą, zna sama siebie, nie istnieją w niej podziały i zawsze jest 
doskonała. Powodem, dla którego nie nazywam tego bogiem, jest to, że nie chcę używać pojęć 
dualistycznych. Jeśli mówisz 'Bóg', wówczas ktoś inny powie 'dusza' albo 'ja' i powstanie 
dualność".
Z tego też powodu nie jest możliwe określenie jakiegoś specyficznego stosunku buddystów do 
wilka ani do jakiegokolwiek innego gatunku. Buddyzm naucza, aby nie zabijać, nie czyniąc 
wyjątków dla drapieżników, w tym i wilka.

Chiny i Mongolia
W mitach Chin i Mongolii znany był "niebiański wilk". U Mongołów uchodził on za mitycznego 
przodka. W Tajnej Historii Mongołów na samym początku umieszczono zdanie: "Przodkiem 
Czyngis-Chana był Borte Czino – Szary Wilk, zrodzony pod szczęśliwym znakiem z Wysokiego 
Nieba". Zatem chodzi tu o szarego wilka stepowego, którego potomkiem ma być Czyngis-chan. 
Wilka uważano za protoplastę narodu nie bez powodu. Warunki życia Mongołów, żyjących na 
stepach w odosobnionych grupach, z których każda musiała być samowystarczalna, są podłożem 
zamiłowania tego narodu do niczym nieskrępowanej swobody i wolności. Nawiązanie do 
podobnych zachowań wilków dostrzegł S. Kałużyński, zamieszczając podobne w treści uwagi we 
wstępie do polskiego wydania Tajnej Historii...: "Cechą mieszkańca stepów była duma ze swej 
swobody i niechęć do podporządkowania się jakimkolwiek jej ograniczeniom".
W mitologii chińskiej wilk pełnił inną rolę – był strażnikiem Niebiańskiego Pałacu. Wielki wilk był 
także sprawcą zaćmień Słońca. Połykał je, a w celu uratowania słońca ludzie strzelali w jego 
kierunku z łuku lub bili w bębny, by przestraszyć i przegnać bestię.

Japonia
W tradycyjnej religii japońskiej – shintō – wilka łączy się z górami. Zazwyczaj wilcze nazwy 
nadaje się miejscowościom i innym obiektom położonym w górach. 
Istnieje też mit o wychowywaniu przez wilki przewodniczącego klanu Fujiwara no Hidehira. W 
japońskich wierzeniach ludowych wilkom przypisuje się moc widzenia rzeczy ukrytych, według 
nich również człowiek może widzieć rzeczy takimi, jakie są naprawdę, patrząc "przez rzęsy wilka". 
Wilk ma też według tychże wierzeń dysponować mocą ukrycia się przed ludźmi "nawet za 
pojedynczą trzciną".
W kulturze japońskiej wilk postrzegany jest dość pozytywnie, występuje m.in. jako strażnik gór, 
pomagający ludziom. Według legendy, przed wielką powodzią w Hongu w 1889 ostrzegły 
miejscowych wieśniaków wyciem życzliwe im wilki. Wiara w życzliwość wilka ludziom skłaniała 
Japończyków do dzielenia się z nimi w sposób symboliczny potrawą zwaną sekihan, będącą 
tradycyjnie daniem serwowanym na szczęśliwe okazje – narodziny czy ślub.
Dla japońskich rolników wilk był sprzymierzeńcem, gdyż tępił powodujące znaczne szkody w 
uprawach jelenie i dziki.
Zabicie wilka sprowadzać miało nieszczęście na skutek zemsty duchów. Śmierć ostatniego znanego
wilka japońskiego w 1905 roku nadal jest corocznie wspominana podczas obchodów święta 
przesilenia letniego O-bon. Wilk zatem, mimo zniknięcia jego rodzimych gatunków, pozostał 
zwierzęciem istotnym dla kultury Japonii.

Wilk w kulturach północnoamerykańskich
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W kulturach indiańskich trudno jest niekiedy oddzielić mity traktujące o wilku od tych dotyczących
szakala czy kojota (nazywanego w legendach niektórych plemion "mniejszym wilkiem"). 
Wiadomo, że plemię Szoszonów uważało wilka za stwórcę. Zdarza się, że zwierzęta te występują 
zamiennie w różnych wersjach tego samego mitu. Podobny problem występuje w przypadku 
wierzeń egipskich – Upuaut (Wepwaut, Wepwawet – "otwierający drogi") przedstawiany był pod 
postacią wilka, ale również psa pustynnego.

W kulturach Indian meksykańskich postać wilka występuje bardzo rzadko. Najczęściej jego postać 
wiązana jest z bogiem Ce Acatl. Według mitów miał on złożyć na ołtarzu poświęconemu 
zamordowanemu ojcu Mixcoatlowi ofiarę z tygrysa, orła i wilka. Pod postacią wilka lub kojota 
przedstawiany był również bóg przyjęć, pieśni i uczt Huehuecoyotl ("Bardzo Stary Kojot")[15].
Wilk odgrywał dużą rolę w legendach i mitach Indian Ameryki Północnej. Był bohaterem wielu 
przypowieści. Jego postać była inspiracją do powstawania bractw wilków. Indianie – myśliwi 
uważali go za wzór do naśladowania. Ważną rolę odgrywał głównie u Algonkinów. Znany jest mit 
tego plemienia mówiący o pewnym mężczyźnie, który posiadał dwie bardzo złe i rozpustne żony. 
Chcąc znaleźć w nich dobre cechy, postanowił udać się z nimi na pustkowie. Rozbił swój namiot na
szczycie góry. Jego pomysł nie przynosił dobrych rezultatów. Pewnego dnia kobiety postanowiły 
zabić męża i powrócić do wioski, by dalej oddawać się rozpuście. Wykopały dół pod bizonią 
czaszką, na której zwykł siadać mężczyzna i przykryły go gałęziami. Gdy Indianin powrócił z 
polowania, posiliwszy się usiadł na swoim miejscu i zapadł się w dół. Żony zwinęły namiot i 
wróciły do głównego obozu, mówiąc, że ich mąż zginął. On tymczasem żywy nie mógł wydostać 
się z jamy. Przez prerię szedł wilk i gdy ujrzał mężczyznę, zawył z litości nad jego sytuacją, a jego 
głos przywołał inne wilki. Zwierzęta postanowiły wydobyć ofiarę by uczynić go swoim bratem i by 
mógł żyć wśród nich. Stary wilk uzdrowił nieszczęśnika, lecz w tajemniczy sposób nadał jego 
głowie i rękom wilczy wygląd, resztę ciała pozostawiając w ludzkim kształcie. 

Wilkołak został potem przypadkiem rozpoznany przez dawnych współplemieńców; wtedy 
opowiedział im o zbrodni swych żon. Spotkała je należna kara.
Ten mit był inspiracją do przystosowywania adepta do wilczego bractwa. W Teksasie ród wilka w 
jednym z plemion grzebał żywcem nowicjusza aż po głowę, po czym jego współrodacy, odziani w 
wilcze skóry, wyjąc i naśladując wilki, wydobywali go z ziemi, dając mu łuk i strzały z życzeniami,
by czynił tak jak wilki: rabował, zabijał i mordował. Członkowie bractw nosili skóry wilka i byli 
szczególnie biegli w usuwaniu strzał u rannych wojowników. 
Przygotowywali wojenne leki dla ochrony przed nieprzyjaciółmi.

Kultura Inuitów zna następującą legendę:
Wilk i karibu
Na początku była Kobieta i Mężczyzna, i nic innego nie chodziło, nie pływało i nie latało po 
świecie, aż pewnego dnia Kobieta wykopała w ziemi wielki dół i zaczęła w nim łowić. Jedno po 
drugim wyciągała różne zwierzęta, a ostatnim, jakie wyciągnęła z dziury, było karibu. Po czym 
Kaila, który jest bogiem nieba, powiedział Kobiecie, że karibu to największy dar ze wszystkich, 
gdyż on żywi człowieka. Kobieta puściła karibu na wolność i kazała mu się rozejść po kraju i 
rozmnażać, i karibu spełniło jej polecenie; i z czasem kraj stał się pełen karibu, tak że synowie 
Kobiety mieli dobre polowanie i dosyć jadła, i odzieży, i dobre skóry na swoje namioty, wszystko z 
karibu. Synowie kobiety polowali tylko na duże, tłuste karibu, bo nie chciało się im zabijać słabych,
małych i chorych zwierząt, gdyż nie były one dobre ani do jedzenia, ani na skóry. I stało się po 
pewnym czasie, że chore i słabe przewyższyły liczbą tłuste i mocne, i zobaczywszy to synowie 
przerazili się i poskarżyli Kobiecie. Wówczas Kobieta zrobiła czar i przemówiła do Kaili w te 
słowa: Twoja robota jest niedobra, ponieważ karibu stają się coraz słabsze i chore, jeżeli je 
będziemy jedli, to też na pewno będziemy chorzy i słabi. Kaila usłyszała i odpowiedziała: Moja 
robota jest dobra. Powiem Amorakowi (Wilczemu Duchowi), a on powie to swoim dzieciom, i będą
zjadać chore i słabe i małe karibu, żeby kraj pozostał dla tłustych i dobrych. I tak się stało, i dlatego 
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karibu i wilk to jedno, gdyż karibu żywi swym ciałem wilka, a wilk utrzymuje karibu w sile i 
zdrowiu.

LITERATURA 
Adam Mickiewicz, przenosząc na polski grunt z bajki La Fontaine'a o psie i wilku i pisząc: "Lepszy
na wolności kęsek lada jaki, niźli w niewoli przysmaki", utworzył odniesienie do wilka jako 
symbolu dumy i wolności. Przypomniano sobie też, za sprawą Mickiewicza, legendę o żelaznym 
wilku, który miał przyśnić się księciu Giedyminowi i zdecydować o miejscu założenia Wilna. 
Daleką inspirację czerpał z niej np. Wacław Sieroszewski w Bajce o żelaznym wilku, traktującej o 
księciu podbitego plemienia, odzyskującym swoje włości.

Imię Wilk nosi też jeden ze starających się Jagienki Zychówny w powieści Sienkiewicza Krzyżacy

Szczególną rolę odgrywa wilk u powieściopisarzy przełomu XIX i XX wieku, opisujących życie 
dalekiej Północy. W Białym Kle Jacka Londona oraz Szarej Wilczycy, Barim, synu Szarej Wilczycy i 
Włóczęgach północy Jamesa Olivera Curwooda zwierzę to jest głównym bohaterem książki, będąc 
jednocześnie symbolem dzikiej przyrody, która jeśli poddaje się człowiekowi, to tylko temu, który 
obdarzy ją miłością i szacunkiem. Obraz wolnego wilczego stada znajduje się też w Księdze 
dżungli Kiplinga.Symbolem wolności, sprzeciwienia się niewolącemu systemowi jest też wilk u 
dwóch poetów ostatnich dekad XX wieku: wzorowana na Obławie na wilki (Охота на волков) 
Włodzimierza Wysockiego Obława  Jacka Kaczmarskiego zyskała szeroki oddźwięk społeczny, 
także w kręgach opozycji w latach 80. XX wieku. Zostało to rozwinięte w jej kontynuacjach, aż do 
Obławy IV  która podejmuje temat psa służącego systemowi i niezależnego wilka.Ten motyw został 
podchwycony przez środowiska anarchistyczne, głównie eko-anarchistyczne. Symbol psa został ich
tekstach przypisany aparatowi państwowemu, zwłaszcza policji, symbol wilka – anarchistom. 
Ilustruje to slogan Psy służą – wilki są wolne.

Stereotyp okrutnego, zawsze zwycięskiego wilka przekornie obalają dwudziestowieczni 
fraszkopisarze: Jan Sztaudynger i Stanisław Jerzy Lec. W ich fraszkach wilk okazuje się słaby w 
starciu z pozornie tylko słabszą owcą czy kozą.

Inną symbolikę – wilka samotnika, outsidera – przywołuje Hermann Hesse w tytule na poły 
autobiograficznej powieści Wilk stepowy.Ponadto wilki i wilkołaki często występują jako tło 
wydarzeń lub wątek poboczny. Wilcze wycie buduje nastrój grozy w horrorach. Wilk występuje 
jako towarzysz i sprzymierzeniec mrocznych sił w powieściach, na przykład towarzyszy i pomaga 
wampirom w cyklu powieści Nekroskop Briana Lumleya. W Opowieściach z Narnii C.S. Lewisa 
wilk Maugrim jest sługą białej czarownicy i szefem Tajnej Policji Królewskiej, a w mitologii 
Śródziemia J.R.R. Tolkiena wilki (wargowie) służą głównym antagonistom. Wykorzystywany był 
także motyw kobiety-wilkołaka, przedstawianej jako biała wilczyca podczas pełni, a piękna kobieta 
poza tym okresem. Wątek taki występuje w powieści Okręt widmo Fredericka Marryata, jako 
uboczny w historii życia jednego z przyjaciół głównego bohatera.

Nowe Ateny

Encyklopedia Nowe Ateny księdza Benedykta Chmielowskiego, tak opisuje wilka:

Wilk tę ma o sobie mówienia materiam, że jest Zwierz żarłoczny, szkodliwy. Żeby silnego mógł
uchodzić konia, ziemi się obżera, dopiero z impetem za gardło chwyta konia, poty trzymając, 
póki Koń z nim ziemią obciążonym nie ufatyguje się i nie padnie. Dopiero zajadłszy go, 
ziemie z siebie wyrzuca per vomitum, a Końskim się mięsem dobrze napycha. Albertus 
Magnus. Myśliwi czynili relacją, że Wilcy w lasach mają exercitia siły swojej, to jest pniaki, 
kłody biorą w pyski, z niemi przez grube drzewa czynią salty, a tak wyćwiczeni, tegoż 
dokazują na dzikich prosiętach, a potym Wieprzach, Baranach, Cielętach.
(...)
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Nie mały i to cud, kiedy na Paryż Miasto napadłszy wiele Wilków, Ludzi pożarli ośm kroć sto 
tysięcy, Teste Gvagnino lib. I-mo & Majolo. Zaczym dla odwrócenia tej plagi Bożej, w 
Świecie vix słyszanej, postanowił Supplikacye Ś. Mamertus Biskup Wienneński śpiewając 
Litanie o Wszystkich Świętych.(...)
Jest uparta opinia między prostym Ludem, że niektórzy Ludzie stają się Lycanthropi, to jest w 
postać Wilków zamienieni, zowią ich Polskim terminem Wilkołaki, co jest daleko od prawdy, 
oprócz że Arte Magica może Człekowi być dana figura jakiej Bestii, i to tylko oczom Ludzkim 
tak się prezentująca, non substantialiter.

W innym miejscu przywołuje Chmielowski legendę:

"Eustorgiusza wilk słuchając, dał się do woza zaprząc, ciągnał jak koń".

Wilk w malarstwie i rzeźbie

W malarstwie chrześcijańskim wilki zawsze stanowiły symbol zła. Jego postać przebrana za 
baranka symbolizowała fałszywych proroków, wiodących ludzi ku zagładzie. W obrazach 
związanych z zakonem dominikanów pojawienie się wilka było równoznaczne z heretykami, którzy
byli przepędzani przez białe psy. W ikonografii świętych znany jest obraz związany z legendą św. 
Eustachego. Zwierzę to porywa jednego z dwóch jego synów znajdującego się na przeciwnym 
brzegu. Znany jest również obraz, gdzie św. Franciszek z Asyżu pokonuje wilka zagrażającego 
mieszkańcom Gubbio.Przedstawienie wilka w obrazach często symbolizowało również rozwiązłość
lub potajemne spotkania. Jego łaciński żeński odpowiednik lupa oznacza prostytutkę a lupanar – 
wilczą jamę, co w starożytności oznaczało miejsce schadzek.

Imię wilka często przybierały oddziały partyzanckie i organizacje terrorystyczne. Na Litwie w 
dwudziestoleciu międzywojennym działała parmilitarna organizacja Żelazny Wilk (lit.: Geležinis 
Vilkas). 

Sprawca zamachu na papieża Jana Pawła II, Mehmet Ali Ağca, był członkiem Szarych Wilków. 

Także Adolf Hitler swoją kwaterę nazwał Wilczy Szaniec, a niemiecka partyzantka pod koniec II 
wojny światowej nosiła miano Werwolfu.

Również inne terminy wojskowe wywodzą się od słowa wilk. Prymitywna pułapka – dół przykryty 
gałęziami, zwana jest „wilczym dołem”, zaś taktyka stosowana przez niemieckie okręty podwodne 
podczas I i II wojny światowej nosiła miano wilczego stada. Także sprzęt wojskowy nazywano 
wilczymi imionami. ORP Wilk, PZL.38 Wilk – to tylko dwa przykłady. Nazwę Szary Wilk nadano 
także zdobytemu na Niemcach przez powstańców warszawskich transporterowi opancerzonemu 
typu Sd.Kfz.251/3 Ausf. D.Pseudonim „Wilk” nosił Aleksander Krzyżanowski, komendant Okręgu 
Wileńskiego AK.

„Wilczycą z Francji” nazywano królową Anglii – Izabelę Francuską, córkę Filipa IV Pięknego.

Wilcze miano ma w założeniu wzbudzać strach w przeciwnikach, w podobnym celu nadaje się je 
klubom sportowym, na przykład Wolverhampton Wanderers F.C. nosi przydomek „wilki”, istnieje 
też w Anglii drużyna rugby o nazwie Warrington Wolves. W Ameryce Północnej w NBA występuje
klub Minnesota Timberwolves, a w American Hockey League – Chicago Wolves. Z drugiej strony, 
maskotką Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Sarajewie był niegroźny wilk Vučko.

Wilczętami nazywa się odpowiednik zuchów w skautingu – także zuchy z ZHR mają na 
mundurowej czapce naszytego wilczka.W malarstwie XIX-wiecznym istotną rolę odgrywał wilk w 
twórczości Alfreda Wierusza-Kowalskiego, przedstawiany jako samotnik lub w stadzie, stanowiący 
niebezpieczeństwo dla człowieka.Wilcze nazwy noszą niektóre rośliny, na ogół trujące: pokrzyk 
wilcza jagoda, wawrzynek wilczełyko czy wilczomlecz.

W świecie zwierząt również nazwa wilk była używana do określania zwierząt przypominających 
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znane Europejczykom – zarówno blisko spokrewnione z występującymi na półkuli północnej 
wilkami, jak wilk grzywiasty z Ameryki Południowej, jak i bardzo odległych biologicznie 
gatunków, takich jak wilk workowaty z Australii.Również w nazewnictwie schorzeń użyto słowa 
wilk, zarówno w polskim zwrocie „złapać wilka” jak i obowiązującej do dziś łacińskiej nazwie na 
określenie tocznia rumieniowatego (lupus erythematosus).Wilk to również nazwa gwiazdozbioru 
półkuli południowej.

Wilcze imiona i nazwiska

W Polsce imię Wilk było używane jeszcze w średniowieczu (także w formach pochodnych jak 
Wilkomir czy Wilczan). Współcześnie próbowano nadać je dziecku płci męskiej w Dusznikach-
Zdroju  [26]  . Germanie szczególnie upodobali sobie imiona, które zawierają element Wolf = wilk; 
wraz z imionami, zawierającymi element Rabe = kruk (jak Bertram/Bertrand, Guntram, Emmeram),
odnoszący się do drugiego z ulubionych zwierząt Odyna, naliczono ich ponad 400. Połączenie obu 
tych członów stanowi imię Wolfram. Inne „wilcze” imiona:

Likurg
• Autolykos, dziad Odyseusza
• Likurg, prawodawca Sparty
• Likaon – mityczny król Arkadii
• Lupus – imię używane w starożytnym Rzymie, oznaczające „wilk”
• Lupercus (Luperkus) – imię używane w starożytnym Rzymie, oznaczające „wilczy”
• Wolf (także Wolff i Wulf) – germańskie imię męskie znaczące dosłownie „wilk” (zobacz też:

Focke-Wulf)
• Wolfgang – germańskie imię męskie powstałe z połączenia słów wolf i gang (przejście)
• Wolfram – germańskie imię męskie powstałe z połączenia słów wolf i hramn (kruk)
• Ederwolf – germańskie imię męskie oznaczające „szlachetny wilk”
• Rudolf – germańskie imię męskie oznaczające „sława wilka” oraz żeńska forma Rudolfina
• Ludolf – germańskie imię męskie oznaczające „sławny wilk” i jego żeński odpowiednik 

Ludolfina („sławna wilczyca”)
• Adolf (łac. Adolphus, niem. Adolph, fr. Adolphe, hiszp. Adolfo) – „szlachetny wilk”, imię 

pochodzenia germańskiego
• Arnulf, Ebrulf, Teodulf, Wulstan, Ingolf – inne męskie imiona germańskie, których jeden 

człon pochodzi od słowa "wilk"
• Ulf – skandynawskie imię oznaczające wilka
• Vuko – chorwackie imię oznaczające „wilk” (serbskim odpowiednikiem jest Vuk – Вук; Vuk 

Karadžić wspominał, że imię Vuk nadawano dziecku kobiety, której się dzieci źle chowały – 
uważano, że to wiedźmy je pożerają, lecz na wilka będą się obawiały napaść)

• Lupul – rumuńskie imię oznaczające „wilk”, popularne na Bukowinie
• Wyłko – bułgarskie imię oznaczające „wilk”, por. Wyłko Czerwenkow
• wspomniany wyżej Wolf oraz Zew (Zeew) to związane z wilkiem imiona z kręgu kultury 

żydowskiej, w jidysz także Welwel. Były to imiona nawiązujące do błogosławieństwa 
Jakuba, który nazwał wilkiem swego syna, Beniamina.

Nazwisko Wilk istnieje we wszystkich używających nazwisk kulturach, które miały styczność z 
tym gatunkiem.

Imiona indiańskie

• Szalony Wilk (Mad Wolf) – wódz Indian plemienia Czejenów
• Mały Wilk (Little Wolf) – wódz Indian plemienia Czejenów.
• Samotny Wilk (Lone Wolf lub Guipago) – wódz Indian Kiowa
• Spacerujący Wilk (Walking Wolf) – jeden z wodzów Indian Czejenów.
• Wódz Wilków (Wolf Chief) – wódz Indian Mandan znany również jako Ha-Na-Tah-Muah
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Miejscowości w Polsce: Wilcza, Wilcza Góra, Wilcza Wola, Wilcze, Wilczewko, Wilczewo, 
Wilczęta, Wilczkowice, Wilczkowice Dolne, Wilczkowice Górne, Wilczkowo, Wilczków, 
Wilczogóra, Wilczowola, Wilczyce, Wilczyn, Wilkanowo, Wilki, Wilkowa, Wilkowice, 
Wilkowisko, Wilkowo, Wilkowyja, Wołkowyja, Wilków; oraz Wilkowyje (dzielnica Tych), Wilcze 
Gardło (dzielnica Gliwic), Wilczak (część Poznania) i Wilcza Łapa (dzielnica Wilna).

Wilk w heraldyce i weksylologii

Wyjący do księżyca wilk znajdował się w herbie magnackiego węgierskiego rodu Zapolya, z 
którego pochodziła pierwsza żona Zygmunta Starego. Znajduje się też w herbach inflanckich 
baronów Wolff, rodów von Wolffeld, von Wulff i von Wolffenschild oraz szwajcarskiej rodziny 
Wolf.Znana jest figura heraldyczna wilcze zęby przedstawiana jako trzy lub cztery lekko wygięte 
trójkątne wycięcia brzegu tarczy, skierowane ostrym wierzchołkiem ku jej środkowi. 
Prawdopodobnie taką figurą był początkowo herb rodu Batorych. W niemieckiej heraldyce 
występuje także godło wilcze żelazo (niem. Wolfeisen), dawna myśliwska broń miotana, do polowań
na wilki.Wspięty wilk widniał na fladze komturii krzyżackiej w Balgi. Wśród zdobytych pod 
Grunwaldem jest opisana przez Długosza „Chorągiew Narodu Szwajcarów” , z białym wilkiem 
stojącym w czerwonym polu. Poetycki opis tego trofeum dał Jerzy Harasymowicz w "Banderia 
prutenorum" :Wilk biały w polu czerwonym na drzewie siedzi  Według znanego francuskiego portalu
Héraldique européenne wilk w barwie naturalnej, zbrojny w szabkę, stojący na zielonym wzgórzu 
w polu czerwonym jest herbem węgierskiego rodu Sarkozy de Nagy-Botsa,  z którego pochodzi 
obecny prezydent Francji Nicolas Sarkozy.  Wilk jest umieszczony na fladze plemienia Beniamina, 
jednego z 12 plemion Izrahela. Wilk występuje w herbach miejskich Grajewa, Łobza i Międzylesia 
oraz w herbie gminy Wilkowice.

Herb rodu Zapolyia

Herb St. Pölten
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Herb Pasawy

Polski herb szlachecki Wilcza Głowa

Wilk w idiomach i przysłowiach
• wilk morski
• wilki w owczej (baraniej) skórze
• spoglądać (patrzeć) wilkiem
• głodny jak wilk
• wilczy głód (apetyt)
• wilcze prawo – bezprawie, prawo silniejszego
• wilcza przyjaźń
• wilczy bilet
• lupus in fabula (łac. wilk w bajce, Terencjusz, Adelphi, odpowiednik o wilku mowa, a wilk 

tuż)
• żelazny wilk, bajki o żelaznym wilku – zmyślenia, fantazje
• zobaczyć wilka – zaniemówić
• wilk chowany – natura dzika, oswojona tylko pozornie
• wilk go owiał – o człowieku skłonnym do milczenia

Przysłowia
• Bierze wilk i liczone [owce]
• Człowiek człowiekowi wilkiem (Homo homini lupus)
• Mów wilkowi pacierz, a wilk woli kozią macierz
• Natura ciągnie wilka do lasu
• Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka
• O wilku mowa, a wilk tuż
• Wilk syty i owca cała
• Wilk dotąd trzyma przymierze z barany, dokąd syt leży ich mięsem napchany
• Wilk, niech jak wilk żyje, w lisią skórę się nie kryje
• Warszawiak w pracy, a wilk u pługa? Jednaka z obu posługa
• Popie oczy, wilcze gardło, co zobaczy, to by żarło
• wilk ucieka od orła – przysłowie greckie; wilk ucieka od szybszego od siebie
• Nie wywołuj wilka z lasu
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Dlaczego wyklęci?
Z zainteresowaniem przeczytałem tekst wywiad z dr. Tomaszem Łabuszewskim – pt. „Kto 
nienawidzi żołnierzy wyklętych".Muszę jednak zwrócić uwagę na pewien fakt. Otóż wyklęcie to 
potępienie. I tak żołnierze walczący o wolną Polskę po wkroczeniu wojsk sowieckich byli 
traktowani przez zaprzedaną Moskwie władzę w Polsce. Ale naród polski przecież ich nie potępił, 
nie „wyklął".

Reżim komunistyczny nazwał ich z całą podłością kłamliwie, fałszywie: zdrajcami, nawet 
faszystami oraz „zaplutymi karłami reakcji". Choć w świadomości funkcjonariuszy 
komunistycznego reżimu zapewne uważani byli ci żołnierze za wyklętych, to jednak ta potępiająca 
nazwa wyklęci nawet przez nich nie była używana.I o zgrozo! Termin „wyklęci" pojawił się w 
historiografii w III Rzeczypospolitej. Miało to być symbolem rekompensaty za zakłamanie w 
okresie PRL bohaterstwa tych Niezłomnych Żołnierzy. Szlachetny zamiar, ale nietrafne określenie. 
Przecież na wyklęcie zasługiwali ci, którzy zaprzedali się nowemu bolszewickiemu okupantowi 
Polski, a nie ci, którzy z obcym komunistycznym reżimem podejmowali walkę. Używanie nazwy 
„wyklęci" utrwala pejoratywne, perfidne określenie szlachetnej postawy Niezłomnych Żołnierzy.  
To ci Niezłomni Żołnierze uznawali, że wierność hasłom: „BÓG – HONOR – OJCZYZNA" 
obowiązuje i nie godzili się na nową okupację sowiecką. To oni kontynuowali nadal walkę o wolną 
i niezawisłą Polskę. To oni oddawali życie za Ojczyznę w nierównej walce, to ich wziętych do 
niewoli mordowali najemnicy reżimu, to ich pozbawiali życia w więzieniach z tzw. wyroków 
sądowych, to ich torturowali w kazamatach ubowskich. Za to wszystko winni być nazywani 
Żołnierzami Niezłomnymi – Żołnierzami Wiernymi Rzeczypospolitej. A nie wyklętymi!Boli mnie 
jako historyka to miano żołnierzy wyklętych i apeluję do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, aby wystąpił do Sejmu z inicjatywą ustawodawczą zmiany nazwy święta 1 marca z 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Żołnierzy Niezłomnych. Mam nadzieję, że Pan 
Prezydent jako historyk będzie dbać o prawdę w dziejach narodu.  Józef Rell, Warszawa

UWARZAM RZE

 Panie Józefie, ma pan sporo racji, ale tak już jest, że pewne słowa nabierają nowych znaczeń. 
Czasem warto je odkręcać, czasem można zaakceptować. Naszym zdaniem w tym wypadku to 
drugie. Po pierwsze, bo nazwę nadali im odważni historycy, którzy w latach 90. chcieli zwrócić 
uwagę na wymazanie z pamięci Polaków i z kart historii walki o wolność i niepodległość po 1945 r.
A po drugie, bo najważniejsze, że niezależnie od nazwy efekt tej kampanii jest dobry – żołnierze 
niezłomni wracają do narodowej świadomości. Po trzecie zaś, walka o prawdę w tej sprawie wciąż 
nie jest skończona. Nawet w tych dniach potężna gazeta potrafiła powrócić do komunistycznych 
frazesów o „wojnie domowej", w której racje mieli i namiestnicy Moskwy, i polscy patrioci. W 
jakimś sensie więc ta pamięć wciąż jest dla wielu, jak chcieli komuniści, wyklęta. Serdecznie 
dziękujemy Panu za list!

http://www.uwazamrze.pl/artykul/836062/dlaczego-wykleci

                                       UWARZAM ŻE  NWO MOWA
Synonimy słowa „wyklęty” z podziałem na grupy znaczeniowe
nikczemny, podły, wykolejony, zdegenerowany, zdemoralizowany, zepsuty, zły,   napiętnowany, 
oskarżony, oznaczony, potępiony, skrytykowany,   ekskomunikowany, potępiony,   przeklęty, 

wyklęty - definicja, synonimy, przykłady użycia
sjp.pwn.pl/slowniki/wyklęty.html

na podobne fawory: płonęły na stosie jako przeklęte od Boga, wyklęte od Kościoła katolickiego, 
potępione, napiętnowane moralnie i fizycznie. W Polsce.
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SYNONIM: wydłużony, lancetowaty, podługowaty; twarz: pociągła. 144. PODŁY. 
SYNONIM: zły, wykolejony, wyklęty, nikczemny, zdegenerowany, zepsuty,...
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