




        Rok 2014 dedykujemy 
  Żołnierzom Tułaczom.  

Wybór tego roku związany jest z Polakami, których 
„rozrzuciła po kątach” całego świata zawierucha 
dziejowa. 75 lat temu wybuch II wojny światowej 

doprowadził miliony obywateli Rzeczypospolitej do 
konieczności migracji. Już we wrześniu tysiące polskich 

żołnierzy dostało się do niemieckich oflagów, gdzie 
przebywali podczas wojny. Po 17 września 1939 r. 

kolejne dziesiątki tysięcy dostało się do niewoli 
sowieckiej (trafili do syberyjskich łagrów, a wielu 

zostało zamordowanych w: Katyniu, Miednoje, Twerze, 
Charkowie i innych miejscach kaźni).  
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Wielu poprzez obozy internowania w Rumunii i 

na Węgrzech przedzierało się do Francji, a po jej 

upadku do Wielkiej Brytanii. Walczyli we 

wszystkich możliwych kampaniach II wojny 

(Narwik, kampania francuska, Tobruk, na 

Atlantyku, Morzu Północnym i Morzu 

Śródziemnym, w bitwie o Anglię). 
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Część z tych, którzy przeżyli obozy  sowieckie         
dostała się do Armii Polskiej generała 

Władysława Andersa. Z tą Armią ponad 100 tys. 
Polaków ewakuowało się poprzez Persję, Bliski 

Wschód do Italii, aby poprzez cały Półwysep 
Apeniński dążyć do Polski. Po drodze były: 

Monte Cassino, Bolonia i inne miasta włoskie, 
wyzwalane przez polskich żołnierzy.  
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Ci, którym nie udało się „zdążyć do Andersa” 
trafili do ludowego Wojska Polskiego i przeszli 

piekło walki pod Lenino, później patrzyli na 
krwawiących po drugiej stronie Wisły 

Powstańców Warszawskich (próbując na 
własna rękę iść im z pomocą), następnie 

krwawili na Wale Pomorskim i w walkach o 
Budziszyn oraz Berlin. Zdążyli jeszcze wyzwolić 

znaczną część Czech.  
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Latem 1944 r. nastąpiły wydarzenia, które znów 

przyniosły tysiące nowych Tułaczy. Akcja „Burza” na 
wschodnich terenach Rzeczypospolitej (od Wilna, 

Nowogródka, Równego, Łucka, Lwowa i 
Stanisławowa, poprzez Rzeszów, Lublin, Białystok) i 

jej kulminacja, czyli Powstanie Warszawskie, 
przyniosły nowe cierpienia. Żołnierze odtworzonych 

Polskich Sił Zbrojnych w kraju byli wywożeni do 
obozów sowieckich (najliczniej do Borowicz), lub 

aresztowani przez ubecję, enkawudzistów, milicję i 
sądy ludowego WP (Kąkolewnica Wschodnia).  
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Powstańcy Warszawscy trafili do niemieckich 
oflagów, aby stamtąd dostać się do Polskich Sił 

Zbrojnych na Zachodzie. 

Po zakończeniu wojny niektórzy z nich wracali. Ci ze 
wschodu oczekując wybawienia z nieludzkiej ziemi. 

Ci z zachodu, gdyż tęsknota za rodziną i ojczyzną 
była większa niż strach przed niepewnym losem.  

Walkę do końca lat 40. kontynuowali Żołnierze 
Niezłomni – przez okupantów komunistycznych 

bezwzględnie mordowani i Wykleci. 

 





   WRZESIEŃ 1939 (1 IX)   
          wybuch II Wojny Światowej 





      17 września 1939. IV rozbiór Polski. 
            Napaść Związku Sowieckiego. 







              NARVIK 1940 (IV – VI Norwegia)                                    
 Samodzielna Brygada  

 Strzelców Podhalańskich 







Kampania Francuska  
1940 (V-VI) 



          Bitwa o Anglię 1940 (VII-X) 





            Bitwa  

               o Atlantyk 



                Tobruk 1941 (IV-X Afryka Północna) 

               Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich 





 



 
 

 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR 
  – Armia Andersa (1941 -42) 

 
  



 
 

Polskie Państwo Podziemne 
 Armia Krajowa 





Rok 1943 
 



            Śmierć Generała Sikorskiego 
(4 VII 1943) 

 



Rok 1944 
            Bitwa pod Monte Cassino (I – V) 







                              Polacy w Normandii 
                             (Francja)  



 
 
 
 
 



  Akcja „Burza” 
             i 27 Wołyńska DP AK 

  



 Powstanie Warszawskie  
 (1 VIII-2X) 



  





                   Operacja „Market Garden” 
(IX 1944, Holandia)  

1 Samodzielna Brygada Spadochronowa 









21 października 1963 roku w pobliżu miasteczka Piaski na Lubelszczyźnie zginął w walce z obławą 
funkcjonariuszy SB i ZOMO sierż. Józef Franczak ,,Lalek”. Był ostatnim partyzantem 
Rzeczypospolitej. Swoją walkę w obronie Polski rozpoczął we wrześniu 1939. Poległ osiemnaście 
lat po oficjalnym zakończeniu działań wojennych. 
Śmierć „Lalka”, od której w tym roku upłynie 50 lat, jest datą symboliczną dla całego pokolenia 
tych żołnierzy polskich, którzy nie złożyli broni wraz z końcem Il wojny światowej i kontynuowali 
walkę o niepodległość. 
Od lat nazywamy tych bohaterów pełnym dumnej goryczy mianem Żołnierzy Wyklętych. 
Komunistyczna władza chciała ich nie tylko zabić, ale także pohańbić pamięć o nich. Walczyła z 
nimi tysiącami uzbrojonych funkcjonariuszy wspieranych przez pułki NKWD. Uruchomiła całą 
machinę propagandową, aby przedstawić walczących o wolność Polski jako ,,bandytów”. 
Machina ta pracowała nawet wtedy, gdy wielu Żołnierzy Wyklętych, zabitych w nierównej walce 
lub w ubeckich katowniach, pochowano – ukrywając ich groby nawet przed najbliższymi. PRL 
chciał zepchnąć ich historię w obszar „zbiorowej niepamięci”.   
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• Biogramy Żołnierzy Tułaczy  
 (do pobrania z serwera: ftp.okcjo.com.pl, login: 
 wrzutnia2.okcjo.com.pl,  hasło: xDjCu9aC 
• Kalendarz Roku Żołnierzy Tułaczy 
• Konkurs historyczny Epizody Niepodległości – Żołnierze 

Tułacze 
• Gra planszowa o Cichociemnych 
• Płyta Darka Malejonka z zespołem Maleo Reggae Rockers i 

wykonawczyniami (z płyty Panny Wyklęte) - na jesieni 2014 
• Rekonstrukcje Grupy Edukacji Historycznej 
• Wystawa prezentująca PSZ na Zachodzie 
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 ul. Bohaterów Monte Cassino 53 

20-705 Lublin  

tel. 519 323 857, tel/fax 81 536 63 84 

e-mail: biuro@fundacja-niepodleglosci.pl 

www.fundacja-niepodleglosci.pl 
 

Biuro Projektu Roku  Żołnierzy Tułaczy 

     ul. Wojciechowska 9 

  20-704 Lublin 

www.rokzolnierzytulaczy.pl 
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