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Będąc chłopcem, odwiedzałem go w jego leśnych bunkrach.  
Mając jedenaście lat, widziałem go wolnym partyzantem,  
była to zima 1958 r., razem z ojcem konno w siodłach, przez  
skutą lodem Tanew dostarczyliśmy Michałowi zaopatrzenie, 
lekarstwa, odprowadził nas z dwoma partyzantami konno.  
Jadąc razem, strzemię przy strzemieniu, wzdłuż srebrzysto- 
-białego koryta Tanwi, słońce rzucało długie nasze cienie  
na tafle lodu rzeki. Godzinami wpatrywałem się w tą 
poruszającą masę końskich nóg, szyi, głów, sylwetek  
w siodłach z erkaemami sterczących luf zawieszonymi  
na ramionach, z granatami przy pasach, z bagnetami  
w cholewach kawaleryjskich butów, wydłużone przez słońce 
sylwetki cieni jeźdźców, partyzantów, ostatnich polskich 
bohaterów. I wtedy poczułem się jednym z nich. 

Fragment z rozdziału Michał Krupa „Wierzba”
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Wydanie drugie, uzupełnione





Warszawa, 1 marca 2016 roku

Szanowni Państwo, 

oddaję w Państwa ręce nowe, uzupełnione wydanie publikacji o ostatnich obrońcach 
niepodległego państwa polskiego. Obrońcach walczących z systemem komunistycznym, 
narzuconym naszej Ojczyźnie po II wojnie światowej. Wydanie pierwsze zostało opracowane 
z inicjatywy śp. ministra Władysława Stasiaka – wspaniałego, oddanego Polsce człowieka, mojego  
przyjaciela i współpracownika w Kancelarii śp. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego.

Jak wówczas, tak i dziś publikacja ta ma być naszym hołdem dla niedocenionych bohaterów 
polskiej wolności. Ludzi, którzy wbrew wszelkim kalkulacjom czy szansom na zwycięstwo 
militarne podjęli – w wielu przypadkach – heroiczną walkę w imię tego, co dla nas, Polaków, 
najcenniejsze: niepodległości państwa i godności każdego człowieka. Historia podziemia 
antykomunistycznego jest wciąż odkrywana, stale poznajemy nowe fakty. Dzieje się to za sprawą  
historyków, ale i wielu społecznych lokalnych działaczy oddanych tej sprawie. Za tę pracę 
serdecznie dziękuję.

Żołnierze niezłomni nie walczyli z Polską i Polakami, jak przez prawie pięć dekad próbowano 
nam wmówić. Oni walczyli o Polskę i o Polaków. Nie opuścili swojej Ojczyzny – za nią cierpieli,  
za nią umierali. Nasz hołd i pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla wszystkiego, 
co w ponadtysiącletnich dziejach naszego państwa i narodu stanowiło o wielkości i wyjątkowości 
Polaków, a także o naszej pozycji w Europie. Dziś marzenia Żołnierzy Wyklętych o Polsce 
chcemy i możemy urzeczywistniać. 

Niech treść publikacji i refleksja towarzysząca jej lekturze skłaniają nas do działania na rzecz 
naszej Ojczyzny i dobra wspólnego. Niech najdzielniejsi z dzielnych – żołnierze niezłomni – staną  
się patronami naszej narodowej i obywatelskiej wspólnoty. 

Chwała Bohaterom!

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
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którą stoczył jedynie w towarzystwie Antoniego Chorążego i jego żony. W lutym 1952 r.  
został skazany na karę śmierci, którą wykonano miesiąc później.
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