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75. rocznica powołania Zrzeszenia Wolność i
Niezawisłość – Poznań, 2 września 2020

2 września pod tablicą upamiętnającą ppłk. Łukasza Cieplińskiego w krużgankach klasztoru
oo. Dominikanów w Poznaniu uczczono rocznicę powstania Zrzeszenia Wolność i
Niezawisłość.

Łukasz Ciepliński „Pług” jest postacią, która stała się symbolem walki Polaków z reżimem
komunistycznym w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Ciepliński należał
do elity pokolenia wychowanego w II Rzeczypospolitej. Poświęcił życie Polsce, której był
wytrwałym obrońcą. Walczył w wojnie obronnej 1939 r. od pierwszych dni walk do
kapitulacji Warszawy. Kierował strukturami Armii Krajowej w rejonie Rzeszowa. Włączył się
w konspirację antykomunistyczną, stając się z czasem jednym z jej przywódców. Od
stycznia 1947 do 27 listopada 1947 był Prezesm IV Zarządu WiN. Przeszedł okrutne
śledztwo, został zamordowany z wyroku sądu komunistycznego, a następnie wymazany z
pamięci w czasach PRL. Dziś dzień jego śmierci obchodzony jest jako Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

2 września 1945 r. w Warszawie powołano Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. Ścisłe
kierownictwo organizacji tworzyli Jan Rzepecki „Ślusarczyk” (prezes), Janusz Bokszczanin
(wiceprezes), Tadeusz Jachimek „Ninka” (sekretarz generalny), Antoni Sanojca „Skaleń”,
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Franciszek Niepokólczycki „Halny”, Jan Szczurek-Cergowski „Sławbor” i Józef Rybicki
„Maciej”. W konspiracyjnej prasie opublikowano wkrótce, zredagowaną przez Rzepeckiego,
„Deklarację Ideową WiN”. Organizacja przejęła dużą część dotychczasowych struktur
podziemnych i szybko rozrosła się do około 20 tys. członków. Była formalnie niezależna od
rządu londyńskiego, ale przekazywała na Zachód uzyskane materiały i analizy, dotyczące
sytuacji politycznej, gospodarczej i militarnej w kraju opanowanym przez Związek Sowiecki
i polskich komunistów. Głównym celem politycznym Zrzeszenia było doprowadzenie do
wolnych wyborów (zagwarantowanych przez Wielką Trójkę w Jałcie) i przekazanie struktur
organizacyjnych legalnym władzom RP na uchodźstwie.

WiN z założenia miał być organizacją polityczną, a nie wojskową. Trudno jednak było w
krótkim czasie zdemobilizować leśne oddziały. Ich masowe ujawnienie nie wchodziło w grę,
ponieważ oznaczałoby dekonspirację większości lokalnych struktur konspiracyjnych, sieci
łączności i kolportażu. Akcję demobilizacji niepodległościowych oddziałów partyzanckich
prowadzono systematycznie od chwili powstania WiN-u. Najbardziej zagrożonych
aresztowaniami przerzucono na inne tereny. 

Po początkowych i krótkotrwałych sukcesach niepodległoścowej konspiracji, NKWD –
wspierana przez polskich komunistów z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego – rozpoczęła
skuteczne zwalczanie WiN-u. Informacje uzyskane dzięki akcji ujawnieniowej pozwoliły na
szybką infiltrację powstających struktur polskiego podziemia. Już w listopadzie 1945 r.
dokonano w Łodzi aresztowań wśród członków Zarządu Głównego Zrzeszenia. Podobny los
podzielił następne składy ZG WiN.
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