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Nasi bohaterowie - kim byli?
Żołnierze podziemia, którzy należeli do polskiego ruchu 

niepodległościowego o charakterze antykomunistycznym. 
Wyklęci sprzeciwiali się sowietyzacji i komunizacji Polski, 

tworzyli organizacje konspiracyjne, a także oddziały 
partyzanckie. Walczyli o wolną Polską w latach 

1944-1963. To właśnie dla nich najważniejsze było  
oddanie się 
Ojczyźnie…



Wyklęci 
to Ci, którzy nie uznali końca II wojny. 

To oni z bronią w ręku byli przeciw zaborczemu totalitaryzmowi. 
Stanęli przeciw potężnym siłom agresora oraz wobec jego 

bezwzględnej propagandy. Nie mogli zwyciężyć zbrojnie ani nawet 
ocalić swojego wizerunku -ciążyło na nich odium bandytów. 

Jednak wiadomo już, że to - żołnierze, uczestniczący w strukturze, 
podporządkowani hierarchii, uznający dyscyplinę. 

Gdy Polskę zalała bezkresna, wzbierająca fala sowietyzmu, stali się 
siłami zbrojnymi bez państwa i bez szansy na zewnętrzną pomoc.

Żołnierze wyklęci pojawili się - jako hasło - w 1992 roku. 
A sześć lat później wydawca Adam Borowski rozwinął tę inicjatywę, 

przygotowując album "Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne 
podziemie zbrojne po 1944 roku".



Gdy 1 marca 2011 Polska po raz pierwszy obchodziła Narodowy Dzień Pamięci 
"Żołnierzy Wyklętych" - jako doroczne święto państwowe - wielu reagowało 

zdziwieniem: 
"Jak to narodowa pamięć, tym bandytom?" Dla pogodzonych z komunizmem i 

ofiar peerelowskiej propagandy, żołnierze ci pozostali wyklętymi bez 
cudzysłowu. "Nil", "Zapora", "Inka", "Łupaszka", "Ogień", "Lalek" - żołnierze i 
działacze podziemia antykomunistycznego. Walczyli o wolną Polskę. Władza 

ludowa potraktowała ich jak zdrajców.
Żołnierze polskiego podziemia antykomunistycznego – ich działalność miała 

zostać zdławiona tuż po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie. 
Poddawani nieustającym represjom, oskarżani przez aparat propagandy - nie 

poddali się. Ich cicha wojna trwała od 1944 do 1963 roku, kiedy to śmierć 
poniósł ostatni z walczących, Józef Franczak ”Lalek”.



...do niedawna mówiono o nich „zapomniani bohaterowie”,

jednak dzisiaj o ich losach jest coraz głośniej.

Bo przecież walczyli przeciwko władzy komunistycznej, toczyli 

bitwy, przeprowadzali akcje w więzieniach, z których odbijali 

aresztowanych, czy też organizowali zasadzki na sowieckie 

samochody. „Żołnierze Wyklęci”, bo to właśnie o nich mowa,

1 marca mają swoje święto, o którym powinniśmy pamiętać...



Wyróżnieni bohaterowie ...

Rotmistrz Witold Pilecki

Żył w latach1901-1948.
Oficer rezerwy Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii 

Polskiej, dobrowolny więzień KL Auschwitz, oficer Komendy Głównej 

Armii Krajowej i „NIE" (Organizacja Niepodległość), więzień 

polityczny okresu stalinowskiego, ofiara mordu sądowego.

1940-1943 więzień obozu w Auschwitz do którego trafił dobrowolnie,

w celu zdobycia informacji na temat traktowania więźniów przez 

Niemców. Współorganizator obozowej organizacji konspiracyjnej -

Związku Organizacji Wojskowych.

Po ucieczce z obozu, 1943-1944 w oddziale II Kedywu Komendy 

Głównej Armii Krajowej. 1944 uczestnik powstania warszawskiego 

następnie w armii polskiej (2 Korpus) we Włoszech.

8 maja 1947 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy UB, 

torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu 

RP na emigracji. 15 marca 1948 roku rotmistrz został skazany na 

karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja w więzieniu mokotowskim 

przy ul. Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy.



Wyróżnieni bohaterowie ...

Feliks Selmanowicz „Zagończyk”

– żołnierz Armii Krajowej,

a po 1945 roku podziemia niepodległościowego. 

Zamordował go strzałem w tył głowy dowódca plutonu 

egzekucyjnego Korpusu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego. Został stracony razem z Danutą 

Siedzikówną „Inką” 28 sierpnia 1946 roku.

"Odchodzę w zaświaty. To, co pozostawiam na tym świecie 

najdroższego, to Polskę i Ciebie" –

napisał przed śmiercią do syna.

Danuta Siedzikówna „Inka”

Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 3.08.1946 r. została skazana na dwukrotną karę śmierci.
W czasie wojny straciła oboje rodziców. Wstąpiła wraz z siostrą do Armii Krajowej, gdy miała zaledwie15 lat. UB aresztowało j

i poniżana, mimo to zachowała godną postawę i nie wydała nikogo. Skazana przez sąd wojskowy w Gdańsku na karę śmierci.
Wyrok na niespełna osiemnastoletniej „Ince” wykonano 28 sierpnia 1946 roku.

Groby na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku



I  JESZCZE  KILKU  INNYCH...

Zygmunt Szendzielarz - „Łupaszka”

Mieczysław Dziemieszkiewicz - „Rój"

Hieronim Dekutowski - „Zapora”

Zdzisław Badocha - „Żelazny”

Henryk Flamme - ,,Grot”

Władysław Łukasiuk - „Młot”

Józef Kuraś - „Ogień”

Łukasz Ciepliński - ,,Pług”



Od 2011 roku dzień 1 marca

został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym 

żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest obchodzony 

corocznie, nie jest jednak dniem wolnym od pracy.

To ten dzień jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy 

antykomunistycznego podziemia.

To tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na 

kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”



Najważniejsze bitwy i akcje stoczone przez 

Żołnierzy Wyklętych:



Najważniejsze organizacje           
niepodległościowe
NIE; Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, 1944-1945

Wolność i Niezawisłość (WiN), 1945-1954 (1963)

Narodowe Siły Zbrojne (NSZ), 1942-poł. Lat 50.

Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP), 1945-1954

Ruch Oporu Armii Krajowej (ROAK), od 1944

Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW), 1944-1956



Najwyższe odznaczenia państwowe 

dla  „Żołnierzy Wyklętych”
Stefan Korboński został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego w 1995 roku przez 

prezydenta Lecha Wałęsę.

Łukasz Ciepliński, August Emil Fieldorf, Wincenty Kwieciński, Franciszek Niepokólczycki,

Witold Pilecki i Jan Rzepecki zostali pośmiertnie odznaczeni Orderem Orła Białego przez 

prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej zostali pośmiertnie odznaczeni 

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski: Marian Bernaciak, Hieronim Dekutowski, Kazimierz 

Kamieński, Stanisław Kasznica, Władysław Łukasiuk, Stanisław Marchewka, Jan Rodowicz, 

Józef Rybicki, Zygmunt Szendzielarz, Jan Tabortowski, Edward Taraszkiewicz i Leon 

Taraszkiewicz.



W lutym 2011 r. prezydent Komorowski 

podpisał ustawę o ustanowieniu

1 marca Dniem Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych dla uczczenia tych, którzy 

oficjalnie walczyli z „dwoma 

totalitaryzmami”, tj. z niemieckim 

faszyzmem i komunizmem.



ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
na zawsze naszej pamięci...

Prezentacja przygotowana
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