
„Żołnierze Wyklęci 
–

Bohaterowie Niezłomni”





Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 
1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule 
wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne 
podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej 
przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie 
Warszawskim. Jego autorem był Leszek 
Żebrowski.



Byli to żołnierze podziemia niepodległościowego, 
wywodzący się z Armii Krajowej i Narodowych Sił 
Zbrojnych, którzy od roku 1944 walczyli z wojskami 
sowieckimi i komunistycznym aparatem terroru 
o niepodległą Polskę, wierni złożonej przysiędze. 

Byli patriotami, a spędzili najlepsze lata życia 
w polskich więzieniach, torturowani i poniżani. 
Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni.                  
Zapłacili za swoje przywiązanie do ojczyzny najwyższą 
cenę.



Z jakich środowisk się wywodzili?

W polskim podziemiu niepodległościowym 
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich grup 
społecznych i zawodowych (inteligencja, 
robotnicy i chłopi), partii politycznych (od 
socjalistów z Polskiej Partii Socjalistycznej po 
członków obozu narodowego), młodzież oraz ci 
wszyscy, dla których podstawowym imperatywem 
działania była gotowość walki o wolną Polskę.



Ilu było „Żołnierzy Wyklętych”?

Powojenne podziemie niepodległościowe aż do 
powstania NSZZ „Solidarność” było przykładem 
najliczniejszej formy oporu Polaków wobec 
komunistycznej władzy.                                            
Przez jego szeregi przewinęło się ponad               
250–300 tys. ludzi (z tego kilkadziesiąt tysięcy w 
oddziałach zbrojnych), nie licząc 
współpracowników i sympatyków, a także około 
20 tys. w szeregach konspiracji młodzieżowych.





Marian Bernaciak – „Orlik”

Zygmunt Szendzielarz – „Łupaszka”

Józef Kuraś – „Ogień”

Stanisław Sojczyński – „Warszyc”

Anatol Radziwonik – „Olech

Henryk Flame – „Grot”

Witold Pilecki – „Witold”

August Emil Fieldorf – „Nil”

Władysław Liniarski– „Mścisław”

Jan Tabortowski – „Bruzda”

Łukasz Cieplińsk i – „Ludwik

Wacław Lipiński – „Aleksander”

Hieronim Dekutowski  – „Zapora” 

Zdzisław Broński – „Uskok”

Józef Franczak – „Lalek”

Tadeusz Zieliński – „Igła”

Wincenty Kwieciński – „Głóg”

Danuta Siedzikówna – „Inka”

Władysław Łukasiuk - „Młot”

Mieczysław Dziemieszkiewicz – „Rój”

Antoni Żubryd – „Zuch”

Zdzisław Badocha – „Żelazny”

Franciszek Jaskulski – „Zagończyk”

Feliks Selmanowicz – „Zagończyk”





"Inka" - sanitariuszka żołnierzy wyklętych
3 IX 1928 – 28 VIII 1946

Danuta Siedzikówna ps. „Inka” urodziła się na skraju Puszczy Białowieskiej w Guszczewinie koło 
Narewki, pow. Bielsk Podlaski , w rodzinie leśniczego, który po agresji sowieckiej na Polskę został 
wywieziony na Sybir i zmarł w Teheranie po opuszczeniu ZSRR z armią gen Andersa . Matka 
działała w Narewce, w siatce AK, ale w 1943 r. została rozstrzelana. Młodziutka Danusia, wraz ze 
swoją siostrą, kontynuowała działalność matki. Zaaresztowana przez UB w maju 1945 r. uciekła w 
drodze do Hajnówki i dostała się do 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza 
„Łupaszki”, gdzie pełniła funkcję sanitariuszki.

Zaaresztowana przez UB w lipcu 1946 r,. w Gdańsku – Wrzeszczu, przy ulicy Wróblewskiego 7, została 
skazana 3 VIII 1946 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku na karę śmierci i zamordowana na 
kilka dni przed swoimi urodzinami odmawiając przed śmiercią zwrócenia się do Bieruta z prośbą o 
ułaskawienie.

Przed śmiercią w grypsie więziennym do babci napisała :

‘Powiedzcie mojej Babci, że zachowałam się jak trzeba’

Została rozstrzelana rankiem 28 VIII 1946 r. o godz. 6.15 strzałem w głowę przez dowódcę plutonu 
egzekucyjnego ppor. Franciszka Sawickiego, ponieważ egzekucja z udziałem żołnierzy KBW się nie 
udała – żaden nie chciał zabić „Inki”, strzelali z odległości trzech kroków.

Wyrok śmierci na sanitariuszkę był komunistyczną zbrodnią sądową. Miejsce pochówku „Inki” 
zostało przez UB utajnione. Trwają jego poszukiwania w Gdańsku.

Odznaczona pośmiertnie w 2006 r., przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.





Rtm. Witold Pilecki
13.05. 1901–25.05.1948

Witold Pilecki , ur. w Ołońcu ( na północy Rosji). Brał udział w wojnie z bolszewikami 
w 1920 r., w wojnie obronnej r. 1939, a podczas okupacji działał w konspiracji w 
Tajnej Armii Polskiej jako Tomasz Serafiński. Za wiedzą Komendanta Głównego 
Związku Walki Zbrojnej gen. Stefana Roweckiego ‚ Grota’ pozwolił się aresztować 
podczas łapanki w Warszawie, aby dostać się do obozu KL Auschwitz w celu 
przeprowadzenia działań wywiadowczych na terenie obozu. Tam jako numer 
obozowy 4859 od września 1940 r. organizował konspiracyjny Związek Organizacji 
Wojskowej i przekazywał raporty do Komendy Głównej AK. Zagrożony 
aresztowaniem zbiegł z obozu w kwietniu 1943 r. Włączył się w pracę 
konspiracyjną pod nazwiskiem Roman Jezierski. Walczył w Powstaniu 
Warszawskim, a po jego upadku trafił do obozów jenieckich a następnie do armii 
Andersa we Włoszech. Jako oficer II Korpusu Polskiego przedostał się do Polski, 
gdzie organizował siatkę wywiadowczą zbierając tajne informacje na temat 
działalności NKWD i UB. Aresztowany przez UB w maju 1947 r.

Po okrutnym śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 
powiedział:

„Oświęcim to była igraszka”

18 marca 1948 r. został skazany wyrokiem sądu na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 
maja 1948 r. w więzieniu mokotowskim. Do tej pory nie ustalono gdzie został 
pochowany. Trwają poszukiwania Jego szczątków na „Łączce” w Warszawie. 
Odznaczony Orderem Orła Białego w 2006 r. przez Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego.





Łukasz Ciepliński ps. „Pług”
26.11. 1913–1.03.1951

Łukasz Ciepliński ur. w Kwilczu (Wielkopolska). Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 jako 
dowódca kompanii przeciwpancernej. W czasie okupacji – Komendant Podokręgu 
Rzeszowskiego Organizacji Orła Białego, od 1941 na czele Inspektoratu Rejonowego ZWZ-
Podokręg Rzeszów AK. W ramach akcji „Burza” jego oddziały – 39 Pułk Piechoty Strzelców 
Lwowskich AK – brały udział w wyzwalaniu Rzeszowa. Następnie w konspiracji, gdyż był 
przeciwny ujawnianiu się żołnierzy AK i wstępowaniu do LWP.

W sztabie Okręgu Krakowskiego AK współorganizował organizację NIE a następnie związał się 
ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. We wrześniu 1945 został prezesem Okręgu 
Krakowskiego WiN, a w grudniu tego roku komendantem Obszaru Południowego. W styczniu 
1947 utworzył IV Zarząd Główny WiN. 28 listopada 1947 został aresztowany w Katowicach 
przez UB. Śledztwo wobec podpułkownika Łukasza Cieplińskiego prowadzone pod nadzorem 
NKWD w mokotowskim więzieniu w Warszawie trwało trzy lata. Skazany na 5-krotną karę 
śmierci oraz 30 lat więzienia.

Przed stalinowskim sądem mówił:

...życie moje Polsce ofiarowałem i dla niej chciałem pracować.

Dla mnie sprawa polska była największą świętością.

Wyrok śmierci został wykonany 1 marca 1951 w więzieniu UB na Mokotowie w Warszawie. Został 
zabity strzałem w tył głowy. Przed śmiercią połknął medalik, aby można Go po śmierci 
zidentyfikować. Poszukiwania Jego szczątków trwają na ‚Łączce’ na Powązkach.



Polskie podziemie niepodległościowe jako zjawisko masowe istniało do 
wiosny 1947 r. Data ta nie oznaczała jednak jego definitywnego końca, 
podobnie jak nie zamykał go ani polski czerwiec i październik 1956, ani 
też marzec 1968, grudzień 1970, czy sierpień 1980.                                  
Historia „Żołnierzy Wyklętych” toczyła się swoim własnym rytmem. 
Symbolicznym końcem zbrojnego oporu była śmierć Józefa Franczaka 
„Lalka”, który do 1953 roku prowadził działania partyzanckie, a następnie 
ukrywał się przez dziesięć lat poszukiwany przez Służbę Bezpieczeństwa 
i Milicję Obywatelską.                                                                                                    
21 października 1963 roku został zastrzelony. Po śmierci jego ciało 
zostało pozbawione przez komunistów głowy i złożone w bezimiennym 
grobie.                                                                                                                      
Także i ona nie zamykała jednak ostatecznie dziejów konspiracji 
powojennej. Do końca PRL-u w całym kraju ukrywało się pod fałszywymi 
nazwiskami wielu żołnierzy podziemia. Ścigani aż do 1989 r. przez SB 
trwali oni w konspiracji



Prezydent Lech Kaczyński przekazuje przyznany pośmiertnie Józefowi 
Franczakowi ps. Lalka Krzyż komandorski z Gwiazdą orderu Odrodzenia 
Polski. Odznaczenie odbiera syn Marek Franczak, Lublin 2008



REPRESJE I PROCESY

Procesy pokazowe członków antykomunistycznego  

podziemia były esencją nienawiści, zakłamania i 
propagandy władz PRL wobec tych, którzy 
zdecydowali się zbrojnie walczyć z prosowieckim 
porządkiem w Polsce. 
Pod hasłem band dywersyjnych sądzono byłych 
członków AK i ich następców. 
Pozbawieni możliwości obrony, fałszywie oskarżani o 
zdradę – byli skazywani na śmierć lub długoletnie 
więzienie. Pamięć o nich na wiele lat wymazano z 
oficjalnej historii.



Zbiorowość „Żołnierzy Wyklętych” zapłaciła za przywiązanie 
do tradycji niepodległościowej cenę najwyższą spośród 
wszystkich grup, środowisk walczących o wolną 
demokratyczną Polskę.                                                                            
To ponad 5 tys. osób skazanych przez sądy wojskowe na kary 
śmierci, ponad 21 tys. zmarłych i zamordowanych w 
więzieniach (w tym większość to członkowie konspiracji).       
To bliżej nieznana liczba zabitych w trakcie tysięcy pacyfikacji 
ciągnących się przez pierwsze 10 powojennych lat, 
zamordowanych bez sądu w siedzibach urzędów 
bezpieczeństwa (około 20 tys.).                                                           
To ponad 250 tys. osób skazanych na kary więzienia z 
powodów politycznych, kilkaset tysięcy dalszych 
zrujnowanych zdrowotnie, ekonomicznie, skazanych na bycie 
obywatelami II kategorii w PRL. 



Zamordowani bohaterowie skazani zostali przez 
władze komunistyczne na zapomnienie.                 
Ich groby znajdują się w lasach, na tzw. łączce 
przy murze cmentarza na Powązkach oraz 
w innych, nieodkrytych jeszcze miejscach.
Większość zbrodniarzy stalinowskich, którzy 
wydawali wyroki, uniknęła kary 
i odpowiedzialności za swoje czyny. Nigdy nie 
zostali osądzeni. Jest to tragiczny paradoks 
polskiej historii i wielka niesprawiedliwość.
Po wielu latach przywracana jest pamięć 
o Żołnierzach Wyklętych.





USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu 
Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy 
Wyklętych„

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego 
podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, 
walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń 
demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny 
sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą 
reżimowi komunistycznemu - stanowi się, co następuje:

Art. 1.
Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”.

Art. 2.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest świętem 
państwowym.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.



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. 
Data ta jest szczególna gdyż właśnie tego dnia, w 1951 
roku w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem 
w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” –
Łukasza Cieplińskiego i sześciu jego towarzyszy walki, 
z którymi tworzył kierownictwo tzw. drugiej 
konspiracji.







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.



 https://www.prezydent.pl/kancelaria/zolnierze-wykleci/kim-
byli-zolnierze-wykleci/

 https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierze_wykl%
C4%99ci

 https://pamiec.pl/ftp/ilustracje/Labuszewski_tekst.pdf

 https://epodreczniki.pl/a/zolnierze-niezlomni/Dhs7UDp4k

 https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/inka/

 https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/rtm-pilecki/

 https://niezlomniwparkujordana.wordpress.com/cieplinski/
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Wykonał: 
Karol 

Przespolewski

Klasa VIII



Dziękuję za uwagę


