





Żołnierze wyklęci – określenie żołnierzy 
podziemia niepodległościowego i 
antykomunistycznego, stawiających 
opór sowietyzacji Polski i 
podporządkowania jej ZSRR.

https://www.youtube.com/watch?v=VfY0QjwdA7c
https://www.youtube.com/watch?v=VfY0QjwdA7c
https://www.youtube.com/watch?v=TxyoOcmm9Bw


Głównymi celami „żołnierzy wyklętych” były:

• walki zbrojne z okupantami(szczególnie ZSRR) w czasie trwania II WŚ
• walka z oddziałami zbrojnymi UB, KBW, MO
• akcje ekspropriacyjne
• Do akcji ekspropriacyjnych zalicza się między innymi akcje 
wielkopolskiego oddziału Antoniego Fryszowskiego: atak na spółdzielnię 
Samopomocy Chłopskiej w Wierzbinku (wrzesień 1946) i atak na 
spółdzielnię SCh w Mostkach (maj 1947).

https://www.youtube.com/watch?v=WTfCW4XA4fc
https://www.youtube.com/watch?v=WTfCW4XA4fc


Do podstawowych organizacji  żołnierzy wyklętych 
zaliczamy:

•Armia Krajowa Obywatelska
•Armia Polska w Kraju
•Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj
•Konspiracyjne Wojsko Polskie
•Narodowe Siły Zbrojne po 1944 roku
•Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
•NIE
•Ruch Oporu Armii Krajowej
•Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta
•Wolność i Niezawisłość
•Wolność i Sprawiedliwość



 1. Witold Pilecki









 2. Danuta Siedzikówna- Inka



 Danuta Siedzikówna, właśc. Danuta Helena
Siedzik, ps. „Inka” (ur. 3 września 1928 r.
w Guszczewinie, zm. 28 sierpnia 1946 r.
w Gdańsku) – sanitariuszka 4. szwadronu
odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej
Brygady AK, w 1946 r. w 1 szwadronie Brygady
działającym na Pomorzu, pośmiertnie
mianowana podporucznikiemWojska Polskiego.

Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego
w Gdańsku z dnia 3 sierpnia 1946 r. została
skazana na dwukrotną karę śmierci.
Czekając na wykonanie wyroku, z
więzienia karno-śledczego przy ul.
Kurkowej w Gdańsku przekazała krewnym
gryps: „Jest mi smutno, że muszę
umierać. Powiedzcie mojej babci, że
zachowałam się jak trzeba”. Wyrok na
niespełna osiemnastoletniej „Ince”
wykonano 28 sierpnia 1946 roku.









Po trwającym ponad rok, brutalnym śledztwie, skazany na karę śmierci i 7 marca 1949 r., wraz z 
sześcioma podkomendnymi stracony w katowni bezpieki na ul. Rakowieckiej w Warszawie. W 

Lublinie, z inicjatywy Fundacji "Pamiętamy", związanej z Ligą Republikańską, odsłonięto 
niedawno pomnik "Zapory".

Podczas próby przedostania się na Zachód, wskutek zdrady, aresztowany.

W czasie niemieckiej okupacji cichociemny, bronił ludność Zamojszczyzny przed represjami, a 
jako szef Kedywu AK w Inspektoracie Lublin-Puławy przeprowadził 83 akcje bojowe i 

dywersyjne. Po wojnie jeden z najsłynniejszych bohaterów antysowieckiej partyzantki. 
Najbardziej znany i poszukiwany przez szwadrony NKWD i UB żołnierz Lubelszczyzny.





Ostatni „żołnierz wyklęty” – Józef Franczak 
ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława 
Brońskiego „Uskoka” – zginął w obławie w 
Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. 
lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 
października 1963 roku.



 21 października 1963 roku, w 
obławie funkcjonariuszy SB (Służba 
Bezpieczeństwa) i ZOMO 
(Zmotoryzowane Odwody Milicji 
Obywatelskiej) we wsi Majdan Kozic 
Górnych na Lubelszczyźnie zginął 
Józef Franczak „Laluś”, ostatni 
żołnierz niepodległej II 
Rzeczypospolitej. Jego siostry, 
dopiero 20 lat później mogły złożyć 
ciało (pozbawione przez 
komunistów głowy) w rodzinnym 
grobowcu.





Określenie „żołnierze wyklęci” powstało w 1993 -
użyto go pierwszy raz w tytule wystawy 
"Żołnierze Wyklęci „- antykomunistyczne 
podziemie zbrojne po 1944 r.







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. 
Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie 
symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego 
podziemia, tego dnia w 1951 roku wykonany został 
wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość.”



Łukasz Ciepliński, August Emil Fieldorf, Stefan Korboński, 
Wincenty Kwieciński, Franciszek Niepokólczycki, Witold 
Pilecki i Jan Rzepecki zostali pośmiertnie odznaczeni 
Orderem Orła Białego.
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.



Żołnierze niezłomni

My wiemy, że prowadzimy 
walkę bratobójczą i choć serce 
się

kraje, choć sumienie się
wzdraga, nie możemy jej 
uniknąć, b nie jesteśmy jej 
prowokatorami. 

My chcemy Polski! Chcemy 
pokoju! Chcemy demokracji! 
Chcemy reformy rolnej! 

Ale przede wszystkim chcemy 
niepodległości! 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ld83FPHsuo
https://www.youtube.com/watch?v=1Ld83FPHsuo


https://www.youtube.com/watch?v=NAN3FE_lefA
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