
ŻOŁNIERZE WYKLĘCI 



Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”- polskie 

święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, 

poświęcone upamiętnieniu żołnierzy 

antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. 





 

. 



 Żołnierze wyklęci, inaczej żołnierze niezłomni. To uczestnicy polskiego 

zbrojnego podziemia niepodległościowego, którzy od 1944 r. walczyli 

przeciwko sowieckiej okupacji i narzuconej przez Moskwę władzy 

komunistycznej. 



DATĘ 1 MARCA WYBRANO 

NIEPRZYPADKOWO- TEGO DNIA W 

1951 r. WYKONANO WYROKI 

ŚMIERCI 

 NA DOWÓDZTWIE OSTATNIEJ 

KOMENDY ZRZESZENIA WiN,  

CO SYMBOLICZNIE ZAKOŃCZYŁO 

DZIAŁALNOŚĆ TEJ ORGANIZACJI. 

 



Podstawowe organizacje 

 Armia Krajowa 

 Armia Krajowa Obywatelska 

 Armia Polska w Kraju 

 Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj 

 Konspiracyjne Wojsko Polskie 

 Narodowe Siły Zbrojne 

 Narodowe Zjednoczenie Wojskowe 

 NIE 

 Ruch Oporu Armii Krajowej 

 Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta 

 Wolność i Niezawisłość 

 Wolność i Sprawiedliwość 



 Ostatni członek ruchu oporu – 

Józef Franczak ps. „Lalek” z 

oddziału kpt. Zdzisława 

Brońskiego „Uskoka” – zginął 

w obławie w Majdanie Kozic 

Górnych pod Piaskami 

osiemnaście lat po wojnie – 

21 października 1963 roku. 



Witold Pilecki herbu Leliwa 

ps. „Witold”, „Druh” 
 

Rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego,       

współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, 

żołnierz Armii Krajowej, więzień i 

organizator ruchu oporu w KL 

Auschwitz. 



 August Emil Fieldorf, ps. „Nil” 

(ur. 20 marca 1895 w 

Krakowie, zm. 24 lutego 1953 

w Warszawie) 

 

Generał brygady Wojska Polskiego, 

organizator i dowódca Kedywu 

Armii Krajowej, zastępca 

Komendanta Głównego AK. 

Pośmiertnie odznaczony Orderem 

Orła Białego. 



 Danuta Siedzikówna, właśc. Danuta 

Helena Siedzik ps. „Inka” (ur. 3 

września 1928 w Guszczewinie, zm. 

28 sierpnia 1946 w Gdańsku) 

 

Sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na 
Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, w 

1946 w 1 szwadronie Brygady działającym na 

Pomorzu, pośmiertnie mianowana 

podporucznikiem Wojska Polskiego. 



 Hieronim Kazimierz Dekutowski, ps. 

„Zapora”, „Odra”, „Reżu”, „Stary”, 

„Henryk”, „Zagon”, „Mieczysław”, 

„Piątek” (ur. 24 września 1918 w 

Dzikowie, zm. 7 marca 1949 w 

Warszawie) 

 

Major Polskich Sił Zbrojnych, 

cichociemny, dowódca oddziałów 

partyzanckich Armii Krajowej, 

Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj i 

Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 

 

 

 



 Zdzisław Broński ps. „Uskok” (ur. 
24 grudnia 1912 w Radzicu 

Starym, zm. 21 maja 1949 w 

Dąbrówce) 

 

Podoficer rezerwy Wojska Polskiego, 

członek Polskiej Organizacji Zbrojnej i 

Armii Krajowej, dowódca oddziału 

partyzanckiego AK, a następnie 

Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 

(WIN) na Lubelszczyźnie. 



 Każdy oddział dążył do 

tego, by mieć mundury 

nawiązujące wyglądem i 

symboliką do przedwojennej 

polskiej armii.  

Zakonspirowani krawcy przyszywali 

żołnierzom oryginalne guziki, a na 

rogatywkach umieszczali orzełki  w 

koronie. Często noszono  ryngraf – 

emblemat z Matką Boską. 



 Wyklęci byli w ciągłym ruchu. 

Jeśli oddział zatrzymywał się 

we wsi, pozostawał w niej nie 

dłużej niż 24 godziny, 

następnie maszerował dalej. 

Żołnierze przemieszczali się 

głównie nocami. 





 Partyzanci nie przetrwaliby 

jednak, gdyby nie pomoc 

cywilów. W konspiracji byli 

chłopi, którzy dostarczali 

żołnierzom pożywienie, 

lekarze ratujący im życie, 

aptekarze, księża, młodzież.  

 

 Działali łącznicy, którzy 

przekazywali informacje, a 

właściciele domów i 

mieszkań oferowali im 

schronienie. 

 



 Z czasem, gdy nasilały się obławy

 bezpieki, żołnierze zaczęli budować

 podziemne ,,bunkry” . Tak ukrywał się 

m. in. Zdzisław Broński ,, Uskok” –

 jeden z najważniejszych bohaterów 

antykomunistycznego podziemia. W 
prowizorycznie wykopanym dole w 

ziemi ,, Uskok” ukrywał się przez dwa 

lata. Zginał w 1949 r. w wyniku zdrady.  



 Ofiary zbrodni komunistycznych 

dokonywanych w pierwszych 

latach po II wojnie światowej 

wciąż czekają na 

upamiętnienie. Ich rodziny 

wielokrotnie z pogardą 

pozbawiane były informacji      

o losie najbliższych, oczekując 

ich wypuszczenia przy 

kolejnych przeprowadzanych 

amnestiach. Tysiące członków 

rodzin żołnierzy podziemia 

nigdy się ich nie doczekało, nie 

otrzymując nawet informacji     

o dacie śmierci czy miejscu 

pochówku.  

 



 
 



KONIEC 
WYKONAŁA: JULIA OSOWSKA  


