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NARODOWY DZIEŃ
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH



Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni, polskie powojenne 

podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne –

antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, 

stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu 

jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i 

podporządkowanymi im służbami w Polsce.



Określenie „żołnierze wyklęci” 

powstało w 1993 – użyto go pierwszy 

raz w tytule wystawy "Żołnierze 

Wyklęci – antykomunistyczne 

podziemie zbrojne po 1944 r.", 

organizowanej przez Ligę 

Republikańską na Uniwersytecie 

Warszawskim. Jego autorem 

był Leszek Żebrowski.



Termin "wyklęci" miał określać swoiste skazanie na wygnanie przez 

komunistyczne władze tych niezłomnych żołnierzy. Na przestrzeni 

lat jednak wokół tego epitetu powstało wiele mitów, od tych 

błahych, takich jak chociażby zapomnienie czynów tych patriotów 

przez Polaków za sprawą cenzury i kontroli społeczeństwa, aż do 

spekulacji o wojnie domowej i buntownikach, którzy walczyli nie 

tylko z komunistami, ale również z własną ojczyzną.

Wyklętymi w tamtych czasach nazywano raczej tych, którzy 

ojczyznę zdradzili i sprzedali na rzecz zysków, posad czy wtyków. 

Nie mówiono jednak wtedy o tym głośno, przez wszechobecną 

cenzurę oraz właśnie zdrajców. Nic nie było pewne, ponieważ sąsiad 

mógł się okazać największym wrogiem.

Polskich żołnierzy walczących przeciwko komunistom nazywano 

niezłomnymi, za ich postawę, siłę oraz odwagę. Często zwykli 

obywatele ryzykowali życiem, pomagając wielu z nich w akcjach, 

ucieczkach czy przekazywaniu informacji.



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”.



Uzasadnienie projektu ustawy nie wyjaśnia, dlaczego 

na celebrowanie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych” wybrano dzień 1 marca. Pomysł ustanowienia 

święta w tym terminie wysunął ówczesny prezes Instytutu 

Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka. Tego dnia w 1951 roku 

w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na 

siedmiu członkach IV Zarządu Głównego 

Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” będących 

ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki o Wolność i 

Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”. Jak 

wyjaśnił przedstawiciel wnioskodawcy na posiedzeniu 

Komisji, wybór daty był nieprzypadkowy także z tego 

powodu, że w ten sposób nawiązano do uchwały sejmowej 

z 2001 roku. Inicjatorom powstania święta zależało 

szczególnie na ustanowieniu go przed 1 marca 2011 roku, aby 

pierwszymi obchodami uczcić 60. rocznicę 

zamordowania dowództwa WiN.



Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i 

antykomunistyczne

Działania zbrojne podziemia antykomunistycznego w Polsce

Czas 1944–1947 (ostatni ukrywający się partyzant zginął w walce w 1963 roku)

Miejsce Polska, Wileńszczyzna, Nowogródzkie i Grodzieńskie (Litewska 

SRR i Białoruska SRR)

Przyczyna opór polskiego podziemia niepodległościowego wobec próby narzucenia siłą 

nowego ustroju politycznego w Polsce i oderwania Kresów Wschodnich przez 

ZSRR

Wynik zwycięstwo sił bezpieczeństwa, umocnienie reżimu komunistycznego w Polsce



SYLWETKI

ŻOŁNIERZY

WYKLĘTYCH



Łukasz Ciepliński „Pług”

„Pług” urodził się w 1913 r. w Kwilczu. W 1936 r. rozpoczął służbę w 62. 

pp w Bydgoszczy. Podczas napaści Niemiec na Polskę odznaczył się w 

czasie bitwy nad Bzurą. Otrzymał wówczas Order Virtuti Militari.

W 1945 r. pełnił istotne funkcje w Delegaturze Sił Zbrojnych. Za obietnicę 

rezygnacji z represji wobec członków WiN ujawnił część informacji 

związanych z działalnością Zrzeszenia. Szybko jednak zorientował się, że 

został oszukany, a prześladowania dotknęły członków organizacji. 

Odmówił współpracy. Odtąd był brutalnie torturowany. Kłamliwe 

oskarżenie mówiło m.in. o współpracy z Niemcami. Ciepliński został 

skazany na śmierć. Najwyższy wymiar orzeczono także wobec sześciu 

jego najbliższych współpracowników. 1 marca 1951 r. w więzieniu 

mokotowskim w Warszawie wykonano wyroki śmierci strzałami w tył 

głowy. Ciało Cieplińskiego i pozostałych osób straconych z nim oprawcy 

pogrzebali w nieznanym do dziś miejscu.



Mieczysław Dziemieszkiewicz

„Rój”
Urodził się w 1925 r. w Zagrobach na Podlasiu. W 1945 r. został 

wcielony w szeregi LWP. Zdezerterował po zamordowaniu przez 

sowietów jego brata.

Został żołnierzem XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia 

Wojskowego na północnym Mazowszu. Przybrał pseudonim „Rój”. 

Od 1946 r. na terenie powiatu ciechanowskiego dowodził oddziałem 

Pogotowia Akcji Specjalnej NZW. W 1948 r. awansowany do stopnia 

starszego sierżanta.

Przeprowadził kilkadziesiąt akcji przeciw funkcjonariuszom 

komunistycznym, bezpiece i milicji. Jedną z najważniejszych było 

rozbicie ubeckiego więzienia w Pułtusku (25/26 listopada 1946). 

Udało się wówczas uwolnić 65 przetrzymywanych tam kolegów. W 

nocy z 13/14 kwietnia 1951 r. oddziały KBW i UB otoczyły kilkoma 

liniami gospodarstwo rodziców jego narzeczonej. „Rój” z 

Bronisławem Gniazdowskim „Mazurem” podjęli próbę wyrwania się 

z okrążenia. „Rój” zginął w wyniku postrzału. Ranny „Mazur” 

popełnił samobójstwo.



Józef Kuraś „Ogień”

• Józef Kuraś urodził się w 1915 r. w Waksmundzie koło 

Nowego Targu w góralskiej rodzinie, wychowywany w 

atmosferze przywiązania do ideałów niepodległej Polski i 

ruchu ludowego. Nie zamierzał być zawodowym 

wojskowym. Po służbie zasadniczej w 2 Pułku Strzelców 

Podhalańskich i w Korpusie Ochrony Pogranicza powrócił 

do domu, do pracy na roli.

W 1939 r. walczył jako podoficer 1 PSP. Na tym odcinku 

frontu oddziały Wojska Polskiego musiały występować 

przeciw jednostkom niemieckim i słowackim. „Ogień” zginął 

w lutym 1947 r. Według relacji świadków, osaczony przez 

Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Ostrowsku, usiłował 

popełnić samobójstwo. Zmarł dzień później w szpitalu w 

Nowym Targu.



Antoni „Zuch” i Janina 

„Janek” Żubrydowie

Urodzony w 1918 r. Żubryd był zawodowym podoficerem Wojska 

Polskiego, brał udział w kampanii polskiej 1939 r. Na początku 

okupacji prowadził szkolenia w ramach Związku Walki Zbrojnej. Po 

aresztowaniu przez gestapo pod zarzutem działalności agenturalnej 

na rzecz ZSRS został skazany na karę śmierci, ale udało mu się 

uciec z transportu na miejsce egzekucji. Od początku działalności w 

konspiracji współpracowała z nim jego żona. 24 

października Żubryd wraz z żoną w ósmym miesiącu ciąży zostali 

zastrzeleni przez ich towarzysza broni, agenta MBP Jerzego 

Vaulina. Do śmierci w 2015 r. Vaulin (dziennikarz i filmowiec) 

twierdził, że działał w samoobronie. Przeczą temu ekspertyzy 

wykonanych przez bezpiekę fotografii zwłok małżeństwa.



Jan Borysewicz „Krysia”

Urodził się w 1913 r. w Szczuczynie k. Nowogródka. Walczył 

we wrześniu 1939 r. Uniknął niewoli i przedostał się do 

Wilna. Pod okupacją litewską i sowiecką tworzył struktury 

konspiracyjne. Wiosną 1941 r. został aresztowany. Po ataku 

Niemiec uciekł z konwoju więziennego i wrócił w rodzinne 

strony. Zginął w Kowalkach w zasadzce NKWD 21 stycznia 

1945 r. Jego zbezczeszczone ciało enkawudziści obwozili po 

miasteczkach i wsiach. Miało to złamać ducha oporu wśród 

ludności polskiej. Zamiar ten nie powiódł się. Oddział 

stworzony przez „Krysię” walczył do wiosny 1945 r. Polskie 

struktury konspiracyjne na Ziemi Nowogrodzkiej istniały do 

początku lat 50.



Witold Pilecki „Witold”
Po 1989 r. Pilecki stał się jednym z najważniejszych bohaterów 

podziemia skazanych na śmierć przez komunistów. Jest nazywany 

najodważniejszym żołnierzem II wojny.

Jesienią 1945 r. Pilecki zorganizował siatkę wywiadowczą i rozpoczął 

zbieranie informacji wywiadowczych o sytuacji w Polsce. Prowadził też 

wywiad w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), MON i 

MSZ.

Nie zareagował na rozkaz Andersa polecający mu opuszczenie Polski w 

związku z zagrożeniem aresztowania. Rozważał skorzystanie z amnestii 

w 1947 r., ostatecznie postanowił się jednak nie ujawniać.

15 marca 1948 r. rotmistrz został skazany na karę śmierci. Wyrok 

wykonano 25 maja w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej 

przez strzał w tył głowy. Witold Pilecki pozostawił żonę, córkę i syna, 

którzy do dziś dbają o zachowanie pamięci o swoim ojcu.



Stanisław Grabowski „Wiarus”,
„Szalony Stasiek”

Grabowski był jednym z najzdolniejszych żołnierzy podziemia 

antykomunistycznego na wschodnim Mazowszu i Podlasiu. Walczył w jednej z 

największych bitew podziemia z siłami sowieckimi i komunistycznymi. Urodził się 

w 1921 r. w Grabowie Starym w powiecie łomżyńskim. Pochodził z rodziny o 

długich tradycjach walki o niepodległość. Podczas niemieckiej okupacji działał w 

konspiracji związanej z ruchem narodowym. Już wtedy posługiwał się 

pseudonimem Wiarus.

Po wkroczeniu na Białostocczyznę Armii Czerwonej pozostał w podziemiu. W 

lutym 1945 r. dołączył do 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia 

Wojskowego, dowodzonej przez kpt. Romualda Rajsa „Burego”. Podczas rajdu 

tej brygady na teren dawnych Prus Wschodnich uczestniczył w bitwie pod 

Gajrowskimi, która była największym na Mazurach starciem polskiego podziemia 

niepodległościowego z NKWD i UB. „Wiarus” – wraz z dwoma towarzyszącymi 

mu partyzantami – zginął 22 marca 1952 r. w zasadzce zorganizowanej przez UB 

we wsi Babino. Resztki jego oddziału rozbito pod koniec 1952 r.



August Emil Fieldorf „Nil”

Urodzony w 1895 r. żołnierz Legionów, Polskiej Organizacji Wojskowej i 

Wojska Polskiego był pierwszym emisariuszem Naczelnego Wodza i rządu 

RP do kraju. Pod koniec 1942 r. został mianowany dowódcą Kedywu –

Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK, którym dowodził do marca 

1944 r., używając pseudonimu Nil. marca 1945 r. gen. Fieldorf został 

przypadkowo aresztowany przez NKWD w Milanówku pod okupacyjnym 

nazwiskiem Walenty Gdanicki. Nierozpoznany przez władze sowieckie, 

został zesłany do obozu pracy na Uralu. Po odbyciu kary powrócił do 

Polski w październiku 1947 r. i osiedlił się pod fałszywym nazwiskiem w 

Białej Podlaskiej. Generał mimo stosowanych wobec niego tortur 

odmówił współpracy z bezpieką. Został skazany na śmierć przez 

powieszenie. 24 lutego 1953 r. gen. August Emil Fieldorf został 

powieszony w więzieniu mokotowskim w Warszawie przy ul. 

Rakowieckiej.



Zdzisław Badocha „Żelazny”

W maju 1944 r. wstąpił w szeregi 5 Wileńskiej Brygady AK. Już w lipcu 

1944 r., po wkroczeniu wojsk sowieckich na teren Wileńszczyzny, oddział 

został rozwiązany z rozkazu dowódcy. Został wcielony do LWP. W grudniu 

1945 r. żołnierze „Łupaszki” przenieśli swoją działalność na 

Pomorze.Patrol pod dowództwem „Żelaznego" krążył po olbrzymim 

terenie, budząc strach komunistów. Wiosną 1946 r. mobilne szwadrony 

przeprowadziły wiele skutecznych akcji bojowych. „Żelazny” trafił na 

rekonwalescencję do majątku Czernin, gdzie administratorem był 

miejscowy konspirator. Tu przez splot niezwykłych przypadków 

Badocha zginął 28 czerwca. Obława UB skierowana przeciwko komu 

innemu trafiła do Czernina, „Żelazny” przekonany, że UB-owcy idą po 

niego, zbiegł i w trakcie ucieczki zginął od wybuchu granatu.



Marian Bernaciak „Orlik”

Urodził się w 1946 r. Był oficerem zawodowym Wojska Polskiego, 

dowódcą partyzanckim Armii Krajowej oraz żołnierzem Zrzeszenia 

„Wolność i Niezawisłość”. O sukcesie partyzantów zadecydowało 

przypadkowe natknięcie się Bernaciaka i jego najbliższego 

otoczenia na dowództwo zgrupowania sił komunistycznych. W 

krótkiej walce zginęło 17 żołnierzy NKWD i 10 funkcjonariuszy UB 

i MO. Dzięki zamieszaniu w szeregach przeciwnika partyzantom 

udało wyrwać się z okrążenia. Stracili zaledwie 11 żołnierzy, 

komuniści ponad 70. Była to jedna z największych bitew powstania 

antykomunistycznego. „Orlik” zginął na skutek donosu złożonego 

milicji przez sołtysa wsi Piotrówek. 24 czerwca 1946 r. został 

zaatakowany przez oddziały LWP i Korpusu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego.



Najwybitniejsi 

żołnierze podziemia

niepodległościowego 

w latach powojennych 

na terenie Lubelszczyzny:



Najwybitniejsi żołnierze 
podziemia niepodległościowego 
w latach powojennych 
na terenie Lubelszczyzny:

•Marian Bernaciak ps. „Orlik” – podporucznik rezerwy Wojska 

Polskiego, członek ZWZ-AK, dowódca oddziału partyzanckiego 

AK, a następnie Zrzeszenia WiN na Lubelszczyźnie.

•Zdzisław Broński ps. „Uskok” – podoficer rezerwy 

Wojska Polskiego, członek Polskiej Organizacji Zbrojnej i 

Armii Krajowej, dowódca oddziału partyzanckiego AK, a 

następnie Zrzeszenia WIN na Lubelszczyźnie.



•Hieronim Dekutowski ps. „Zapora” – pułkownik, żołnierz 

Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, dowódca 

oddziałów partyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN 

•Edward Taraszkiewicz ps. „Żelazny”– dowódca lotnych oddziałów 

partyzanckich Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość działający na ziemi 

chełmsko włodawskiej.



•Leon Taraszkiewicz ps. „Jastrząb”- dowódca oddziału 

Wolność i Niezawisłość na Polesiu Zachodnim. 

•Kazimierz Tumidajski ps. „Marcin”– dowódca Okręgu Lubelskiego AK 

•Józef Franczak ps. „Lalek”- sierżant z oddziału „Uskoka”, ostatni 

z „Wyklętych”.



Lubelszczyzna

• Spośród regionów pozostających w 

obecnych granicach Polski, Lubelszczyzna 

jako pierwsza zajęta została przez Armię 

Czerwoną i tu najwcześniej dał się odczuć 

terror skierowany przeciwko ludności 

cywilnej i członkom patriotycznych 

organizacji podziemnych.

• Dlatego też, na ziemiach tych działalność 

podziemia niepodległościowego była 

szczególnie intensywna i trwała najdłużej bo 

aż do roku 1963.



Jak dziś możemy obchodzić Narodowy Dzień 

Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"?
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