
 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto państwowe, obchodzone w dniu 1 Marca. Święto upamiętnia żołnierzy tzw. Drugiej 

Konspiracji, czyli tych żołnierzy, którzy po wycofaniu się z terenów Polski przez niemieckich, hitlerowskich okupantów nie zaprzestali walki, tylko nadal walczyli z 
komunistyczną, dominacją sowiecką, o pełną wolność i niepodległość Ojczyzny. Dzień 1 Marca został wybrany ze względu na rocznicę rozstrzelania członków IV 
Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Miało to miejsce w dniu 1 marca 1951 roku w Warsawie, przy ul. Rakowieckiej. Święto jest obchodzone od 2011 
roku. 
 

 

Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni – żołnierze różnych formacji 

zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego – Armii Krajowej, Narodowych 
Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, 
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i wielu innych, którzy po 
wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Polski podjęli dalszą walkę i działania 
na rzecz odzyskania pełnej niepodległości. Najbardziej znani spośród 
Żołnierzy Wyklętych to: generał Emil August Fieldorf ps. Nil, Witold Pilecki, 
Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka, Hieronim Dekutowski ps. Zapora, Józef 
Kuraś ps. Ogień, Łukasz Ciepliński ps. Pług, Stanisław Sojczyński ps. 
Warszyc, Danuta Siedzikówna ps. Inka. 
Żołnierze Wyklęci są dla nas ważni, gdyż Ojczyzna, wolność i wierność 
zasadom były dla Nich ważniejsze niż własna wygoda, życie prywatne, 
często nawet niż własne życie i zdrowie.  
Są PRAWDZIWYMI BOHATERAMI !!! 

 

Kim była Inka? 
Urodzona w 1928 roku Danusia, w momencie wybuchu wojny miała 11 lat. Szybko straciła 
rodziców. Ojciec został wywieziony w 1940 roku na Syberię. Udało mu się opuścić ZSRR z armią 
gen. Wł. Andersa, ale zmarł w 1943 roku w Teheranie. Matka została w 1943 roku aresztowana 
i rozstrzelana przez Gestapo. Danusię i jej siostry wychowywała babcia. Po śmierci mamy 
Danusia wstąpiła do AK. Przeszła kurs medyczny i została sanitariuszką. Aresztowana w 
czerwcu 1945 roku przez NKWD została uwolniona z więziennego konwoju przez partyzantów i 
od tej pory dołączyła do leśnych oddziałów partyzanckich, przyjmując pseudonim „Inka”. W 
lipcu 1946 roku została aresztowana przez funkcjonariuszy UBP. W  śledztwie była bita i 
poniżana. Nikogo nie zdradziła. W więziennym grypsie pisała do przyjaciółki „ Powiedzcie 
mojej Babci, że zachowałam się jak trzeba”. W fikcyjnym procesie „Inka” została skaza na 
śmierć i rozstrzelana w więzieniu w Gdańsku. Nie miła wówczas skończonych 18 lat. Do 2014 
roku nie było wiadomo gdzie spoczywa. W 2014 roku IPN odnalazł najprawdopodobniej 
szczątki „Inki”. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 

      

 

 

 

Kto to był Rotmistrz Witold Pilecki? 
Witold Pilecki – uczestnik Wojny Polsko-Bolszewickiej 1920 roku oraz Kampanii Wrześniowej 1939 roku. Żołnierz Armii Krajowej. 
Wsławił się tym, że postanowił dostać się do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz by sprawdzić jakie panują tam warunki i czy jest 
możliwość uwolnienia więźniów tego obozu koncentracyjnego. Dobrowolnie więc dał się złapać Niemcom w czasie ulicznej łapanki. 
W obozie w Oświęcimiu spędził kilka lat – od września 1940 roku do kwietnia 1943 roku, organizując ruch oporu w obozie i 
sporządzając raporty dla władz Polskiego Państwa Podziemnego. Uciekł, wraz z dwoma innymi więźniami obozu, w nocy z 26 na 27 
kwietnia 1943 roku. Walczył w Powstaniu Warszawskim, a po upadku Powstania trafił do niemieckich obozów jenieckich. Po wojnie 
wrócił do Warszawy, gdzie nadal prowadził działalność konspiracyjną. Aresztowany w maju 1947 roku przez władze komunistyczne, 
przeszedł ciężkie śledztwo, gdzie był bity i torturowany. Powiedział „Oświęcim, przy nich, to były igraszki”. Witold Pilecki został 
skazany na śmierć i rozstrzelany. Spoczywa w nieznanym miejscu, najprawdopodobniej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 
Odznaczony został wieloma orderami, w tym: Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, 
dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Został uznany za jednego z siedmiu najodważniejszych na świecie uczestników II Wojny 
Światowej. 

 

 

 

„Lalek” - ostatni partyzant II Konspiracji 
Ostatnim Żołnierzem Wyklętym, który poległ z bronią w ręku, walcząc za Ojczyznę, był sierżant Józef 
Franczak ps. Lalek. Było to na Lubelszczyźnie, w dniu 21 października 1963 roku, a więc blisko 20 lat po II 
Wojnie Światowej. Był żołnierzem Września 1939 roku, w Armii Krajowej służył jak żołnierz legendarnego 
„Zapory”. Po II Wojnie Światowej służył w oddziale kpt. Zdzisława Brońskiego ps. Uskok. Odznaczony 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 

 

Dlaczego wilk jest symbolem Żołnierzy Wyklętych? 
Zbigniew Herbert – wybitny polski poeta  - w swoim wierszu „Wilki”, poświęconym Żołnierzom Wyklętym pisał: 

„Ponieważ żyli prawem wilka, 
Historia o nich głucho milczy…” 

 
Byli jak wilki – silni, niezależni, wolni. Mieszkali w lasach i prowadzili walkę o wolną Polskę. Historia Żołnierzy 
Niezłomnych była historią zakazaną przez kilkadziesiąt lat. Jeszcze dziś nie wszyscy Polacy wiedzą dobrze kim byli 
Żołnierze Wyklęci, jaka była Ich postawa i wartości, w co wierzyli, o co walczyli, jakie były Ich losy. 
W tych szczególnie trudnych czasach powojennego terroru, zwanego stalinizmem (od nazwiska Józefa Stalina – 
krwawego dyktatora komunistycznego Związku Radzieckiego), zginęło ponad 50 tysięcy Polaków. Część z nich – 
walcząc z bronią w ręku o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Inni oskarżeni niesłusznie o zbrodnie, których nie 
dokonali, zostali zamordowani lub zamęczeni w komunistycznych więzieniach. 
 

Dlatego też pamiętamy o tych wilkach – Niezłomnych, Niepokornych, Wyklętych. CZEŚĆ I CHWAŁA 
BOHATEROM !!! 
 

Materiał przygotowany przez Stowarzyszenie Odra-Niemen na podstawie materiałów z IPN 

 

 


