
Niezłomni 

Wyklęci, 

bo 

 żyli prawem 
wilka 



Kim byli? 
• antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i 

podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i 
podporządkowanymi im służbami w Polsce. 



KRÓTKA HISTORIA WYKLĘTYCH 
• Historia polskiego podziemia antykomunistycznego to czas końca II wojny światowej i rozbijania przez Sowietów 

struktur Polskiego Państwa Podziemnego.  

• Idee rozwiązanej w styczniu 1945 r. Armii Krajowej przejęła najpierw organizacja "Niepodległość" - kryptonim NIE, a później - w 
związku z aresztowaniem jej dowódców - stworzona na jej miejsce Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj. 

• W związku z powojenną sytuacją międzynarodową we wrześniu 1945 r. powołano Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" ,które 
miało główny cel-kontynuację dzieła Armii Krajowej. Przez kolejnych kilka lat to właśnie Zrzeszenie WiN było najważniejszą i 
najliczniejszą z organizacji konspiracyjnych. 

 

 



Ilu ich było? 
• Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120–180 tysięcy osób. W 

ostatnich dniach II wojny światowej na terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów 
antykomunistycznych. 

• Termin "żołnierze wyklęci" obejmuje niejednorodną grupę. "Pod tym pojęciem kryje się bardzo 
zróżnicowany wachlarz setek mniejszych i większych organizacji - od małych grup uczniowskich, przez 
podziemne drużyny harcerskie, lokalne grupy zbrojne, aż po duże ogólnopolskie organizacje polityczne i 
wojskowe"  

 



Działalność wyklętych 
• Działania członków organizacji i grup konspiracyjnych wymierzone były w głównej mierze w 

oddziały zbrojne Urzędu Bezpieczeństwa, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Milicji 
Obywatelskiej. Jednostki działały na terenie całego kraju. 



Dziewczyny wyklęte 



Walka z niezłomnymi 

• Według Instytutu Pamięci Narodowej 
ponad 5 tys. żołnierzy podziemia 
antykomunistycznego zostało 
skazanych przez sądy wojskowe na 
kary śmierci, ponad 21 tys. 
zamordowano w więzieniach. Nie 
wiadomo dokładnie, ile osób zostało 
zabitych w trakcie obław i pacyfikacji 
oraz zamordowanych bez sądu 
w siedzibach urzędów 
bezpieczeństwa. Ponad 250 tysięcy 
skazano na kary więzienia z powodów 
politycznych, kilkaset tysiącom 
zgotowano los nie do 
pozazdroszczenia, byli obywatelami 
drugiej kategorii. 



" 
 
 
 
  
 
"… idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach..." 
 



Witold Pilecki ps. „Witold”, „Druh”; 
nazwiska konspiracyjne „Roman Jezierski”, 
„Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan 
Uznański”, „Witold Smoliński”; kryptonim 
T-IV  
 
• 8 maja 1947 roku został aresztowany przez 

funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, 
torturowany i oskarżony o działalność 
wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji. 
3 marca 1948 r. przed Rejonowym 
Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął 
się proces tzw. grupy Witolda. 

 

• Rotmistrz Pilecki skazany na śmierć 

• 15 marca 1948 roku rotmistrz został skazany 
na karę śmierci.  Wyrok wykonano 25 maja w 
więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej   



Emil Fieldorf ps. Nil 

• Skazany przez władze komunistyczne 
na karę śmierci, wyrok wykonano 24 
lutego 1953 roku. 



Kazimierz Kamieński ps. 
Huzar 

• Skazany na 12 krotną karę śmierci 

• Wyrok wykonano 11 października 
1953 r 



Józef Kuraś ps. Ogień 

• 21 lutego 1947 r. otoczony przez UB i KBW 
we wsi Ostrowsko, Kuraś próbował popełnić 
samobójstwo. Śmiertelnie ranny, zmarł 
następnego dnia w szpitalu w Nowym Targu. 

• Oskarżany o zbrodnie przeciw ludności 
cywilnej współpracującej z władzą 
komunistyczną 



Zygmunt Szendzielarz 
ps. Łupaszka 
 

• Po długotrwałym śledztwie 30 listopada 19
50 r. skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy 
w 
Warszawie na karę śmierci.  Zamordowany 
8 lutego 1951 
r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w 
Warszawie. 



Józef Franczak ps. Laluś 

• 1963 

• 21 X 1963 – w miejscowości Majdan Kozic 
Górnych (pow. Lublin) GO SB–ZOMO 
odnalazła miejsce pobytu i zabiła sierż. 
Józefa Franczaka „Lalusia”, ostatniego 
polskiego partyzanta. 

 



Danuta Siedzikówna ps. Inka 

• Została skazana na śmierć 3 sierpnia 1946 
przez Wojskowy Sąd Rejonowy kierowany 
przez majora Adama Gajewskiego 

• Wyrok wykonano  Wyrok został wykonany 28 
sierpnia 1946. Danuta Siedzikówna została 
zastrzelona wraz z Feliksem Selmanowiczem 
ps. „Zagończyk” , w więzieniu przy ul. 
Kurkowej w Gdańsku  



Bolesław Kontrym ps. 
Żmudzin, Biały 

• Przez blisko trzy lata Kontrym był poddany 
brutalnemu komunistycznemu śledztwu. Po 
sfingowanym procesie skazano go na śmierć. 
Zaskarżenie wyroku zostało odrzucone przez 
Sąd Najwyższy, a Rada Państwa nie 
skorzystała z prawa łaski. Wyrok wykonano 
2 stycznia 1953 r. przez powieszenie. 



 Feliks  Selmanowicz ps.   Zagończyk 

• Wyrokiem Sądu Wojskowego skazany na karę 
śmierci 17 sierpnia 1946 r. 

• Wyrok wykonano 26 sierpnia 1946r. 



Hieronim Dekutowski ps. 
Zapora 

• Przeszedł okrutne śledztwo w centralnym 
więzieniu MBP przy ul. Rakowieckiej w 
Warszawie. Wyrokiem Wojskowego Sądu 
Rejonowego w Warszawie z 15 września 
1948 r. został skazany na siedmiokrotną karę 
śmierci. 

• Zamordowany 7 marca 1949 r. w więzieniu 
przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.  



Władysław Borowiec ps. Żbik 

•  Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w 
Warszawie z 4 sierpnia 1948 r. skazany na 
karę śmierci. Decyzją z 14 września 1948 r. 
Najwyższy Sąd Wojskowy utrzymał wyrok w 
mocy, a Bolesław Bierut nie skorzystał z 
prawa łaski. Zamordowany 25 września 1948 
r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w 
Warszawie.  



Henryk Borowy- Borowski ps. 
Trzmiel 

•  Wyrokiem komunistycznego sądu z 2 
XI 1950 r. skazany na karę śmierci. 
Stracony w więzieniu mokotowskim w 
Warszawie 8 II 1951 r. 

 



Zygfryd Kuliński  ps. „Albin”, 

•  Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w 
Warszawie z 29 września 1949 r. skazany na 
karę śmierci. Decyzją z 7 lutego 1950 r. 
Najwyższy Sąd Wojskowy utrzymał wyrok w 
mocy, a Bolesław Bierut nie skorzystał z 
prawa łaski. Zamordowany 29 marca 1950 r. 
w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w 
Warszawie  



Józef Łukaszewicz (1929–1949), ps. 
„Walek”, „Kruk”, żołnierz Narodowych Sił 
Zbrojnych. 

• Zatrzymany 4 czerwca 1948 r. w Grodzisku, w 
wyniku obławy przygotowanej przez 
funkcjonariuszy UB i KBW. Wyrokiem 
Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie 
z 28 lutego 1949 r. skazany na karę 
śmierci. Zamordowany 14 maja 1949 r. w 
więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie 



Henryk Pawłowski (1925–1949), ps. 
„Henryk Orłowski”, „Długi”, żołnierz Armii 

Krajowej, kurier Rządu RP naaresztowany 25 lutego 1948 i 
oskarżony o działalność szpiegowską na rzecz rządu londyńskiego. 

18 października 1948 Wojskowego Śadu Rejonowego w 
Warszawie  skazał go w procesie na karę śmierci   

Pawłowski został stracony 3 lutego 1949. 
 
 



 
 

Wacław Walicki (1903–1949), ps. „111”, 
„Druh Michał”, „Pan Michał”, 
„Tesarro”, porucznik, oficer 
Komendy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, 
nauczyciel, konspiracyjne nazwisko Wacław 
Lurdecki. 
 

• Aresztowany w 1948 roku i skazany na karę 
śmierci, zamordowany 22 grudnia 1949 roku 
w więzieniu mokotowskim w Warszawie.  



Ryszard Widelski (1913–1949), 
ps. „Irydion”, „Wiara”, „Wiesia”, 

„Władysław”, „Żbik”, żołnierz Armii 
Krajowej, Zrzeszenia „Wolność i 

Niezawisłość”. 
Aresztowany 10.02.1948 w 

Warszawie. 27.10.1948 WSR w 
Warszawie skazał go na karę 

śmierci, wyrok wykonano. 



Ostatni wyklęty 



Zapomnieni 



Upamiętnieni 

3 II 2011 – Sejm RP przyjął 
ustawę, zgodnie z którą 1 III 
stał się Narodowym Dniem 
Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. 

 



Upamiętnienie 



Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 



Pamiętajmy o nich! 


