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Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” 

„Żołnierze Wyklęci” 

Nazwa ta po raz pierwszy w Polsce pojawiła się w latach 90 XX wieku. 

Związane z nią były trzy wydarzenia. Pierwsze z nich miało miejsce w 1993 r. na 

Uniwersytecie Warszawskim, zorganizowano wtedy wystawę o tytule „Żołnierze 

Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944.” Drugie zdarzenie 

związanie było z postacią Jerzego Śląskiego. Napisał on w 1996 roku książkę na 

temat antykomunistycznej partyzantki pt. „Żołnierze Wyklęci.’’ Trzecie i ostatnie 

wydarzenie to skomponowanie w 1996 r. przez kompozytora i poetę Leszka 

Czajkowskiego utworu poświęconego „Żołnierzom Wyklętym.” 

KIM BYLI ŻOŁNIERZE WYKLĘCI? 

„Wyklęci” i „Niezłomni” byli to żołnierze polskiego powojennego podziemia 

niepodległościowego i antykomunistycznego. Stawiali opór sowietyzacji Polski 

i podporządkowaniu jej ZSRR. 

Walcząc z siłami nowego agresora w latach 1944 – 1947, musieli zmierzyć się  

z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich 

„bandami reakcyjnego podziemia”.  

Witold Pilecki 

  Witold Pilecki, ps. Witold (1901-1948)  

 Był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, 
żołnierzem AK oraz więźniem KL Auschwitz. 
W latach 1918-1921 służył w wojsku i brał udział  
w wojnie polsko-bolszewickiej, a w 1939 uczestniczył 
w walkach z Niemcami. W 1940 r. dał się schwytać  
w łapance, aby w Auschwitz organizować ruch 
oporu, a po ucieczce z obozu przesyłać raporty  
aliantom o zbrodniach hitlerowskich. W 1947 r. 
został aresztowany przez UB, torturowany i skazany 
na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. 
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Emil Fieldorf, ps. Nil (1895-1953r.) 

Był polskim generałem, dowódcą Kedywu Armii Krajowej  
i zastępcą Komendanta AK. Został aresztowany przez 
NKWD w 1945 r. Po powrocie do kraju zrezygnował  
z działalności konspiracyjnej. Mimo amnestii został 
aresztowany i trafił do więzienia, gdzie był torturowany. 
Odmówił współpracy z UB. Został wówczas postawiony 
przed sądem i skazany na karę śmierci, którą wykonano  
w lutym 1953 r. w Warszawie. 

Danuta Siedzikówna ps. ,, Inka" (1928-1946)-. 
Po śmierci swych rodziców Inka wraz z siostrą 
zdecydowała się w końcu wstąpić do AK, gdzie odbyła 
gruntowne przeszkolenie medyczne. Działała będąc 
sanitariuszką. Skazano ją na śmierć. Wyrok wykonano 
w więzieniu w Gdańsku. 

Wykonali: Edyta Dudzik ,Weronika Kołodziej i Dawid Chludziński, klasa 8 

Danuta Siedzikówna  

INNI ŻOŁNIERZE WYKLĘCI 

 


