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1 marca



,,Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem
hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa,
niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji
niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”

(Prezydent Lech Kaczyński, 2010 rok)



Koniec II wojny światowej w maju 1945 roku nie zakończył walki,
którą Polska musiała toczyć o swą niepodległość, a rozbicie
struktur Polskiego Państwa Podziemnego przez Sowietów, nie
zakończyło oporu wobec totalitaryzmu



W styczniu 1945 roku, gen. Leopold Okulicki wydał rozkaz 
rozwiązujący Armię Krajową

Jej idee przejęte zostały jednak przez organizację ,,Niepodległość”, 
a po aresztowaniu jej dowódców – utworzono rozkazem Naczelnego 
Wodza, gen. Władysława Andersa w maju 1945 roku, Delegaturę Sił 
Zbrojnych na Kraj, która działała do sierpnia tegoż roku

We wrześniu 1945 roku powołano do życia Zrzeszenie ,,Wolność 
i Niezawisłość” (WiN), które podjęło dalszą walkę o niepodległość 
naszej Ojczyzny



Zrzeszenie WiN było najważniejszą i najliczniejszą organizacją 
konspiracyjną na ziemiach polskich

W trakcie jego działalności, przez szeregi WiN-u przewinęło się ok. 
30 tys. żołnierzy i działaczy

Zrzeszenie było nieustannie zwalczane przez komunistyczny reżim, 
skutkiem czego wielu jego działaczy straciło życie, bądź trafiło do 
więzień. Sam Zarząd Główny, był rozbijany i aresztowany 
czterokrotnie 

Ostatnim prezesem organizacji był płk Łukasz Ciepliński, który 
został ujęty przez komunistów w 1947 roku i zamordowany 
w Warszawie 1 marca 1951 roku



Płk Łukasz Ciepliński (1913-1951) – ostatni prezes WiN-u, 
zamordowany strzałem w tył głowy i pochowany wraz z innymi 

w nieznanym miejscu



Oprócz Zrzeszenia ,,Wolność i Niezawisłość” w kraju działały 
liczne organizacje konspiracyjne oraz pojedyncze oddziały 
i zgrupowania partyzanckie. W roku 1945 na ziemiach polskich 
doliczono się ich ok. 350

Przez organizacje podziemne w latach 1944 – 1956 przewinęło 
się ok. 200 tys. osób, żołnierzy, łączników, pomocników

Część z nich straciła życie, a wielu było aresztowanych 
i torturowanych przez aparat terroru  



Za ostatniego partyzanta polskiego podziemia niepodległościowego
i antykomunistycznego uznawany jest Józef Franczak ,,Lalek”, który po
24 latach zbrojnej konspiracji zginął w obławie przeprowadzonej przez Milicję
Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa w październiku 1963 roku



W 2011 roku, w 60 –tą rocznicę wykonania wyroku śmierci na
siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”, ustanowiono 1 marca Narodowym Dniem
Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”



Dlaczego ,,Wyklęci”?

Po raz pierwszy terminu tego użyto w 1993 roku podczas wystawy
organizowanej przez historyka Leszka Żebrowskiego na określenie
żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego

Dziś - bohaterowie, o których dużo się mówi, ale w czasach Polski
Ludowej – osoby, które starano się wykreślić z pamięci. Żołnierze
walczący z bronią w ręku o niepodległość Polski przeciwko
komunistycznej władzy, mieli zostać skazani na zapomnienie,
o czym świadczą m.in. nieznane miejsca ich pochówków

Mieli zostać zapomniani i wyklęci…



„Wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów 
towarzyszy mu i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, 
przeklina go – niech więc wyrzeknie się go własna jego żona 
i dziecko”

(z listu do wdowy po żołnierzu Polski Podziemnej, informującego 

o wykonaniu kary śmierci na jej mężu; fragment ten stał się 
inspiracją określenia ,,Żołnierze Wyklęci”)



„W hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom
antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego
bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia
i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa
polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się
sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”

(fragment uzasadnienia ustawy o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, uchwalonej przez Sejm RP 2 lutego 2011r.)



Mjr Zygmunt Szendzielarz ,,Łupaszko”

Gen. August Emil Fieldorf ,,Nil”



Ks. Władysław Gurgacz Danuta Siedzikówna ,,Inka”



Zbigniew Herbert ,,Pan Cogito o potrzebie ścisłości”

(…)
jak trudno ustalić imiona
wszystkich tych co zginęli
w walce z władzą nieludzką

dane oficjalne
pomniejszają ich liczbę
raz jeszcze bezlitośnie
dziesiątkują poległych

a ciała ich znikają
w przepastnych piwnicach
wielkich gmachów policji

świadkowie naoczni
oślepieni gazem
ogłuszeni salwami
strachem i rozpaczą
skłonni są do przesady

postronni obserwatorzy
podają cyfry wątpliwe
opatrzone haniebnym
słówkiem „około”

a przecież w tych sprawach
konieczna jest akuratność
nie wolno się pomylić
nawet o jednego
(…)


