
„Żołnierze wyklęci” 

Wyzwalanie ziem polskich w czasie II wojny światowej rozpoczęło się w roku 

1944. Wraz z Armią Czerwoną, która co prawda przyczyniła się do wyzwolenia 

spod niemieckiej okupacji, przybyli do Polski agenci NKWD i specjalne oddziały, 

przygotowujące grunt pod wprowadzenie władzy komunistycznej. Aby tego 

dokonać, komuniści  musieli pozbyć się w pierwszej kolejności Armii Krajowej oraz 

innych partyzantek i organizacji. Mimo wycofania się armii niemieckiej, część 

partyzantów i żołnierzy AK nie uznała końca wojny i kontynuowała walkę 

przeciwko okupacji radzieckiej. Żołnierze rekrutujący się głównie z byłej Armii 

Krajowej  stawili opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Głównym 

celem ich działania była wolna i suwerenna Polska, dlatego partyzanci walczyli  

 z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa, m.in. wojskiem, milicją i UB. 

Organizowali oni zamachy na funkcjonariuszy milicji i służb bezpieczeństwa,  

a także wydawali i wykonywali wyroki śmierci na tajnych współpracowników  

i informatorów.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się  

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

„bandami reakcyjnego podziemia” lub wrogami ludu.  

Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy 

użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie 

zbrojne po 1944 r.” Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych 

działających na terytorium Polski szacuje się na 120-180 tysięcy. Masowa walka 

przeciw władzy komunistycznej skończyła się w 1947 roku. Jednak małe grupy 

 i pojedyncze osoby stawiały opór aż do lat 60-ych. Szacuje się, że w latach 1944-

1956 zginęło prawie 9 tysięcy partyzantów i niemal 10 tysięcy funkcjonariuszy 

organów władzy. Wzorem dla dzisiejszej młodzieży może być postawa Danuty 

Siedzikówny ps „Inka”, która poniosła śmierć w walce za wolną Polskę. Została 

skazana przez sąd na śmierć w wieku zaledwie 17 lat. Święto upamiętniające 

podziemie antykomunistyczne ustanowiono w 2010 roku z inicjatywy prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzimy 



corocznie 1 marca . Datę tę wybrano na pamiątkę 1  marca 1951 roku, kiedy  

w więzieniu w Warszawie wykonano wyrok śmierci na siedmiu przedstawicielach 

antykomunistycznego ruchu oporu. 

 

http://kalendarz.cafe.pl/kalendarz/marzec-1951/m
http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/0,0.html

