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Kim oni są?
Żołnierze wyklęci, 
nazywani również 
niezłomnymi, to był 
polski podziemny 
ruch partyzancki 
utworzony po II 
wojnie światowej.

Ich celem była 
walka o 
niepodległość 
Polski, stawianie 
oporu sowietyzacji 
Polski oraz 
podporządkowaniu 
się ZSRS.

Polskie Państwo 
Podziemne

     Jaki był ich cel?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Pa%C5%84stwo_Podziemne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Pa%C5%84stwo_Podziemne


Dlaczego ,,wyklęci’’ i     
,,niezłomni’’?  

Termin oznaczał, że po 1989 r. o 
bohaterach antykomunistycznego 
podziemia zapomniała elita III RP, a 
nie władze PRL.

Dzisiaj raczej zwraca się uwagę 
na to, że byli oni ,,wyklęci’’ 
przez komunistów, wymazani    
z narodowego panteonu, a ich 
historia zakłamana.

Wyklęci

Niezłomni
W określeniu ,,niezłomni’’ jest 
położony nacisk na ich 
wytrwałość, aktywność, 
przeciwstawianie się ustrojowi 
komunistycznemu 
narzuconemu siłą, ich trwaniu 
na posterunku wbrew wszelkim 
okolicznościom.



Najważniejsze 
organizacje

1. Armia Krajowa (AK)
2. Armia Krajowa Obywatelska
3. Armia Polska w Kraju
4. Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj (DSZ)
5. Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP)
6. Narodowe Siły Zbrojne (NSZ)
7. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW)
8. NIE 
9. Ruch Oporu Armii Krajowej (ROAK)

10. Rzeczpospolita Polska Walcząca
11. Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza 

Warta
12. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)
13. Wolność i Sprawiedliwość

https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa_Obywatelska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Delegatura_Si%C5%82_Zbrojnych_na_Kraj
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konspiracyjne_Wojsko_Polskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Si%C5%82y_Zbrojne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Zjednoczenie_Wojskowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/NIE
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Oporu_Armii_Krajowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska_Samodzielna_Grupa_Ochotnicza_Warta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska_Samodzielna_Grupa_Ochotnicza_Warta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zrzeszenie_Wolno%C5%9B%C4%87_i_Niezawis%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_i_Sprawiedliwo%C5%9B%C4%87


Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj 

DSZ



              Działalność  
Jest to formacja wojskowa, która powstała           
7 maja 1945 r. z rozkazu p.o. Naczelnego Wodza 
gen. Władysława Andersa, z delegatem płk. 
Janem Rzepeckim. 

  DSZ

Na czele organizacji stanął 
płk. Jan Rzepecki.

Formacja wojskowa atakowała 
skutecznie więzienia w wielu 
miastach w kraju. Delegatura 
istniała do 6 sierpnia 1945 r.
Została rozwiązana rozkazem płk. 
Rzepeckiego. W wyniku amnestii z 
podziemia wyszło i ujawniło się   
30 000 osób, lecz nie powiodła się 
propozycja ujawnienia całej DSZ.

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Anders


Atak na więzienie w Kielcach
Akcje prowadziły liczące około 200 ludzi poakowskie 
oddziały partyzanckie związane z DSZ.

Dowodzili nimi kapitan Antoni 
Heda ps. ,,Szary’’ oraz porucznik 
Stefan Bembiński ps. ,,Harnaś’’.

Oddziały wjechały do 
kielc o północy 4 
sierpnia 1945 r. 
Zablokowali pozostałe 
siły komunistów a 
następnie 
przeprowadzili udany 
szturm na więzienie. 
Uwolnili oni 354 
osadzonych, wśród 
nich wielu oficerów 
polskiego podziemia.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Heda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Heda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Bembi%C5%84ski


 Jan Rzepecki (1899-1983)



Kim był? Był on polskim pisarzem, historykiem 
wojskowości, doktorem nauk historycznych, 
pułkownikiem, szefem Biura Informacji i 
Propagandy Komendy Głównej ZWK-AK oraz 
Delegatury Sił zbrojnych na kraj.Order Orła Białego (11 

listopad 1995)

Krzyż Złoty Orderu Virituti 
Militari nr. 68 (1944)

Złoty Krzyż Zasługi (25 maj 
1939)

Krzyż Niepodległości (4 
luty 1932)

Krzyż Walecznych 
(trzykrotnie)

     Nagrody:

Pseudonimy

,,Prezes”

,,Białynia’’

,,Ożóg’’

,,Burmistrz”

,,Górski”

,,Ślusarczyk”

,,Rejent”

,,Sędzia”

,,Wolski”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Or%C5%82a_Bia%C5%82ego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi
https://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/ordery/order-krzyza-niepodleglosci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Walecznych


  Łukasz Ciepliński (1913-1951)



Kim był? Był on podpułkownikiem piechoty Wojska 
Polskiego, żołnierzem Organizacji Orła 
Białego, ZWZ-AK, NIE i DSZ, prezesem IV 
Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

         Nagrody:

Order Orła Białego

Krzyż Srebrny 
Orderu Wojennego 
Virituti Militari

Krzyż Walecznych

    Pseudonimy
,,Pług” ,,Ostrowski”

,,Ludwik”

,,Apk”

,,Grzmot”

,,Bogdan”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Or%C5%82a_Bia%C5%82ego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Walecznych


Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość
                    (1945-1947)                   

WiN



              Działalność  
Cywilno-wojskowa organizacja założona    
2 września 1945 w Warszawie. Jej trzon 
stanowiły pozostałości rozwiązanej DSZ. 
WiN przejęła jej strukturę organizacyjną, 
kadry, majątek, a także częściowo oddziały 
leśne.

  WiN

Zrzeszenie od początku swojego 
istnienia stawiało przeszkodę dla władz 
komunistycznych w realizacji planów 
politycznych ZSRR wobec Polski. WiN 
poinformował ONZ o fałszerstwach 
wyborczych, popełnionych podczas 
referendum ludowego.

Siedziba 
zrzeszenia 
oficerów i 
żołnierzy WIN 
w Warszawie



Rozbicie więzienia w Puławach
Do akcji przygotowywano się bardzo skrupulatnie i w 
największej tajemnicy. O planie odbicia więźniów z ubeckiego 
więzienia w Puławach żołnierze "Orlika" dowiedzieli się dopiero 
dzień przed akcją.

Dowodził nią major Marian Bernaciak ps. „Orlik”, 
oficer Zrzeszenia WiN.

 24 kwietnia 1945 r. pod bramę 
więzienia w Puławach 
podjechały dwa pojazdy. 
Wyskoczyli z nich sowieccy 
żołnierze eskortujących 
sześciu poobdzieranych 
„bandytów”. Był to major „Orlik” 
i jego partyzanci. W tym 
samym czasie reszta oddziału, 
po kryjomu okrążyła budynek 
więzienia. Po wjechaniu, Polacy 
po kolei zaczęli uwalniać 
więźniów. Finalnie uwolniono 
107 osadzonych.



  Marian Bernaciak 
(1917-1946)



Kim był? Był on podporucznikiem rezerwy Wojska 
polskiego, członkiem ZWZ-AK, dowódcą 
oddziału partyzanckiego AK, a potem WiN. 
Urodził się 6 marca 1917 r. w Zalesiu a zmarł 24 
czerwca 1946 r. we wsi Piotrówek.

Krzyż Wielki Orderu 
Odrodzenia Polski

Krzyż Srebrny 
Orderu Virituti 
Militari

     Nagrody:

Pseudonimy

,,Orlik’’

,,Dymek”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Odrodzenia_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Odrodzenia_Polski


  Józef Franczak (1918-1963)



Kim był?
Był on wachmistrzem Wojska Polskiego później 
związany ze strukturami Związku Walki Zbrojnej 
i Armii Krajowej. Jest powszechnie uznawany za 
ostatniego członka i partyzanta polskiego 
podziemia niepodległościowego i 
antykomunistycznego, który poległ w walce z 
grupą operacyjną Zmotoryzowanych Odwodów 
Milicji Obywatelskiej/Służby Bezpieczeństwa w 
październiku 1963 roku, po 24 latach w zbrojnej 
konspiracji.

Order Odrodzenia 
Polskiego (2008)

     Nagrody: Pseudonimy
,,Lalek’’ ,,Laluś”

,,Laleczka” ,,Guściowa”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Walki_Zbrojnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierze_wykl%C4%99ci
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierze_wykl%C4%99ci
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierze_wykl%C4%99ci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zmotoryzowane_Odwody_Milicji_Obywatelskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Milicja_Obywatelska
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82u%C5%BCba_Bezpiecze%C5%84stwa_(PRL)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%BAdziernik
https://pl.wikipedia.org/wiki/1963


Upamiętnienie

Od 2011 roku dzień 1 marca został 
ustanowiony świętem państwowym, 
poświęconym żołnierzom zbrojnego 
podziemia antykomunistycznego. 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” jest obchodzony corocznie, nie 
jest jednak dniem wolnym od pracy. Tego 
dnia w 1951 roku wykonany został wyrok 
śmierci na kierownictwie IV Komendy 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Narodowy Dzień Pamięci ,,
Żołnierzy Wyklętych”

Marsz 
upamię 
tniający 
Żołnierzy 
Wyklętych 
w Gdyni w 
2022 roku

Pomnik 
Żołnierzy 
Wyklętych 
w 
Rzeszowie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_%C5%BBo%C5%82nierzy_Wykl%C4%99tych_w_Rzeszowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_%C5%BBo%C5%82nierzy_Wykl%C4%99tych_w_Rzeszowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_%C5%BBo%C5%82nierzy_Wykl%C4%99tych_w_Rzeszowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_%C5%BBo%C5%82nierzy_Wykl%C4%99tych_w_Rzeszowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_%C5%BBo%C5%82nierzy_Wykl%C4%99tych_w_Rzeszowie


        Koniec
Dziękuję za uwagę
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