
Żołnierze 
Wyklęci  

Ich historia, działania i próby 
wyzwolenia Polski z rąk komunistów. 



Żołnierze Wyklęci 
Żołnierze Wyklęci - antykomunistyczni 
partyzanci działający na terenach Polski 
oraz na Kresach Wschodnich   w latach 
1944 – 1953.  W szczytowym 
momencie działało 20 tysięcy 
partyzantów jednak przez cały ten 
okres przez organizacje przewinęło się 
od 150 do 180 tysięcy osób. W 1947 
roku doszło do załamania się ruchu 
oporu przez co liczba żołnierzy spadła 
poniżej 2 tysięcy a w latach 50 – tych 
poniżej 500 osób. Ruch oporu składał 
się z kilku organizacji a jednymi z nich 
była Armia Krajowa bądź Narodowe  
Siły Zbrojne, jednak największe                              
i najważniejsze było powołanie                 
2 września 1954 r Zrzeszenie ,,Wolnośd 
i Niezawisłośd".  

Witold Pilecki, ps. Witold Jan Rzepecki, ps. Prezes 



Największe akcje antykomunistycznych 
partyzantów 

Żołnierze Wyklęci prowadzili wiele akcji takich jak ataki na patrole, obozy, posterunki               
a nawet na więzienia. Najwięcej takich akcji przeprowadzono w latach 45-46. 

• 21 sierpieo `44 – bitwa o Surkonty 

• 24 kwiecieo `54 – odbicie więźniów  
w Puławach 

• 6-8 czerwiec `45 – bitwa pod Kuryłówką 

• 24 czerwiec `45  - bitwa w lesie Stockim 

• 31 czerwiec `45 – bitwa pod Palonkami 

• 4-5 sierpieo `45 – akcja w więzieniu           
w Kielcach 

 

• 18 sierpnia `45 – bitwa w Miodusach 
Pokrzywnych 

• 15 lutego `46 – akcja we wsi 
Gajrowskie 

• 8 czerwiec `46 – akcja w więzieniu            
w Zamościu 

• 15 czerwiec `46 – zasadzka pod 
Zwoleniem 



Komunistyczne działania 
przeciwko ruchowi oporu 

W walce przeciwko Żołnierzom Wyklętym 
brało udział  Ministerstwo Bezpieczeostwa 
Publicznego, któremu służyło ok. 70 tysięcy 
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeostwa 
oraz NKWD. Komuniści przeprowadzali 
wiele akcji sabotażowych, wysyłając swoich 
agentów w szeregi ugrupowao 
partyzanckich. Jedną z takich akcji była 
operacja ,,Cezary" polegająca na utworzeniu 
fikcyjnej komendy WiN. Przypieczętowała 
ona los podziemia niepodległościowego. 
Brutalne formy przesłuchao, które mogły 
trwad nawet całe dni. Większośd osób 
zatrzymanych przez Milicję bądź UB zmarło 
podczas przesłuchao, zostali skazani na 
śmierd lub dożywocie.   
 

Od lewej strony pierwszy siedzi 
Stefan Skrzyszowski, trzeci jest 
Dionizy Sosnowski podczas swojego 
procesu. Zostali złapani w ramach 
akcji ,,Cezary". Oboje otrzymali karę 
śmierci. 



Słynniejsi i ważniejsi żołnierze i dowódcy 

Każdy żołnierz jest ważny i powinno mu się składad hołd w podzięce za walkę za kraj. 
Tutaj przedstawię dowódców i żołnierzy, którzy wykazali się szczególną walecznością 
bądź są ważną postacią dla wydarzeo związanych z antykomunistycznym powstaniem. 

• Emil Fieldorf – „Nil” - Dowódca Kedywu, 
jeden z założycieli organizacji ,,Niepodległośd" 

• Witold Pilecki – „Witold” - Rotmistrz Kawalerii 
WP, działacz konspiracyjny. 

• Danuta Siedzikówna - ,,Inka" - sanitariuszka          
w AK, żołnierz antykomunistycznego 
podziemia. 

• Jan Rzepecki - Pułkownik, założyciel 
Zrzeszenia WiN. 

• Hieronim Dekutowski - ,,Zapora" 

• Marian Bernaciak – „Orlik” - Dowódca 
Zrzeszenia WiN na Lubelszczyźnie 

 

 

 

• Franciszek Jaskulski - ,,Zagooczyk" 

• Henryk Flame - ,,Bartek" 

• Zygmunt Szendzielarz - ,,Łupaszka" 

• Jan Kempioski - ,,Błysk" 

• Łukasz Cieplioski - „Ludwik” 

• Józef Franczak - ,,Lalek" - ostatni żołnierz 
polskiego podziemia antykomunistycznego, 
został złapany dopiero w 1963 roku 



Mapa przedstawiająca ilośd 
oddziałów antykomunistycznych  
w danym województwie                
w szczytowym momencie 
działania ruchu oporu 

Danuta Siedzikówna Emil Fieldorf 



Danuta Siedzikówna 
Ps. Inka  Sanitariuszka 5 Wileoskiej Brygady AK                 

i antykomunistyczna partyzantka. Urodziła 
się 3 września 1928 r., zmarła 28 sierpnia 
1946r. W czerwcu `45 została aresztowana 
przez NKWD, jednak została odbita przez 
oddział AK. Podczas misji zaopatrzeniowej 
do Gdaoska została aresztowana przez UB. 
W czasie przesłuchania mimo tortur                     
i poniżania odmówiła przyznania się. 
Została skazana na karę śmierci. Miejsce 
jej pochówku odnaleziono w 2014r. 2 lata 
później została pośmiertnie mianowana 
na podporucznika przez prezydenta RP. 



Witold Pilecki Ps. Witold 

Były Rotmistrz Kawalerii Wojska 
Polskiego, działacz AK oraz więzieo KL 
Auschwitz, brał udział w Powstaniu 
Warszawskim. Po wojnie wrócił do 
kraju i działał w konspiracji, 
szpiegując działania nowych władz. 
Został aresztowany w 1947r. Podczas 
przesłuchao UB był torturowany. 
Został skazany na karę śmierci przez 
Sąd Wojskowy. Wyrok wykonano               
25 maja 1948 roku. 



Emil Fieldorf Ps. Nil Emil Fieldorf urodził się 20 marca 
1895 r. ,  zmarł 1953 w Warszawie. 
Polski generał, dowódca Kedywu 
AK i zastępca komendanta AK. 
Jeden z twórców organizacji 
,,Niepodległośd" działającej pod 
okupacją sowiecką. W `45 został 
aresztowany przez NKWD pod 
fałszywym nazwiskiem. Do kraju 
wrócił w `48 chcąc skorzystad                   
z amnestii. Mimo to został 
aresztowany, torturowany a po 
odmówieniu współpracy został 
skazany na śmierd. 



Koniec  
 

Dziękujemy  
za obejrzenie 
prezentacji 

 
Adam Żółciak  8c 

Jacek Wieczorek 8c 


