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 Byli żołnierzami polskiego 
powojennego podziemia 

niepodległościowego  
i antykomunistycznego, 

którzy stawiali opór 
sowietyzacji Polski  

i podporządkowaniu 
ZSRR. Walcząc z siłami 

agresora, musieli  mierzyć 
się z  wymierzoną w nich 

propagandą – nazywano ich: 
„bandami reakcyjnego 

podziemia” i „wrogami ludu”.  

,,Oddział partyzancki WSGO ,,Warta”  
pod  dowództwem Czesława Lecińskiego 

ps. ,,Szef Czesiu” 



 Żołnierze wyklęci walczyli 
w latach 1944 – 1963.  

Ich działania były 
pierwszym odruchem 
samoobrony Polaków 

przeciw sowieckiej agresji  
i narzuconym siłą władzom 

komunistycznym, ale też 
przykładem najliczniejszej 

antykomunistycznej 
konspiracji zbrojnej. 

 

,,Ppor. ,,Olech” wraz z żołnierzami, klęczy  
z wyciągniętą dłonią „ 



 ,,Żołnierze Wyklęci”. Wielu mówi, że lepiej byłoby ich 
nazwać ,,niezłomnymi”, bo przecież wróg ich ,,wyklął”,  

a nie naród.  

 Do tego określenia nawiązał śp. prezydent Lech Kaczyński, 
składając 26 lutego 2010 r. w Sejmie swój projekt uczczenia 

,,Żołnierzy Wyklętych” i proponując, by ich święto 
wyznaczyć na dzień 1 marca. 

 Senat przyjął ustawę bez poprawek i 1 marca 20211 r. w całej 
Polsce odbyły się po raz pierwszy uroczystości, konferencje 

i spotkania związane z nowym świętem państwowym.   

 

  



 ,,Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją 
świętą wiarę i tradycję własnego narodu. 

Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni 
uznanym przez siebie najwyższym 

wartościom, którym trzeba służyć całym 
swoim życiem.” 

 

Rtm. Witold Pilecki 



 Do dziś, pomimo trudnych 
okoliczności wynikających  

z pandemii, Polacy gromadzą 
się licznie w miejscach 

pamięci tych Bohaterów. 
Składają wiązanki, zapalają 

znicze, śpiewają pieśni 
patriotyczne ku chwale 

Niezłomnych.  

 

 Miejsca  pamięci Tych 
żołnierzy możemy też 
odwiedzić na terenie 

województwa łódzkiego.  



Tablica ta znajduje się 

na ścianie przy 

wejściu do Miejskiego 

Domu Kultury  

w Rawie 

Mazowieckiej. 

W taki dzień, jak  

1 marca, mieszkańcy 

Rawy Mazowieckiej 

gromadzą się w tym 

miejscu, aby 

wspominać walkę 

Żołnierzy 

Niezłomnych.  

Rawa Mazowiecka 
– tablica 

upamiętniająca 
,,Inkę” 

Fotografia własna 



 

Krzyż widoczny na 

zdjęciu jest 

upamiętnieniem 

anonimowych 

pogrzebów bohaterów 

podziemia 

antykomunistycznego, 

którzy byli 

zamordowani po roku 

1945.  

Na znak anonimowych 

pochówków, na terenie 

cmentarza powstało 

miejsce zwane:  

,,łódzką łączką”. 

 

 

Łódź – Cmentarz 
Doły 

Fotografia własna Fotografia własna 



Jest to pierwszy  

w Polsce pomnik 

upamiętniający walkę 

oraz ofiary tych 

działań przeciwko 

władzom 

komunistycznym. 

Warto zwrócić uwagę 

na fakt, że pomnik 

ten jest m. in. 

poświęcony: 

,,Pamięci … 

,,Żołnierzy 

Wyklętych” –  

11 konspiracji …” – 

więzionych  

i zamordowanych  

w latach 1944 – 1963. 

Pomnik Ofiar 
Komunizmu, ul. 
Anstadta w Łodzi 

Fotografia własna 
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