
Dzień ten poświęcono pamięci bohaterów 

antykomunistycznego i niepodległościowego 

podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej 

agresji i reżimowi komunistycznemu. 

Mianem Żołnierzy Wyklętych określani są 

bohaterowie, „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, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi 

komunistycznemu”. Żołnierzy Wyklętych określa się również „Żołnierzami Niezłomnymi lub 

„żołnierzami drugiej konspiracji”. Byli to, patrioci, którzy po zakończeniu II wojny światowej nadal 

z poświęceniem walczyli o wolną Polskę.  

Wielu z nich  zginęło śmiercią męczeńską, a ciała ofiar grzebano m.in. w utajnionych  

i w większości nieznanych do dziś miejscach - na i w pobliżu cmentarzy, w pobliżu siedzib aparatu 

bezpieczeństwa,  

w lasach i na poligonach wojskowych. Wspominanie o żołnierzach przez całe dziesięciolecia było 

zakazane.  

1 marca jest datą symboliczną, która nawiązuje do 1 marca 1951 r. Tego dnia  

w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV 

Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie 

Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie 

Batorym i Karolu Chmielu. 

W roku największej aktywności podziemia (rok 1945) działało w nim nawet 200 tysięcy 

konspiratorów. Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. Wielu zginęło – 

zamordowanych skrytobójczo lub na podstawie wyroków komunistycznych sądów. 

Wszystko zaczęło się od uchwały podjętej przez Sejm w 2001 roku, kiedy to uznano 

"zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny 

światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność  

i niepodległość Polski". Chodziło o oddanie hołdu poległym i pomordowanym oraz wszystkim 

więzionym i prześladowanym członkom organizacji "Wolność i Niezawisłość". 

W 2009 r. organizacje kombatanckie zwróciły się o ustalenie 1 marca Dniem Żołnierzy 

Antykomunistycznego Podziemia. W 2010 roku inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia 

nowego święta podjął prezydent Lech Kaczyński. W uzasadnieniu dołączonym do projektu ustawy 

pierwszy raz padła nazwa “Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych". 

Po śmierci Kaczyńskiego projekt ustawy podtrzymał Bronisław Komorowski. 2 lutego 2011 r.  

w głosowaniu za przyjęciem ustawy było aż 406 posłów z 417 obecnych na sali. Finalnie 

Komorowski podpisał ustawę i Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych stał się świętem państwowym. 

Nie jest to jednak dzień wolny od pracy.  

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/prezydent-zolnierze-wykleci-otaczani-sa-czcia-i-szacunkiem-wladz-i-narodu/8glp6hd

