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Szanowni Zebrani,  Dzisiejszej  Uroczystości,  Narodowego dnia  Pamięci, Żołnierzy 

Wyklętych w Biłgoraju 

Wiele lat, musiało upłynąć, w wolnej, i niepodległej Polsce aby środowiska 

kombatanckie, takie jak ŚZŻAK, WiN oraz organizacje patriotyczne, i ich rodziny, doczekały 

się uhonorowania Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych. 

W 2010 r. Sejm Polski podjął Ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci, 

„Żołnierzy Wyklętych”, jako święta państwowego, które będzie obchodzone, w dniu1-go 

marca, każdego roku. 

 Dziękując za przyjęcie, zaproszenia, na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Niezłomnych, witam wszystkich Państwa, bardzo serdecznie. 

W sposób szczególny witam  parlamentarzystów: Witam Panią poseł Beatę Strzałka. 

Witam Pana posła  Sławomira Zawiślaka, prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość. 

Witam ks. Komandora Józefa Michalika, proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla, 

wieloletniego współorganizatora uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

w Biłgoraju. Witam naszego gościa ks. Kanonika dr Zygmunta Jagiełło diecezjalnego pasterza 

leśników celebranta dzisiejszej Mszy św. 

Witam poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, samorządowych, 

obywatelskich i oświatowych. Witam władze i delegacje Samorządowe Miasta Gminy i 

Powiatu Biłgoraj: Starostę Biłgorajskiego p. Andrzeja Szarlipa, Przew. Rady m. Biłgoraj p. 

Tadeusza Ferensa, Burmistrza p.  Jarosła Bondyrę, Wójta p. Wiesława Różyńskiego. Witam 

Państwa radnych. Witam służby mundurowe. Witam Komendanta Powiatowego Policji 

Inspekt. p. Marka Jamroza, Komendanta Pow. Państ. Straży Pożar. brygadiera p. Dariusz 

Gęborysa, Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj p. Andrzeja Borowca, Dyrekcję nauczycieli, 

uczniów szkół miasta i pow. biłgorajsk. 

W sposób szczególny witam dyrekcję nauczycieli i młodzież ZSz. Leśnych naszych 

partnerów organizacyjnych. 

Miło mi powitać w naszym gronie  p. dyrektor,  Poczet Sztandar. i delegację młodzieży 

Szk. Podst. w Soli oraz Łukowej. 

Cieszymy się z obecności tak licznej reprezentacji młodzieży, to głównie do Was, 

młodzi przyjaciele kierujemy nasz historyczny przekaz. 

-Witam rodziny, członków i sympatyków, ŚZŻAK.  

-Witam delegację, organizacji niepodległościowej, WiN.   

-Witam, Poczty Sztandarowe, organizacji kombatanckich, samorządowych, obywatelskich i 

oświatowych. 

                  Witam wszystkich obecnych. 

Realizację naszego programu, rozpoczniemy zgodnie z naszą tradycją, od Mszy 

Świętej, w intencji Ojczyzny, by modlitwą uczcić pamięć Żołnierzy niezłomnych, naszych 

ojców, którzy w latach, komunistycznego zniewolenia, w walce, w więzieniach i w celach 

śmierci, oddawali swoje życie, za wolną Polskę.          

- Następnie zapraszam do wysłuchania  historycznego wystąpienia dotyczącego 

prawdziwej historii o żołnierzach wyklętych żołnierzach niezłomnych. 

- Po około, 20 minutowej przerwie, w czasie której delegacje, i zainteresowani, 

przemieszczą się na ul. Poprzeczną,  tam też przy Pomniku ofiar stalinowskich, nastąpi 

uroczyste złożenie kwiatów, wieców i zapalenie zniczy. 



 - Również przy Tablicy, ku czci ofiar UB na budynku, Biłgorajskiego Muzeum, byłej siedziby 

UB złożymy kwiaty, i zapalimy znicze. 

Młodzież Z.Szkół Leśnych w imieniu Nas wszystkich złoży również kwiaty i zapali 

znicze w lesie, w Puszczy Solskiej w okolicy leśniczówki pomiędzy Hutą Krzeszowską a 

Ciosmami przy tablicy upamiętniającej postać por. Andrzeja Kiszki ps „Dąb” ostatniego 

żołnierza podziemia niepodległościowego okresu okupacji sowieckiej w powiecie 

Biłgorajskim, a także upamiętni kwiatami, postać nadleśniczego, Osady Leśnej żołnierza AK 

majora Bolesława Usowa ps „Konar”.   

Oddaniem hołdu, Żołnierzom niezłomnym, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy, 

zakończymy dzisiejsze uroczystości Narodowego Dnia Pamięci, Żołnierzy Wyklętych 

organizowanych w dniu 1.marca 2023r. w Biłgoraju. 

 

Przed nami msza Święta w intencji Ojczyzny w  intencji Żołnierzy Niezłomnych… 

 

                               Szanowni Zebrani  

Zapraszam Państwa na cząstkową opowieści, o kolejnym ogniwie, naszych dziejów, 

które historycy, określają mianem, II Konspiracji. 

Zapraszam na opowieść prawdziwą, o ludziach, o naszych rodzinach, sąsiadach, o 

postawach moralnych, patriotyzmie, bohaterstwie, zdradzie, cierpieniach, marzeniach, i 

wydarzeniach, które  wpływały, i kształtowały, naszą, polską drogę do prawdziwej wolności,   

niepodległości, suwerenności i solidarności.  

Mam świadomość, że w tak krótkim czasie, trudno będzie zaprezentować kompendium 

wiedzy żołnierzach niezłomnych.   

Mam jednak nadzieję, że moja opowieść, stanowić będzie inspirację, do pogłębienia 

wiedzy, o totalitarnym ustroju jakim był komunizm. Czym było NKWD, i UB. Kim, i czym 

była Rosja Sowiecka. Kim  byli, i o co walczyli Polacy, żołnierze polskiego podziemia, 

niepodległościowego.  

Dlatego My, pokolenie powojenne, wówczas młodociani świadkowie, skutków wojny, 

sieroctwa, biedy, poniżania, wykluczenia,  chcemy wyposażyć i uzbroić  szczególnie Was, 

młodzi przyjaciele, w wiedzę i fakty historii, także tej lokalnej, które rozgrywały się również, 

wokół naszych domów dotykając, nasze rodziny i nas osobiście. 

Dzięki poznaniu tej do niedawna, niebezpiecznej i tajemnej wiedzy, nie dacie sobie 

wmówić, czarnej komunistycznej propagandy o żołnierzach niezłomnych waszych dziadkach i 

pradziadkach. 

Ta zakazana, bo prawdziwa widza, była groźna dla sowieckiego okupanta, władzy 

ludowej, i ich komunistycznej propagandy. Nawet dziś, w 2023r. z niemałym trudem, toruje 

sobie drogę, do polskich podręczników szkolnych. 

Pomimo upływu wielu lat, nadal nie jest pełna, i wciąż jest odkopywana, i poznawana, 

wraz ze szczątkami Niezłomnych, na cmentarnych śmietnikach, ścieżkach lub z dna,  

trzypiętrowych obcych grobów.  

Genezą, i głównym powodem, powstania drugiej, po okupacji niemieckiej konspiracji, 

i samotnej walki, Żołnierzy Niezłomnych, była zdrada aliantów zachodnich jej konsekwencje, 

oraz terror nowego okupanta Rosji sowieckiej.  

Pomimo że Polska, była czwartą siłą wojskową koalicji antyhitlerowskiej, nie pytani o 

własne zdanie, jeszcze w czasie trwania wojny w Jałcie,  Stalin, Churchil i Rosswelt dokonali 

nowego powojennego  podziału Europy.   

Ograbiona wojną z największymi proporcjonalnie stratami terytorialnymi, 

ludnościowymi materialnymi i kulturowymi, Polska, oddana została w strefę wpływów 

Sowietów, tracąc  niepodległości, i możliwość normalnego rozwoju, na długie dziesięciolecia. 



Obdarci z wiary, etosu, własnej historii, upokorzeni Jałtą, mieliśmy na zawsze, stać się 

sowieckim wasalem.  

My Polacy nie możemy być naiwni, wierząc że prawda, o wojnie, o kacie i ofierze, 

obroni się sama. Tak niestety, się nie stało.  Prawda medialna, o II wojnie  przegrała. 

Tej gorzkiej lekcji  historii, nie wolno nam Polakom, nigdy zapomnieć. Tę lekcję 

musimy odrobić wszyscy i zapamiętać.  

Zapamiętać że zawsze, w ostatecznych rozwiązaniach, istnienia wolnego i 

suwerennego narodu, liczą się najsilniejsi. To oni decydują, i narzucają, korzystne dla siebie 

rozwiązania, zawsze kosztem słabszych. 

 Dziś wszyscy Polacy, bez wyjątku, ponad wszelkimi podziałami, muszą kontynuować 

budowę Polski, patriotycznej silnej gospodarczo i militarnie, wiernej tysiąc letniej, tradycji, 

historii, i polskiej racji stanu, by nikt, nigdy więcej, nie decydował za nas, o naszym losie. 

Polacy o własnym losie, muszą decydować sami. Niestety! 

Polską historię II wojny światowej, z własną narracją jej przebiegu i skutków, 

pospiesznie napisali byli okupanci. Rosja sowiecka i Niemcy. ZSRR, z obowiązującą doktryną, 

wyzwolenia, fałszywego braterstwa, sowieckiego miru, i komunistyczną propagandą, 

przyjaźni, równości, wolności i socjalizmu z ludzką twarzą. 

  Natomiast Niemcy w swojej przewrotnej narracji stworzyli bez narodowych nazistów 

obarczając ich odpowiedzialnością za II wojnę i jej skutki. Narzucając Europie i światu swoją  

fałszywą narrację II wojny światowej, sami Niemcy uwierzyli we własną propagandę, i rolę 

ofiar wojny, z obowiązującą puentą, złego nazisty, oraz uczciwego, pracowitego, 

praworządnego i kulturalnego Niemca. 

 Po zakończeniu II wojny światowej, 1945r w Europie, w Polsce, dotychczasowego 

niemieckiego okupanta, zastąpił nowy okupant, Rosja sowiecka czyli ZSRR.    

Niemieckie Gestapo, zastąpiło sowieckie NKWD, i polskie UB. Obozy pracy, katownie, 

więzienia, funkcjonowały nadal. 

Nadal, przebywali w nich Polacy, teraz głównie  żołnierze II konspiracji.  Tak się stało, 

w byłym niemieckim, obozie zagłady, na Majdanku, na Lubelskim Zamku, na Zamojskiej 

Rotundzie, Tomaszowskiej „Smoczej Jamie”, Biłgorajskim więzieniu i wielu innych 

katowniach, okupowanej przez sowietów, Polsce.- Komuniści głosili hasło „Kto nie z nami, 

ten przeciwko nam” 

W czasie, kiedy 8 maja 1945 roku, w Paryżu i Londynie pito szampana i  wiwatowano 

zwycięstwo, w Biłgoraju NKWD w sposób podstępny  zwabiło w pułapkę  22  biłgorajskich  

akowców by wywieść ich na Majdanek. Byli to Maksymilian Perkowski ps. „Przemysłowiec”, 

Antoni Nowiński ps „Burak”, Zenon Buszkowski ps „Żółty” ,Stanisław Buszkowski ps „ 

Golibroda”, Jan Lengowicz ps „Biały”, Ryszard Gołąb ps „Czarny”, Wśród wywiezionych 

między innymi byli również Jerzy Szperkowski, Tolek Kosobudzki, Roman Wolanin, Feliks 

Sadowski, Jan Łuczyn, Ignacy Brodziak.  

Wszyscy byliśmy codziennie przesłuchiwani, i poddawani zbiorowej musztrze, w 

sowieckim stylu, opisywał bolszewicki podstęp, Antoni Nowiński ps „Burak”. Ze szczególną  

nienawiścią i gorliwością, musztrowała nas, niewiele starsza od nas Żydówka, w stopniu 

lejtnanta  NKWD.  

Sytuacja taka trwała około tygodnia, i gdyby nie odwaga i zaradność, Maksymiliana 

Perkowskiego ps. „Przemysłowiec”, który zorganizował udaną ucieczkę, biłgorajskiej grupy,  

wszyscy  z pewnością byli byśmy, wywiezieni na „białe niedźwiedzie” w głąb Związku 

Sowieckiego.  

Pomimo zakończenia wojny, nowy sowiecki okupant, prowadził nadal,  brutalną, 

okupacyjną wojnę  z Polakami, w starym zaborczym, Rosyjskim stylu.  



Wielu żołnierzy AK, Sowieci wywieźli w głąb  Rosji. Jednym z nich był bos/mat Mar. 

Woj. żołnierz AK sekcji wywiadu w oddziale  Corda Michał Kochmański ps „Gryf”. Po  

czterech latach zesłania, z Riazania „ Gryf” powrócił w 1947 r.  

Władza ludowa nie pozwoliła mu, na jakąkolwiek stabilizację. Tak jak inni którym  

udało się powrócić, był nadal wrogiem pod specjalnym nadzorem UB. Prześladowany, 

inwigilowany, bez  pracy,  z obowiązkiem ciągłego meldowania się na UB.                                                                      

                                    Szanowni Państwo 

 

  Pierwszy meldunek, Biłgorajskiego Komendanta  UB   por. Mikołaja Kruta,   do władz, brzmiał. 

W UB w Biłgoraju pracuje 31 ludzi, w Komendzie Powiatowej Milicji, wraz z posterunkami, 170 

funkcjonariuszy,  10 agentów,   28 informatorów. Stan w areszcie: 58 osób,  w tym 36  z  AK,  9-ciu 

obszarników, reszta folksdojcze.  

Żołnierz AK oddziału „Corda,” sekcji wywiadu kpr. Wacław Kosmala ps.  „Okrzeja”,  

aresztowany był trzy krotnie. Z domu   związanego  powrozami, prowadzono przez miasto  jak mordercę, 

lub zwierzę, opisuje  córka  Anna Hawryluk. W  celach  panowało niebywałe przepełnienie, wilgoć, ze 

ścian cieknąca woda, smród, nawet świeczka, nie chciała się palić.  

Ojciec przesłuchiwany był osobiście przez  z-cę komendanta,  zwyrodnialca  Edwarda  Słowika 

nazywanego Murzynkiem”, po którego  przesłuchaniach, pozbawionego świadomości,  Wacława 

Kosmalę wrzucano do celi, półprzytomnego.  

Oprócz bezpośrednich tortur na żołnierzach AK, żołnierzach wyklętych, w stosunku do ich 

rodzin, komuniści stosowali represje  zbiorowej odpowiedzialności. Były to wyrafinowane metody, i 

sposoby, łamania ludzkich kręgosłupów, losów, charakterów i karier.   

Nękania, prowokacje, zesłania, więzienia, zaginięcia, mordy, także  mordy skrytobójcze, rewizje, 

przesłuchania, zatrzymania, inwigilacje, zastraszanie, groźby, pobicia, wymuszenia, domiary finansowe, 

wywłaszczenia, obowiązkowe kontyngenty.  

Los   żon, i matek  akowców,  żołnierzy wyklętych,   był przez komunistów z góry przesądzony. 

Najpierw były  żonami,  i matkami wrogów ludu, później, wdowami, wrogów ludu. Dzieci akowców 

stygmatyzowano „ wilczymi biletami”, zamykano  im drzwi,  wyższych uczelni, utrudniano nawet 

ukończenie szkoły średniej.  

My pokolenie powojenne, nazywani byliśmy Dziećmi wywrotowców”, nasi rodzice „ Wrogami ludu i 

zaplutymi karłami reakcji ”. 

                              Szanowni młodzi przyjaciele. 

Tej wiedzy, nie musicie szukać w encyklopedii czy Internecie. Dziś, są z nami 

świadkowie, tych wydarzeń, często także ich ofiary, dzieci żołnierzy AK, żołnierzy 

niezłomnych. Siedzą w pierwszych ławkach, są mieszkańcami Biłgoraja, których mijacie na 

ulicy. To ich rodziców żołnierzy niezłomnych przed, referendami, lub innymi ważnymi 

wydarzeniami  politycznymi,  jeszcze w latach 70-tych, władza ludowa  zamykała  w aresztach, 

i więzieniach bez powodu, profilaktycznie. 

To Hanna Hawryluk zd. Kosmala,  Ryszard Kozdra, Jan Perkowski, Jan Pacyk, Andrzej  

Kuliński, Teresa Kłosek zd. Kochmańska, Jerzy Nizio. Ja także powinienem siedzieć razem z 

nimi. 

 Żołnierz AK oddziału „Ojca Jana.  Tadeusz  Kozdra ps. „Czajka”,  zatrzymywany i 

aresztowany był   trzy krotnie. Również, trzykrotnym przesłuchiwanym  więźniem,  byli 

żołnierz  AK   Kazimierz Pacyk ps „ Grom”. Z podobnego powodu, żołnierz  AK   Franciszek 

Nizio, ps. „Jagoda” aresztowany był dwukrotnie, do aresztu zabrany  podczas prac polowych, 

w trakcie żniw. Władza komunistyczna bardzo dbała, by zwycięstwa wyborcze, i referenda 

odbywały się zgodnie z  planem, sowietyzacji Polski. 

Małżeństwo  akowskie  Irena Kulińska ps „ Rosa” i Wacław  Kuliński ps „Ryś”, poddawani byli  

ciągłym, domowym rewizjom najczęściej, pod pretekstem  poszukiwania broni. W efekcie  tych 

prowokacji, wykwaterowani zostali z własnego domu,  do pomieszczeń gospodarczych. W ich domu 



zakwaterowano milicjantów. Wacław Kuliński, w biłgorajskim więzieniu  wydobywczym, UB 

uwięziony i przesłuchiwany był ponad trzy miesiące. 

Córka żołnierza AK kpr. Wacława Kosmali ps.  „Okrzeja” Anna Hawryluk, po złożeniu podania 

o pracę,  w 1971r w Biłgoraju, od inspektora Powiatowego Wydziału Oświaty usłyszała. Pracę dla 

nauczycieli w Biłgoraju, to my mamy  dla swoich.  

Po zdanym egzaminie do Zespołu Szkół Elekt. przez syna żołnierza AK  Franciszka Nizio , 1 

września 1973 roku,  od niedoszłej wychowawczyni, syn  Jerzy Nizio   dowiaduje się że nie będzie  

uczniem tej szkoły.    

Stygmatyzacja i podobne trudności dotknęły także dzieci a precyzyjniej córki Maksymiliana 

Perkowskiego ps. „Przemysłowiec, Marię i Halinę. Pomimo zdanego egzaminu, ich nazwiska  nie 

uzyskały akceptacji władzy ludowej, na liście przyjęć. 

Marian Książek, mój ojciec 43 letni zdrowy i silny mężczyzna, bosman  marynarki 

wojennej,  pp. AK ps „Nieuchwytny”, po rocznym pobycie, śledztwie i przesłuchaniach w 

więzieniu we Wrocławiu, w 1955r umiera. Ja miałem 6 lat, brat 3 lata. Matka Katarzyna 

Książek ps „Górska” pozostaje bez środków  do życia, i możliwości pracy. Brat ojca pp. Antoni 

Książek ps „Orlicz”, ginie zastrzelony przy tzw. próbie ucieczki na posterunku UB. w Narolu.  

Najstarszy brat ojca, kapitan wojenny Stanisław Książek, ps „Wyrwa” jeden z ostatnich 

komendantów inspektoratu zamojskiego AK, jako jedyny z braci przeżywa wojnę. Po 

dwuletnim pobycie w więzieniu, od 1951 zmienia tożsamość ukrywa się w Warszawie.  

W związku z trudną do ukrycia, aktywnością patriotyczną braci i ich funkcjami 

oficerskimi w AK, dom rodzinny jest pod stałym nadzorem UB. Trwają naloty, przeszukiwania, 

i rewizje w poszukiwaniu broni, radiostacji i maszyny do pisania. Pomocną dłoń rodzinie,  

podaje polski kościół. 

  

                                Szanowni Zebrani 

Rzetelność historyczna nakazuje również, przypomnienie kilku symbolicznych dla 

Polaków nazwisk,  patriotów i bohaterów  ofiar zbrodniczego systemu komunistycznego w 

Polsce.  To: 

1.Generał.August Emil Fieldorf ps„Nil” dowódca Kedywu 

 Armii Krajowej,  zastępca Komendanta Głównego AK. Stracony w 1953r. 

2.Podpułkownik Stanisław Kaszyca, ostatni Komendant Główny, Narodowych Sił Zbrojnych. 

Stracony w 1948r  

3.Rotmistrz Witold Pilecki. Więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz. Autor raportów 

o Holokauście, narodu żydowskiego. Stracony w 1948roku   

4. Kapitan Romuald Rajs ps. „Bury” dowódca III-ciej Wileńskiej Brygady AK,  

5. Kapitan Zdzisław Broński ps. „Uskok” Żołnierz  AK dowódca zrzeszenia WiN na 

Lubelszczyźnie. 

6.Major Hieronim Dekutowski ps. „Zapora” Cichociemny Żołnierz Polskich Sił Zbrojnych 

na Zachodzie, oficer AK    Stracony   1949r 

7. Zygmunt  Szendzielarz, ps „Łupaszka” major Dowódca V Brygady Wileńskiej AK.  

Stracony w   1951r 

 8. Danuta Siedzikónaps „Inka” sanitariuszka   V Wileńskiej Bryg. AK. Stracona w 1946r. 

W dniu egzekucji  miała  17 lat.   

 Komuniści dbali, o swoich partyjnych funkcjonariuszy otaczając ich, i rodziny  

licznymi przywilejami, wysokimi emeryturami, dzieci resortowe miały szeroko otwarte drzwi 

wyższych uczelni.  

Prokurator Wacław Krzyżanowski żądając kary śmierci dla niewinnej 17-to latki, za 

wierną służbę w 2014 roku  został pochowany z wojskowymi  honorami.  Także bezpośredni 

morderca Franciszek Sawicki dowódca plutonu egzekucyjnego który strzałem w tył głowy  

zastrzelił Inkę otoczony przywilejami pochowany został również z honorami wojskowymi.   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kedyw_(wojsko)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_oporu_w_Auschwitz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Holocaust


  W latach 1944-1956 aresztowano około.300.tys.polaków, zamordowano 20 tysięcy. 

Takie listy zamordowanych istnieją i można  odczytywać je bardzo długo. Pamiętajmy o tym.! 

Najdłużej ukrywającym się żołnierzem, wyklętym,  na Ziemi  Biłgorajskiej,  był 

żołnierz AK Oddziału   „Ojca Jana,” por. Andrzej Kiszka ps. „Dąb”. Zadenuncjowany, 

aresztowany przez Biłgorajską Milicję, w1961roku, z więzienia wyszedł w 1971 r.  

Ostatni członek ruchu oporu, w kraju, sierżant Józef Franczak,  ps. „Lalek” zginął w 

obławie pod Piaskami w 1963 roku, osiemnaście lat po wojnie. Taka była polska, okupacyjna 

rzeczywistość lat powojennych dla żołnierzy AK. 

                          Szanowni Zebrani 

Ojciec św. JP II  prawdziwy autorytet XXI wieku nauczał   o tym że, „Wolność nie 

została, nam dana raz na zawsze,  przypominał nam że, o wolność  musimy ciągle zabiegać i 

walczyć.  Szanowni Zebrani  nasza wolność zależy głównie od nas samych. 

To powszechność i znajomości,  prawd historycznych własnego Narodu, przez  kolejne 

pokolenia warunkować będzie, głębokości polskiego patriotyzmu, tym samym polską wolność 

i suwerenność. Tej prawdy, uczy nasza tysiąc letnia historia, doświadczenia wojenne XX 

wieku,  także  te współcześnie płynące  z za wschodniej granicy 

Drodzy Młodzi Przyjaciele. Uczcie się pilnie naszej polskiej historii, również tej 

współczesnej, w szkole, i w domu rodzinnym. Bądźmy razem,  prawdziwymi i odważnymi 

patriotami, świadkami naszej polskiej historii, przypominając zawsze, wszystkim i wszędzie, o 

prawdziwym kacie, okupancie i agresorze, o prawdziwej ofierze, oddzielając fałsz od prawdy.  

Pamiętajcie również o tym, że dziś  na naszych oczach, wciąż dzieje się historia, wciąż 

dzieje się Polska, a to, jaką, lub 

 czyją ona będzie, w dużym stopniu zależy również od nas wszystkich szczególnie dzisiaj. 

 

                                                                                Dziękuję Państwu za uwagę. 

                                    

                         

Szanowni Zebrani.    

Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka na nasz adres wystosował stosowny list 

który zaprezentuje Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość pan poseł Sławomir Zawiślak.  

            W imieniu Biłgorajskiego środowiska ŚZŻAK oraz naszych partnerów, 

Wszystkim  Państwu bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Za wspólną 

obecność za modlitwę, za uczczenie Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Swoją obecnością 

dajecie Państwo najlepszy przykład, narodowego rozumienia, słowa Ojczyzna.   

Dzisiejsze patriotyczne potkanie to  także  okazja do specjalnych podziękowań 

biłgorajskiemu kościołowi, również biłgorajskim  szkołom. 

            Sądzę że najcelniej, rolę polskiego kościoła, na przestrzeni naszych dziejów, w edukacji 

historycznej i w krzewieniu patriotyzmu Polaków, określili wielcy polscy poeci.  

-Maria Konopnicka pisząc patriotyczną Rotę. 

-Autor trylogii, Henryk Sienkiewicz, patriotyczną walkę kościoła, o  polskość spuentował, 

następującą sentencją. 

  „Polski Kościół,” jest strażnikiem przeszłości, piastunem teraźniejszości, i drogowskazem 

przyszłości. 

            Bardzo dziękuję i gratuluję ks. komandorowi Józefowi Michalikowi proboszczowi 

polskiej biłgorajskiej Parafii pw. Chrystusa Króla, wyboru tak wzniosłego, i tak trudnego  w 

realizacji przesłania, szczególnie dzisiaj w zagubionej kulturowo Europie. Bardzo dziękuję, za 

dotychczasową współpracę, i role przewodnika duchowego, w realizacji kolejnych 

uroczystości, w pielęgnowaniu polskiego patriotyzmu, 1000 letniej polskiej tradycji 

Chrześcijaństwa na chwałę Boga i Ojczyzny.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Piaski_(powiat_%C5%9Bwidnicki)


Dziękując szkołom pragnę zauważyć że,  biłgorajskie szkoły średnie, w swoim 

programie wychowawczym, zawarły również, organizację uroczystości historyczno 

patriotycznych, o zasięgu ogólno miejskim, w których słowo „patriotyzm,” jest kluczem 

edukacji historycznej, społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia. Biłgorajskie szkoły 

z historycznego łańcucha dziejów wybrały.  

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr1.LOim. ONZ wraz z Parafią pw.św. Jerzego, jest 

organizatorem uroczystości upamiętniającej  sylwetkę, działalność patriotyczną, i tragiczną 

śmierć, błogosławionego księdza  Jerzego Popiełuszko. 

2. RCEZ wraz z Parafią pw.  Św.Marii Magdaleny organizuje Ogólno miejskie uroczystości 

rocznicowe wprowadzenia „stanu wojennego” To z tej szkoły SB 13.12.1981, wyprowadziła w 

kajdankach 4-ech nauczycieli tej szkoły. 

3. ZSz.Budo.iO. wraz z Parafią pw. św. JPII, organizuje ogólno miejskie uroczystości 

rocznicowe, agresji sowietów na Polskę, 17.września 1939r. połączoną w swojej konsekwencji 

z mordem  Katyńskim. 

4. ZSzZaw.iO. wraz z  Parafią pw. WNMP  organizuje Ogólno miejskie Uroczystości, 

Przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armie Krajową. 

5. Z.Szkół Leśnych wraz z Parafia pw. Chrystusa Króla organizuje Ogólno miejskie 

Uroczystości upamiętniające Narodowy, Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. 

  Wiemy także, ze inne szkoły również, realizują swoje plany wychowawcze, aktywnie 

uczestnicząc w  uroczystościach  ogólno miejskich, o czym świadczy ich dzisiejsza obecność. 

  Za tak rozumiany patriotyzm, za  pracę, postawę, edukację  i wychowanie, naszej 

młodzieży, dyrektorom szkół, nauczycielom, wychowawcom, duchowieństwu, ludziom 

kościoła, bardzo, bardzo dziękujemy.  

                              Szanowni  Państwo 

ŚZŻAK Okręg Zamość, na wniosek biłgorajskich struktur Związku, postanowił 

uhonorować, przedstawione szkoły, ich dyrektorów, i ludzi kościoła, współpracujących z nami, 

w realizacjach uroczystości patriotycznych. 

Na prezbiterium na schodki  zapraszam, dyrektorów szkół, lub ich reprezentantów w 

osobach: 

1.p. Jolantę Rycyk, p. Adama Balickiego, p. Jerzego Buczko, p. Adama Przytułę, p. 

Stanisława Sitarza, p. Marię Oleszek, p. Monikę Bednarz, p. Teresę Bogdanowicz, p. Jana 

Majwskiego, p. Mariana Kurzynę, p. Justynę Wąsala-Gura, p. Jolantę Piekarczyk, p. Annę 

Duńko. 

2. Dziękując kościołowi za modlitwę za przywództwo duchowe, posługę liturgiczną 

Mszy św. za oprawę muzyczną za scenografię, za wieloletnią współpracę z paraf. Pw. 

Chrystusa Króla, zapraszam ks. Komand. Józefa Michalika, p. Agnieszkę Bąk, p. Annę Zań, p. 

Stanisława Wołowskiego. 

O uhonorowanie i wręczenie upominków poproszę Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość 

posła Sławomira Zawiślaka oraz członków Zarządu ŚZŻAK rejon Biłgoraj panów, Ryszarda 

Kozdrę i Jerzego Nizio. 

Osoby anonsowe lub delegowane, zapraszam na prezbiterium, na schodki.  

W pakiecie naszych upominków, mamy niespodziankę, pachnącą jeszcze drukarską 

farbą, książkę pt. „Geniusz patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej”, wydaną staraniem 

ŚZŻAK oraz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. To egzegeza 

interpretacyjna, znaczenia i rozumienia pojęciowego słowa, patriotyzm, wybitnych 

naukowców, profesorów, historyków, filozofów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  

To książka, która powinna się znaleźć, na półkach w naszych domach, a obowiązkowo 

w bibliotekach szkolnych. 



Żyjemy dziś w czasach wielkiego chaosu, zamętu, kłamstwa 

 i terroru ideologicznego, doktryny de humanizującej człowieka, i jego naturalną   

podmiotowość. 

- Relatywizuje się tysiąc letni dorobek chrześcijańskiej Europy i wszystkie tradycyjne 

kulturowe wartości zawarte w słowach: Bóg-Honor-Ojczyzna-Patriotyzm-Naród. Rodzina.  

Jestem przekonany, że książka „Geniusz patriotyzmu…” będzie doskonałym antidotum w 

walce  z chorą ideologią.  

                    SZANOWNI PAŃSTWO 

Nasza uroczystość dobiega końca. Bardzo proszę ks. komandora o stosowne rozkazy i 

rozformowanie Pocztów Sztandarowych, za około 25 minut spotykamy się przy ul. Poprzecznej 

przy Pomniku Krzyżu  upamiętniającym miejsce kaźni  żołnierzy Niezłomnych w Biłgoraju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


