
 

 

 

 

 

Szanowni uczestnicy uroczystości !  

Zgromadziliśmy się dzisiaj w pięknej zamojskiej  Katedrze, ważnym dla nas 

katolików miejscu kultu religijnego i tablicy upamiętniającej miejsce ubeckiej, 

sowieckiej kaźni  by oddać cześć Bohaterom …...  

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., 

aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali 

się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Ustawę wnoszącą o to święto skierował 

do Sejmu RP śp. Prezydent RP Lech Kaczyński.  

Termin Żołnierze Wyklęci obejmuje niejednorodną grupę walczących za wolną 

Ojczyznę  – od małych organizacji uczniowskich, przez podziemne drużyny 

harcerskie, lokalne grupy zbrojne, aż po ogólnopolskie organizacje polityczne i 

wojskowe. W propagandzie Polski Ludowej „Żołnierze Wyklęci” byli określani 

mianem „bandytów reakcyjnego podziemia” i „wrogów ludu”.  

„Żołnierze Wyklęci” byli najliczniejszą w Europie antykomunistyczną konspiracją 

zbrojną. Działali na terenie całej Polski, w tym także na Kresach Wschodnich. 

Przyjmuje się, że w latach 1944-1963 przez antykomunistyczną konspirację 

przewinęło się  od 150- do 300 tys. osób mających - mimo szalejącego 

komunistycznego terroru - wielkie  poparcie społeczne. W samych oddziałach 

bojowych walczyło ok. 20-25 tys. osób.  

Działania podziemia antykomunistycznego były w większości wymierzone w 

oddziały UB, KBW czy MO. Odpowiedzią na te akcje były represje i 

prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło ok. 9 tys. konspiratorów. 

Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie fikcyjnych wyroków 

sądów lub zmarło w więzieniach. Walczący „Żołnierze Wyklęci” POWSTRZYMALI 

REPRESJE KOMUNISTYCZNE PRZEZNACZONE DLA CAŁEGO NARODU - 

dzięki nim, trwającego w narodzie szacunku dla Polskiego Państwa Podziemnego nie 

staliśmy się kolejną sowiecką republiką. 

Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega m.in. na tym, że była 

ona – aż do powstania „Solidarności” – najlepiej zorganizowaną formą oporu 

społeczeństwa polskiego wobec władzy komunistycznej. „Żołnierze Wyklęci” są dla 

wielu wzorem postawy patriotycznej i obywatelskiej. 

Szanowni zebrani, pozwólcie w ramach refleksji przytoczę ważne słowa - 

zasłużonego dla przywracania pamięci o Bohaterach  Pana prof Szwagrzyka 

wygłoszone przy odkopanych ich szczątkach na Łączce : 

Jakże często słyszymy dziś: wreszcie Żołnierze Wyklęci powracają w należnej im 

chwale! Po latach powinniśmy jednak zapytać: gdzie dziś są Żołnierze Wyklęci? Czy 

istotnie honorujemy ich jak należy? Czy istotnie powrócili już do nas? Czy są w 

naszych sercach i umysłach? Czy Rzeczpospolita czyni wszystko, żeby ich 

uhonorować? Jeżeli tak jest, to dlaczego dziś z taką siłą z różnych stron, środowisk 

kulturalnych, naukowych i medialnych możemy usłyszeć tyle haniebnych słów 

skierowanych wobec naszych bohaterów? Jak to możliwe, że dziś słyszymy ze strony 



 

 

tych środowisk słowa, które doskonale znamy? Przecież to są cytaty z akt ubeckich, 

sądowych, prokuratorskich! 

Jeżeli Żołnierze Wyklęci powrócili to dlaczego spotykamy się nie przy Panteonie 

Narodowym, tylko przy konstrukcji, gdzie ich zwłoki spoczywają na półkach, jakby 

czekały na właściwe uhonorowanie?  

Powtarzając to pytanie, gdzie są dzisiaj Żołnierze Wyklęci trzeba powiedzieć:  

 oni powracają, ale jeszcze nie powrócili. Trzeba im pomóc w tym powrocie! 

Pomóżmy im odnajdując ich szczątki w dołach śmierci. Pomóżmy im oczyścić ich 

mundury. Z zastygłej krwi, z brudu ziemi pól bitewnych i z brudu piwnic Urzędu 

Bezpieczeństwa. Ale także pomóżmy oczyścić ich mundury z tego, czym są dziś 

opluwani!. 

Jako poseł na Sejm RP, Prezes aktywnego środowiska ŚZŹAK O/Z ( od 25 lat 

społecznie działający na rzecz krzewienia postaw patriotycznych ) chciałbym dzisiaj 

serdecznie podziękować wszystkim Państwu za udział w uroczystości, 

zaangażowanie w przywracanie godności narodu polskiego,  prawdy historycznej 

m.in o okresie II wojny światowej i okresie powojennym, pamięci o naszych 

narodowych bohaterach żołnierzach AK i innych formacji niepodległościowych, o 

Żołnierzach Wyklętych. 

Pozwólcie Państwo, że przypomnę często cytowane słowa, przemycone w 

więziennym grypsie, które napisał tuż przed śmiercią Żołnierz Niezłomny, Łukasz 

Ciepliński "Pług" do 3-letniego syna. 

 "Kochaj Polskę i miej Jej dobro na uwadze zawsze. (…) Musisz kształcić swój 

umysł, zdobyć szerokie wiadomości. Ucz się pilnie. (…) Co szlachetne i wielkie – 

przyjmuj, co płytkie i nikczemne – odrzucaj".  

Ci, do których się dziś odwołujemy  są dla nas bohaterami. Przed laty w sposób 

doskonały wypełnili swój obowiązek wobec Ojczyzny. My dzisiaj spełnimy ten 

obowiązek wobec nich”. Za wcześniej podniesionymi słowami prof. Szwagrzyka 

pracy czeka nas jeszcze dużo. Przywracanie pamięci o zasługach bohaterów 

Powstania Zamojskiego, walce Żołnierzy Wyklętych także na terenie Zamojszczyzny 

- wielka praca za nami ale do jej końca jeszcze daleko. Powody takiej trudnej pracy, 

oporu części społeczeństwa przekazywali nam społecznikom wiele razy Weterani 

AK, przez lata represjonowane, zapomniane Rodziny Bohaterów - nieżyjąca już  prof 

Barbara Leonowicz-Babiak córka Jana Leonowicza „BURTY” w rozmowie 

stwierdziła za śmierć jej Ojca wielu zostało sowicie nagrodzonych, awansowanych. 

Pamietajmy, że nagrodzeni działają dalej. 

Szanowni Państwo 

słusznymi są  głoszone są przez wielu współczesnych słowa, że Patriotyzm polega na 

wykonywaniu zadań dnia codziennego sumiennie i pilnie, także na rzecz krzewienia 

postaw patriotycznych, pamięci o czynach naszych Przodków- Bohaterów walki o 

wolność Ojczyzny. Polega on na  przygotowywaniu się do bohaterstwa, jeśli będzie 

ono potrzebne. Patriotyzm polega na odrzuceniu mentalności niewolnika i budowaniu 

mentalności człowieka wolnego.  

Mentalność człowieka wolnego była cechą tych, których wspominamy w 

Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oni poświęcili dla tej idei 

wszystko. 
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Dlatego też w obliczu zagrożeń współczesnego świata nam potomkom Żołnierzy 

PPP, Żołnierzy Niezłomnych niech niezmiennie przyświecają święte dla naszych 

Przodków wartości BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Obyśmy w przypadku stwierdzenia 

realnego zagrożenia dla tych świętych dla wolnego Polaka wartości, dla interesu 

narodowego  potrafili znaleźć w sobie równie wielką siłę by stanąć w ich obronie tak 

jak Żołnierze Wyklęci, żołnierze PPP. Niech święte wartości BÓG, HONOR, 

OJCZYZNA będą dla nas świętymi.  

Wierzę, że postawa żołnierzy PPP w tym AK, i Żołnierzy Wyklętych  jest w naszych 

sercach i umysłach. Wierzę, że za przykładem podjętej przez nich walki, także 

zwycięskiej walki stoczonej przez naszych Przodków w trakcie Powstania 

Zamojskiego ( 1942-1943 ), walk wydawałoby się z góry skazanych na przegraną tak 

jak oni damy radę zabezpieczyć interes narodu polskiego. 

 

 

Chwała Bohaterom 

 

 

 
 


