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Już po raz szósty we wszystkich zakątkach Kraju władze państwowe, samorządowe i działacze 

społecznych komitetów, młodzi Polacy, aktywnie przygotowują i uroczyście obchodzą Narodowy Dzień 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”- 1 marca. Tego dnia w 1951 r. komuniści zamordowali ppłk Łukasza 

Cieplińskiego i pozostałych członków ostatniego, IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, 

największej organizacji podziemnej po wojnie, następczyni Armii Krajowej.  

Obejmujemy pamięcią zarówno żołnierzy i oficerów powojennego podziemia 

niepodległościowego, kontynuatorów wojny z okupantami podjętej w 1939 r., jak i ich młodszych 

kolegów wstępujących do walki o wolność Polski w czasie i po wojnie, także politycznych działaczy 

podziemia i emisariuszy, którzy po 1945 r. podtrzymywali łączność z Rządem RP na uchodźstwie, w końcu 

młodzież – chłopców i dziewczęta – która nie pogodzona z próbą indoktrynacji młodego pokolenia przez 

stalinowską szkołę powołała do życia setki organizacji konspiracyjnych, głównie harcerskich i 

samokształceniowych. Obejmujemy pamięcią walczących na Kresach Wschodnich żołnierzy AK, jak i w 

granicach dzisiejszej Polski z WiN-u, NSZ, czy NZW; wszystkich, którzy za swą patriotyczną postawę 

zapłacili cenę, często najwyższą – utraty życia, a także więzienia, łagrów, stałej inwigilacji najbliższych 

przez aparat bezpieczeństwa, marginalizacji w PRL-owskiej codzienności. Dobrą ilustracją postawy tych 

ludzi są słowa, napisane przez działacza Stronnictwa Narodowego, Władysława Gałkę w liście wysłanym 

w 1955 r. z więzienia do ukochanej żony, w tym samym czasie samotnie walczącej o godne życie dla ich 

dwójki dzieci: „Masz rywalkę, Polskę!” W sumie, jak obliczają historycy, w latach 1944 – 1963 przez 

różnego typu organizacje – w tym zbrojne przeszło do 200 tysięcy żołnierzy i działaczy podziemia. Wielu z 

nich, zamordowanych skrycie przez komunistów i przez lata PRL pohańbionych w pamięci zbiorowej, 

dopiero dziś powstaje na nowo: Podziemna Armia Powraca, na naszych oczach. Dzięki wspaniałemu 

pokoleniu młodzieży, dzięki kibicom i harcerzom, uczniom i nauczycielom, Podziemna Armia Powróciła i 

zajęła przestrzeń publiczną. Od sześciu lat Polacy mieszkający w Kraju i poza jego granicami, w tym 

głównie młodzież polska daje publicznie świadectwo swemu przywiązaniu do pokolenia „Żołnierzy 

Wyklętych” i do ich niezłomnej postawy. Powtarzamy co roku: „Chwała Bohaterom”. Im chwała. A nasz 

obowiązek, by pamięć przywrócona i cześć, już nigdy nie zostały wygaszone. 
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