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„Ponieważ żyli prawem wilka 

historia o nich głucho milczy (…)” 
 

nie opłakała ich Elektra 

nie pogrzebała Antygona 

i będą tak przez całą wieczność 

w głębokim śniegu wiecznie konać 

przegrali dom swój w białym borze 

kędy zawiewa sypki śnieg” 
 

Zbigniew Herbert „Wilki” 
 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Kapitulacja Niemiec nie przyniosła naszej Ojczyźnie pełnej niepodległości. 

Sojusznicy Polaków, walczących bohatersko na wszystkich frontach II wojny światowej,  

nie tylko nie przyszli nam z pomocą po napaści na nasz kraj przez III Rzeszę i Związek 

Sowiecki we wrześniu 1939 roku, ale cynicznie zaprzedali nas w niewolę Stalina na 

konferencji w Jałcie. Zwycięstwo na hitlerowskimi Niemcami miało dla Polski gorzki smak, 

bo zaczęła się nowa czerwona okupacja, a polska wolność okazała się iluzoryczna, chociaż 

jako naród ponieśliśmy ogromną ofiarę i wykazaliśmy się niespotykanym bohaterstwem. 

Mimo to większość Polaków przyjęła z ulgą zakończenie koszmaru II wojny światowej.  

Jedni nie rozumieli tego, co się naprawdę stało, inni zrezygnowali z dalszego oporu, jeszcze 

inni poparli nowy porządek, a nawet wykorzystali go dla własnych karier.  

Oni jednak – Niezłomni Żołnierze Wyklęci - nie złożyli broni i podjęli nierówną, 

samotną i w gruncie rzeczy beznadziejną walkę z nowym okupantem o prawdziwą 

niepodległość Ojczyzny. Polska Ludowa odwdzięczyła się Im za to represjami, więzieniem  

i wyrokami śmierci. Przez lata PRL-u byli nazywani bandytami i zaplutymi karłami reakcji.  

Trzeba było niemal 70 lat, aby przywrócić Im godność i miano Bohaterów.  

Zgodnie z wolą Śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, który  

26 lutego 2010 roku złożył prezydencki projekt ustawy, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  

w dniu 3 lutego 2011 roku przyjął ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych” – bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy przeciwstawili 

się sowieckiej agresji i okupacji. W myśl jej postanowień 1 marca jest Narodowym Dniem 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i Świętem Państwowym. 
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Oddajmy w dniu 1 marca 2015 roku hołd wszystkim Żołnierzom Niezłomnym, którzy 

pozostali do końca wierni wartościom „Bóg, Honor, Ojczyzna”, pomordowanym, 

torturowanym, szykanowanym i wyklętym przez komunistyczny reżim żołnierzom 

poakowskiego podziemia i innych patriotycznych formacji za Ich daninę krwi, miłość 

Ojczyzny, męstwo, odwagę i honor. Wartości te nie pozwoliły Im poddać się, złożyć broni  

i zgodzić się na życie w nowej niewoli. 

To walka Żołnierzy Niezłomnych o prawdziwą niepodległość Polski powinna 

stanowić jeden z fundamentów suwerennej Rzeczypospolitej, a nie postawa uległości wobec 

obcego mocarstwa, tradycja manifestu PKWN czy tajne umowy z Magdalenki. Minione 

ćwierćwiecze wolności naszej Ojczyzny potwierdza, że tak się jednak nie stało. Jest to więc 

zadanie do zrealizowania, które staje przed nami wszystkimi. Dlatego tak ważne są obchody 

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, oddanie szacunku Ich bohaterstwu, 

solidarność z Ich heroizmem i cierpieniem oraz edukacja młodego pokolenia.  

Dziękuję wszystkim, którzy to rozumieją, organizują 1 marca liczne uroczystości patriotyczne 

i w nich uczestniczą. 

 

 
 

Z wyrazami szacunku  
 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

Jarosław Zieliński  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Białystok, 27 lutego 2015 roku 
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