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Szanowni Państwo,

pamięć i szacunek dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia powinny stanowić
fundament niepodległego i suwerennego państwa polskiego. Długo na to trzeba było jednak
czekać.
Stało się to możliwe dzięki inicjatywie śp. prof. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i determinacji Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
W tym roku po raz dziesiąty możemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, w którym składamy hołd wszystkim uczestnikom antykomunistycznego
powstania, zbrojnie przeciwstawiającym się nowej sowieckiej okupacji i narzuconemu Polsce
reżimowi.
Po zakończeniu II wojny światowej niezłomni żołnierze Armii Krajowej nie pogodzili
się z nową sowiecką okupacją. Ich sytuacja była dramatyczna. Pozbawieni jakiegokolwiek
wsparcia politycznego i militarnego, zmęczeni sześcioletnią walką z niemieckim i sowieckim
okupantem, chociaż wojna została już zakończona, kontynuowali zbrojny opór wobec
potężnego przeciwnika. Mimo nikłych nadziei na wyzwolenie Polski z komunistycznej
niewoli i rzeczywistą niepodległość dawali dowody męstwa, patriotyzmu i bohaterstwa
w starciach z oddziałami Armii Czerwonej, NKWD, kontrwywiadu Smiersz i Ludowego
Wojska Polskiego. Wobec Żołnierzy Niezłomnych i wspierających ich osób cywilnych
stosowano na masową skalę brutalne represje.
Na kartach dramatycznej historii Polski tamtych lat zapisali się między innymi
rotmistrz Witold Pilecki, gen. August Fieldorf „Nil” czy Danuta Siedzikówna „Inka”, którzy
do końca pozostali wierni idei suwerennej Rzeczypospolitej. Na zawsze zapamiętamy
przejmujące słowa Inki: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba, gdyż są
rzeczy ważniejsze niż życie”. Przesłanie to jest niezwykle ważnym imperatywem dla młodego
pokolenia. Najbardziej oddani Ojczyźnie synowie i córki polskiej ziemi zostali skazani na
wieczne zapomnienie w bezimiennych mogiłach, jednak pamięć o nich przetrwała i z całą
mocą powraca dzisiaj do świadomości zbiorowej Polaków. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi
w całym kraju z dołów śmierci wydobywane są szczątki Żołnierzy Wyklętych, a ich postacie
i czyny stają się wzorem patriotyzmu i bohaterstwa dla obecnego, a wierzymy, że i przyszłych
pokoleń.
Po obaleniu komunizmu w Polsce niestety trzeba było włożyć jeszcze wiele wysiłku,
aby ofiara Żołnierzy Niezłomnych znalazła należne i godne miejsce w naszej historii. Ma to

ogromne znaczenie dla naszej narodowej przyszłości, bowiem tamte wydarzenia
odzwierciedlają się w postawach współczesnych. Bez znajomości najnowszych dziejów nie
jest możliwe pełne zrozumienie stanu wielu aktualnych spraw publicznych w Polsce.
Dzisiaj wielkim zadaniem dla nas wszystkich jest to, aby w społeczeństwie,
a zwłaszcza wśród ludzi młodych upowszechniać wiedzę o Żołnierzach Niezłomnych.
Z satysfakcją przyjmujemy nadawanie szkołom i ulicom imion bohaterów antykomunistycznej
konspiracji, trwałe upamiętnianie ich postaci pomnikami i tablicami memorialnymi. Powstają
o nich filmy i książki, a zgodnie z programami nauczania historii uczniowie mogą lepiej
zapoznać się z historią polskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej i jego kontynuacją
po 1945 roku. Obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w całym kraju
towarzyszą liczne wydarzenia o charakterze patriotyczno-religijnym, edukacyjnym,
kulturalnym czy sportowym. Dzięki temu prawda i pamięć o heroizmie i tragedii Żołnierzy
Niezłomnych budują i umacniają fundament suwerennej Rzeczypospolitej.
Wieczna pamięć poległym za wolną i niepodległą Polskę. Chwała Bohaterom.
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