
 

 

 

  

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

dzisiaj po raz trzynasty obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Został on 

ustanowiony w 2011 roku przez Sejm dzięki inicjatywie śp. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha 

Kaczyńskiego i determinacji Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.    

 Długo trzeba było czekać na przywrócenie czci i honoru Żołnierzom Niezłomnym, którzy w 

latach 1944-1963 prowadzili heroiczną walkę z narzuconą przez Związek Sowiecki komunistyczną 

władzą w imię prawdziwej niepodległości Polski. Poświęcili Oni swoje siły, swoją młodość, a w wielu 

przypadkach również życie, aby „Polska była Polską”. Gdy zdrajcy niepodległości robili kariery w 

komunistycznym państwie, Oni wrócili do lasu, by kontynuować walkę Armii Krajowej, tym razem z 

nowym sowieckim okupantem.  

Władze PRL-u mając na rękach krew Żołnierzy Niezłomnych czyniły wszystko, co tylko 

możliwe, aby skazać Ich na wieczne zapomnienie. Niestety w wolnej już Polsce trzeba było również 

czekać ponad 20 lat na prawdę i narodową pamięć o Bohaterach, których długo określano mianem 

bandytów. To jedna z bardziej gorzkich cech świadczących o kształcie naszej niepodległości tamtego 

czasu. 

Walka Żołnierzy Niezłomnych nie zakończyła się zwycięstwem, ale spowolniła proces 

komunizacji Polski oraz umocniła ducha, tożsamość i wiarę Narodu Polskiego w prawdziwą wolność i 

suwerenność. Jak już nie raz w naszych dziejach, przyniosła ona jednak „za grobem zwycięstwo”. Bez 

Ich bohaterstwa i ofiary nie byłoby zrywów wolnościowych w okresie PRL-u, nie byłoby „Solidarności” 

i nie mielibyśmy dzisiaj niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej.  

Nasze polskie dzieje potwierdzają prawdę słów, że „walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z ojca 

krwią spada dziedzictwem na syna”, a „własne tylko upodlenie ducha ugina wolnych szyję do łańcucha” 

(George Gordon Byron). Dawali wielokrotnie temu świadectwo nasi przodkowie. W pochodzie pokoleń 

okażmy się i my godnymi tej dumnej przeszłości, troszcząc się o niepodległość, bezpieczeństwo i rozwój 

naszej Ojczyzny, a w chwilach próby „zachowajmy się jak trzeba”. 

   

Chwała Bohaterom! Cześć Ich Pamięci!  

 

1 marca 2023 roku      
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