
STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
UPAMIĘTNIAJĄCE ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W 70 – TĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI 

CZŁONKÓW IV ZARZĄDU ZRZESZENIA „WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ” 
 

Od dziesięciu lat pierwszy dzień marca poświęcony jest pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. W tym dniu wspominamy naszych bohaterskich rodaków, wielkich 
patriotów, pozbawionych życia i godności przez reżim komunistyczny.  

Po zakończeniu II wojny światowej bohaterowie antykomunistycznego  
i niepodległościowego podziemia nie zgodzili się na fałsz, obłudę i hipokryzję, jaką była 
Polska pod rządami sowieckich agentów i komunistycznych kolaborantów. 
Kontynuowali walkę przeciwko nowemu okupantowi, bo zamiast ucisku i dyktatu 
sowieckiego imperium, chcieli Polski prawdziwie wolnej i niezawisłej. Stanęli  
w obronie Polaków, poddanych represjom i terrorowi przez stalinowską władzę. 
Zwalczali funkcjonariuszy NKWD i UB, uwalniali więźniów politycznych, obnażali 
kłamstwa sowieckiej propagandy, podtrzymywali w narodzie ducha oporu. 

Chciano pozbawić ich honoru, mieli zniknąć zupełnie z pamięci Polaków, 
ale kawałek postrzępionego papieru przetrwał z jakże wymownym przesłaniem. 
„Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę 
zamordowany jako katolik za wiarę świętą jako Polak za Polskę niepodległą i 
szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż 
kiedykolwiek, że idea chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska a 
pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie 
szczęście” – to gryps Łukasza Cieplińskiego i słowa spisane do swojego syna. 
Tak poznaliśmy prawdę o bohaterach. 

Ich odwaga i umiłowania prawdy, ich walka o prawdziwie wolną Polskę, ich 
heroiczna postawa były zalążkiem późniejszych historycznych walk o godną Polską 
m.in. protestów na Wybrzeżu w 1970 r., powstania NSZZ Solidarność czy dziedzictwa 
nauczania Świętego Jana Pawła II.  

Wśród „Żołnierzy Wyklętych” byli niezłomni z terenów dzisiejszego 
Podkarpacia, na czele ze wspomnianym już pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim, 
patronem Sali Audytoryjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego i ulicy, przy której 
znajduje się gmach Urzędu Marszałkowskiego. Jemu oraz innym zamordowanym 
członkom IV zarządu głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” pochodzącym 
z naszego regionu: Józefowi Batoremu, Franciszkowi Błażejowi. Karolowi Chmielowi, 
Mieczysławowi Kawalcowi, Adamowi Lazarowiczowi i Józefowi Rzepce, poświęcony 
został znajdujący się w Rzeszowie pomnik. 

Dlatego dzisiaj, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jako Radni 
Województwa Podkarpackiego składamy szczególny hołd  i szacunek wszystkim, 
którzy bohatersko walczyli o godność i honor żołnierza polskiego, o Polskę 
Niepodległą, o Polskę rządzoną przez Polaków, dla których przesłaniem życia było 
hasło „Bóg-Honor-Ojczyzna”.   

Żołnierze Wyklęci długo czekali na przywrócenie dobrego imienia i czci. Stało 
się tak z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od 1 marca 2011 roku, dzień ten 
jest świętem państwowym. W ostatnich latach w Województwie Podkarpackim miały 
miejsce liczne uroczystości, wydarzenia i imprezy, przypominające o szlachetnej  
i bohaterskiej postawie „Niezłomnych”. Brały w nich udział tysiące osób. Za 
upamiętnienie czynów i postaw „Niezłomnych” jako radni chcemy 
organizatorom oraz uczestnikom tych przedsięwzięć podziękować. Dbanie o 
pamięć Żołnierzy Wyklętych jest naszym moralnym obowiązkiem. 

 
Cześć i chwała Bohaterom 



 
 


