1 MARCA - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
Dzień dobry 
Początek miesiąca marca, a dokładnie 1 marca to Narodowy Dzień
Pamięci „ Żołnierzy Wyklętych” obchodzony w naszym kraju zaledwie od
dekady. Ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. ustanowiono: Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
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Wybór dnia - 1 marca nie był przypadkowy. Miał upamiętnić dzień
1 marca w 1951 r., w którym to dniu w mokotowskim więzieniu komuniści
strzałem w tył głowy zamordowali przywódców, tworzących ostatnie
kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945
roku dzieło Armii Krajowej. Żołnierze Ci po zajęciu Polski przez Armię
Czerwoną i włączeniu połowy jej terytorium do ZSRR nie złożyli broni
gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości. Powojenna konspiracja
niepodległościowa była - aż do powstania Solidarności - najliczniejszą
formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej
socjalistycznej władzy.
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nistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu
jej ZSRR. Stanowili najliczniejszą formę zorganizowanego oporu polskiego
społeczeństwa wobec narzuconej sowieckiej władzy.
Większość akcji oddziałów antykomunistycznego podziemia była
skierowana przeciwko oddziałom zbrojnym UB (Oddziały Prowokacyjne Fałszywi Partyzanci), KBW (Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego) czy
MO. Dzięki ich działaniom utrudniona czy spowolniona została realizacja
dalszych etapów utrwalania systemu komunistycznego w Polsce.
Żołnierze Wyklęci pozostają dla wielu środowisk wzorem postawy
obywatelskiej. To ludzie, którzy kochali swój kraj, nie były im obojętne
jego losy. Nie chcieli i nie potrafili podporządkować się pasożytniczej
anarchii pseudo przyjaciół niszczących polską kulturę, grabiących polską
gospodarkę. Walczyli o prawdziwą suwerenność i wolność Polaków jako
najważniejszą wartość.
To dzień, w którym z dumą powinniśmy pielęgnować pamięć
o „Żołnierzach Wyklętych”, którzy poprzez swoje działania wpłynęli
również na kształtowanie tożsamości naszego państwa i narodu, a my
jesteśmy ich spadkobiercami .
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