
1 MARCA - NARODOWY DZIEŃ PAMIECI 

,,ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" 

 

 

,,Wolność, niepodległość, to ich święte hasło, zrodzone, by bronić ojczyzny od wroga. 

Za swoje marzenia oddawali życie, bo do wolności przez ofiarę droga”. 

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - to święto państwowe, obchodzone 

1 marca. Ma na celu upamiętnienie polskich żołnierzy, którzy pod koniec drugiej wojny 

światowej oraz tuż po jej zakończeniu walczyli o wolność Polski, o uniezależnienie jej od 

wpływów Związku Radzieckiego. 

Święto zostało uznane za obowiązujące Ustawą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”: 

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy 

w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia 

i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, 

jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi 

komunistycznemu”. 

1 marca został wybrany ze względu na rocznicę rozstrzelania grupy polskich żołnierzy 

podziemia antykomunistycznego, wśród nich pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Egzekucja 

miała miejsce w 1951 roku w Warszawie. Święto obchodzimy od 2011 roku. 

Wkraczająca na nasze ziemie, w styczniu 1944 roku Armia Radziecka, przyniosła 

Polsce długo oczekiwaną wolność, lecz już niedługo potem Polacy przekonali się, jaka jest ta 

przyniesiona przez sąsiada ze wschodu „wolność”. Początkowo Armia Radziecka perfidnie 

współpracowała z oddziałami Polski Podziemnej, wykorzystując jej potencjał przeciw 



Niemcom. Lecz po pewnym czasie nowe, komunistyczne władze działające na rozkaz 

z Moskwy, przystępowały do aresztowań ujawnionych oficerów i żołnierzy podziemia, 

których następnie zamykano w więzieniach i obozach. 

W całkowicie beznadziejnej sytuacji, przy obojętności świata, żołnierze wyklęci 

rozpoczęli walkę z komunistami w obronie niepodległości i honoru . Na mocy wyroków 

sądowych w Polsce Ludowej do 1956 roku, zostało zamordowanych ok. 5000 żołnierzy 

podziemia, lecz wielokrotnie wyższa, trudna do oszacowania jest liczba zamordowanych bez 

wyroków sądów, chowanych potajemnie w lasach, na polach i w innych miejscach 

- do dzisiaj jeszcze nieodkrytych. 

 

„Polskie lasy” - Baliński Stanisław 

Gdybyście mówić chciały, 

lasy zielone, polskie, 

gdybyście mówić umiały, 

Bory Tucholskie, 

Puszczo Jodłowa, Kampinosie, 

Zamojszczyzno - 

niosłyby się po rosie 

salwy w waszych słowach 

i szept ostatni: 

"Dla Ciebie, Ojczyzno...". 

Lasy zielone, polskie, 

niech się wasz liść kołysze 

nad tysiącami miejsc, gdzie wrzos 

ma barwę inną - już na zawsze. 

Otulcie partyzancki los 

w dywany liści najłaskawsze, 

opatrzcie watą miękkich mchów, 

otoczcie tchnieniem zielnej woni, 

i choć nie znacie naszych słów 

nućcie tym, którzy wśród ustroni 

waszych zostali - piosenkę cichą 

także i od nas, po wsze czasy. 

Lasy zielone. Polskie lasy. 



Komuniści dobrze wiedzieli, że ofiara ze 

swojego życia, jaką złożyli żołnierze wyklęci, nie 

pójdzie w zapomnienie. Używali więc wszystkich 

możliwych sposobów aby zniszczyć ich moralnie. 

Komunistyczne władze Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej przez prawie pół wieku świadomie i celowo 

starały się zohydzić, oczernić tych, którzy walczyli 

o prawdę, przypisując im różne zbrodnie, przedstawiając 

ich jako zdrajców i bandytów. 

Minęło wiele lat od tamtych dni i nadal mało się 

o żołnierzach wyklętych mówi. Dopiero poznajemy 

i odkrywamy na nowo ich tragiczne losy.  

Dlatego trzeba mówić o nich i wspominać, aby 

starsi nie zapomnieli, a młodzi pamiętali, że byli w tamtych czasach tacy żołnierze, 

którzy walczyli o wolną Polskę dla siebie i dla kolejnych pokoleń.  

 

 

 

Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. 

Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, 

którym trzeba służyć całym swoim życiem. 

płk Witold Pilecki ,,Witold” 

 

Katarzyna Ziętara 


