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Czcigodny Księże Prałacie, Proboszczu parafii, 

Bracia Kapłani, 

Siostry Zakonne, 

Drodzy Kombatanci, 

Panie Burmistrzu, Przedstawiciele władz samorządowych, Instytucji i Organizacji 

państwowych, Harcerze i Uczniowie Szkół, 

Bracia i Siostry, 

 

W krainie życia będę widział Boga 

 W krainie życia będę widział Boga. Słowa psalmu są słowami nadziei. Nadzieję tę 

wyraża św. Paweł gdy pisze do Koryntian: Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno: 

wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak 

zostałem poznany. Tak więc trwają wiara nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest 

miłość (1 Kor 13,12-13). W dzisiejszym Słowie, którego wysłuchaliśmy ukazane są trzy 

miejsca, trzy „góry”. Góra Moria, Tabor i wspomniana przez św. Pawła pośrednio Kalwaria 

(gr. Golgota) – „góra” śmierci Chrystusa. Na górze Moria dokonuje się dramat. Bóg nakazuje 

Abrahamowi złożyć swego jedynego syna Izaaka. Abraham jest gotów to spełnić. Głos 

Anioła Pańskiego powstrzymał rękę Abrahama: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic 

złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna 

(Rdz 22,12). Bóg nie potrzebował ofiary z człowieka. Bóg potrzebował miłości Abrahama 

największej, czyli takiej jaką Abraham miał do swego jedynego syna. Na górze Tabor Jezus 

Chrystus przemienia się. Apostołowie, którzy są świadkami widzą cud i słyszą głos z nieba: 
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To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie (Łk 9,35). O wielkiej miłości Boga Ojca do nas 

ludzi świadczy ofiara Jezusa Chrystusa złożona na górze Kalwarii. Cóż więc na to powiemy? 

– zapytał Paweł apostoł – Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?  On, który nawet własnego 

Syna  nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego 

nam nie darować? Miłość Boża sprawia, że w jedności z Bogiem odnosimy zwycięstwo we 

wszystkim nawet nad śmiercią. Bóg potrzebuje od nas jak od Abrahama, byśmy na ołtarzu 

złożyli ofiarę z największej naszej miłości, czyli dar z samego siebie, byśmy mogli w krainie 

życia nie tylko słyszeć, ale i widzieć Boga.   

 

Żołnierze wyklęci 

 Dzisiaj przeżywamy też w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Są 

to uczestnicy ruchu partyzanckiego określani też jako „żołnierze drugiej konspiracji” czy jako 

„żołnierze niezłomni”. Bronili przed inwazją komunizmu sowieckiego wartości Boga, Honoru 

i Ojczyzny. Określenie „żołnierze wyklęci” powstało w 1993 i stanowi ono bezpośrednie 

odwołanie do listu otrzymanego przez wdowę po jednym z żołnierzy podziemia, w którym, 

zawiadamiając o wykonaniu wyroku śmierci na jej mężu, dowódca jednostki wojskowej pisze 

o nim: wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grób. 

Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklina go – niech więc wyrzeknie się go własna jego 

żona i dziecko.  

 Wspominamy dzisiaj żołnierzy podziemia, żołnierzy wyklętych, by oddać im 

wdzięczność, hołd i szacunek, a  ich rodzinom w miejsce poniżenia i pogardy wlać poczucie 

dumy. Zacieraną pamięć przez wiele lat przez władze PRL przywracają dziś historycy i 

przede wszystkim Instytut Pamięci Narodowej. W ramach Sokołowskiego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Niezłomnych, odwołam się do niektórych przynajmniej wspomnień tamtych 

tragicznych dni nierównej walki, która miała miejsce również na Podlasiu. „Po udanej akcji – 

opisuje autor wspomnień – na wagon pocztowy k/ mostu we Fronołowie 24 kwietnia 1948 r. 

3 szwadron ukrył się w lasach pomiędzy Siemiatyczami i Mielnikiem. Nacisk sił resortu 

bezpieczeństwa w terenie był jednak tak silny, że ppor. Antoni Borowik "Lech" 1 maja podjął 

decyzję o wycofaniu się na lewy brzeg Bugu - na teren powiatu Sokołów Podlaski. Decyzja ta 

okazała się niestety fatalna w skutkach. Obszar lewobrzeżnego Podlasia był bowiem jeszcze 

bardziej "nasycony" wojskiem niż część białostocka. Teren powiatu Sokołów Podlaski 

zapchany wojskiem – wspominał jeden z partyzantów Rajmund Drozd "Mikrus". W nocy 

zasadzki, w dzień penetracja wsi. Dochodząc do wsi Sabnie natknęliśmy się na zasadzkę. 

Krótka wymiana ognia szperaczy z Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) i odskok 
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szwadronu w podmokły lasek przy torach kolejowych, gdzie przesiedzieliśmy do zmierzchu. 

Potem kierując się na Wrotnów, dotarliśmy na kolonię w lesie, gdzie posililiśmy się za 

jednym zamachem śniadaniem, obiadem i kolacją. Po opuszczeniu tej kolonii w odległości 

około kilometra natknęliśmy się po raz wtóry na okopującą się zasadzkę. Była wielka i 

chaotyczna strzelanina. Starcia z kolejnymi zasadzkami sprawiły, że ppor. "Lech" zdecydował 

się na podział 3 szwadronu na szereg kilkuosobowych patroli, które samodzielnie miały 

przebijać się w rejon miejscowości Stoczek, gdzie zarządzono najbliższą koncentrację. Sam 

Antoni Borowik podążył na nią w towarzystwie "Orzełka" oraz Kazimierza Szuligowskiego 

"Tygrysa". W tym samym czasie właśnie ze Stoczka wyjechało jednak w teren kilka grup 

rajdowych KBW, które zorganizowały w okolicznych lasach sieć zasadzek. Na jedną z nich 7 

maja 1948 r. natknął się patrol ppor. "Lecha". On sam będąc okrążony zdecydował się na 

popełnienie samobójstwa - rozrywając się granatem. Rozbitków z 3 szwadronu starał się 

zorganizować na powrót zastępca ppor. Antoniego Borowika kpr. pchor. Stanisław 

Bogdaniuk "Ostoja". 

 Mimo nierównych sił władzom bezpieczeństwa nie udało się także złamać poparcia 

jakiego od 1944 r. konsekwentnie udzielała partyzantom Armii Krajowej (AK) – Ruchowi 

Oporu Armii Krajowej (ROAK) – Wolności i Niezawisłości (WiN), czy też Narodowemu 

Zjednoczeniu Wojskowemu (NZW) patriotycznie nastawiona ludność Mazowsza i Podlasia. 

 Postawa taka widoczna była w kolejnych meldunkach dowódców Korpusu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) biorących udział w obławach: Gminy pow. Wysokie 

Mazowieckie i Bielsk Podlaski - informował dowódca 2 Brygady KBW - są zamieszkałe w 

60% przez tzw. szlachtę, która w większej części jest wrogo ustosunkowana do obecnej 

rzeczywistości. Uprzedzający stosunek ludności wypływa z nieuświadomienia, ponieważ 

dotychczas mało wysiłku położono w kierunku upolitycznienia wsi, tak ze strony wojska, jak 

i partii politycznych. Biedota wiejska jest natomiast pod wpływem kłamstw rzucanych przez 

bandy, duchowieństwo oraz inne osoby o poglądzie wybitnie reakcyjnym. Kłamstwa te 

przejawiają się w szerzeniu fałszywej propagandy o trzeciej wojnie, kołchozach, przesunięciu 

na korzyść ZSRR granicy itp. Niezależnie od amnestii i poprzednich operacji - meldował z 

kolei szef sztabu 1 Brygady - teren tych powiatów [Węgrów i Sokołów Podlaski] był terenem 

działania band politycznych i rabunkowych. Ludność cywilna była przesiąknięta w większej 

części propagandą antyrządową, względnie przez miejscowe elementy reakcyjne. [...] 

Powyższe fakty stworzyły w terenie dodatnie podłoże dla rozwoju bandytyzmu, jak i też 

utrudniały w dużym stopniu likwidację podziemia przez aparat bezpieczeństwa, organy MO 

jak też i wojska KBW.  



4 

 

 W jednym z meldunków pisano wręcz, iż "żołnierze rozumieją ważność swoich zadań 

i są przepojeni nienawiścią do band". Pochwalano przypadki bezwzględności takie jak np. 

wykonanie szczególnie brutalnych, "ponadplanowych" rewizji, czy też celne strzelanie do 

uciekających mieszkańców - podając je w sprawozdaniach jako prawidłowe zachowanie 

żołnierzy podczas operacji w terenie. Znamienne w tym kontekście są informacje o stale 

utrzymującym się, pomimo represji, wrogim stosunku miejscowej ludności do sił 

komunistycznych. Jednoznacznie wrogie wobec komunistów stanowisko większości 

społeczeństwa Podlasia sprowokowało władze do pacyfikacji - na jeszcze większą niż dotąd 

skalę. Przeciwko liczącym już tylko kilkunastu partyzantów patrolom kpt. "Huzara" rzucono 

w październiku 1951 r. w ramach operacji "Narew" 7 batalionów KBW w sile około 3000 

żołnierzy. W czasie trwających rok działań grupy operacyjne KBW, UBP i MO 

przeprowadziły w sumie ponad 1800 akcji specjalnych. Śmierć ostatniego żołnierza 

wyklętego Józefa Franczaka nastąpiła 21 października 1963 r. Został on zastrzelony, a 

następnie bezimiennie pochowany przez służby podobnie jak i jego współtowarzysze broni.  

 Tak życie człowieka na ziemi jest bojowaniem, w którym chrześcijanin powinien  dać 

odpór złu, zwyciężając je dobrem. Dla wielu żołnierzy wyklętych hasło Bóg – Honor – 

Ojczyzna nie było tylko pustym sloganem. W służbie tych wartości w 1946 r. świadomie 

oddała życie 17- letnia Podlasianka Danuta Siedzikówna ps. „Inka” sanitariuszka 5 brygady 

Wileńskiej AK. Tuż przed śmiercią przekazała gryps do Sióstr Mokołajewskich z Gdańska, w 

którym napisała: Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam 

się jak trzeba. Rodzaj swoistego testamentu swemu dziecku przekazał z celi śmierci w 

Wigilię 1950 r. Łukasz Ciepliński, ps. „Pług”. Będąc prezesem IV Komendy Zrzeszenia 

Wolność i Niezawisłość skazany został na pięciokrotną karę śmierci. Tak napisał do syna: 

Andrzejku! Wymodlony, wymarzony i kochany mój synku. Piszę do Ciebie po raz pierwszy i 

ostatni. W tych bowiem dniach mam być zamordowany. Chciałbym być Tobie ojcem i 

przyjacielem. Bawić się z Tobą i służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu Twego umysłu 

i charakteru (…) Ja odchodzę - Ty zostajesz, by w czyn wprowadzić idee ojca. Andrzejku, cele 

Twego życia to: 

a) służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem; 

b) dążenie do rozwiązywania bieżących problemów - na zasadach idei Chrystusowej. W tym 

celu realizować je w życiu i wprowadzać w czyn; 

c) służba Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu
2
. 

                                                 
2
 Por. za: P. Lisiewicz, Jak diabeł w łagrach bał się polskich kolęd, Gazeta Polska, nr 51-52 (2013), str. 20. 
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Żołnierze wyklęci zostali pozbawieni życia; istnienia, imienia; grobu; pamięci. Minęło wiele 

lat, aby tym którzy zachowali wiarę w Boga, honor i miłość do Ojczyzny przywrócić 

istnienie, imiona, groby, pamięć i szacunek. Modlimy się też do Boga miłosiernego, by 

obdarzył ich życiem wiecznym i przyjął do swojej chwały. Amen. 

Bp Tadeusz Pikus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


