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Cena wolności
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Czcigodny Księże Prałacie, Proboszczu parafii, Bracia Kapłani, Siostry Zakonne, Drodzy 

Kombatanci, Pani Marszałek, Przedstawiciele Władz samorządowych, Instytucji i Organizacji 

państwowych, Służby Mundurowe, Harcerze i Uczniowie Szkół, Poczty Sztandarowe, Bracia 

i Siostry, 

 W Roku Miłosierdzia i w 1050. rocznicę Chrztu Polski dzisiaj, podobnie jak ostatnio 

każdego roku, 1 marca przeżywamy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych, nazywanych „żołnierzami drugiej konspiracji” lub „żołnierzami niezłomnymi”. 

Bronili oni przed inwazją sowieckiego komunizmu wartości Boga, honoru i ojczyzny, bronili 

wolności. Określenie „żołnierze wyklęci” było bezpośrednim odwołaniem do listu,  który 

otrzymała wdowa po jednym z żołnierzy Podziemia. Zawiadamiając o wykonaniu wyroku 

śmierci na jej mężu, dowódca jednostki wojskowej tak o nim napisał: 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 wyklętych, w celu okazania im wdzięczności i 

szacunku oraz oddania hołdu, zaś  ich rodzinom, w miejsce poniżenia i pogardy, wlania 

poczucia dumy. Dla wielu żołnierzy wyklętych hasło „Bóg – Honor – Ojczyzna” nie było 

pustym sloganem. Służąc tym wartościom, oddawali swoje życie. Taka była cena wolności. 

Jest mi smutno, że muszę umierać – napisała 17-letnia Podlasianka, Danuta Siedzikówna ps. 

„Inka” (1946 r.). Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się, jak trzeba. Zaś Łukasz 

Ciepliński, ps. „Pług”, napisał do syna swoisty rodzaj testamentu (1950 r.): Andrzejku! 

Wymodlony, wymarzony i kochany mój synku. Piszę do Ciebie po raz pierwszy i ostatni. W 

tych bowiem dniach mam być zamordowany (…) 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 [należy] realizować je w życiu i wprowadzać w czyn; 

c) służba Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu
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 Odczuwamy w sposób naturalny potrzebę odczytania prawdy o najnowszej historii 

naszej ojczyzny, która została zniekształcona i zafałszowana. Jesteśmy świadomi tego, że 

moc miłosierdzia Bożego domaga się od człowieka prawdy i pokory, aby móc uzdolnić go do 

szczerego nawrócenia, przebaczenia i pojednania. Żołnierze wyklęci zostali pozbawieni życia, 

istnienia, imienia, grobu, pamięci. Minęło wiele lat, aby tym, którzy zachowali ducha 

wolności, wiarę w Boga, honor i miłość Ojczyzny, przywrócić istnienie, imiona, groby, 

pamięć i szacunek, aby odkłamać historię. Modlimy się też do Boga miłosiernego, by 

obdarzył ich życiem wiecznym i przyjął ich do swojej chwały. 

 

 


