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Dzisiaj po raz kolejny od 2011 roku obchodzimy Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przyjmując 1 marca jako datę 
symboliczną, kiedy w 1951 roku wykonano wyroki śmierci na 
kierownictwie IV Komendy organizacji Wolność i Niezawisłość. 
 

W polskich najnowszych dziejach politycznych funkcjonuje 
pojęcie „imponderabilia”. Wprowadzili je na stałe do myślenia 
politycznego piłsudczycy. Imponderabilia są to wartości nadrzędne, 
stałe i podstawowe, stanowiące podstawę siły moralnej, tradycji i 
kultury politycznej. Stanowią sacrum i nadają sens życiu zbiorowemu 
oraz indywidualnemu. 
 

Są w polskiej historii postawy, które można zrozumieć tylko 
poprzez sięgnięcie do sfery sacrum. Wspomnę konfederatów barskich, 
powstańców styczniowych, legionistów Piłsudskiego. Ich szanse na 
zwycięstwo w rozumieniu tradycyjnym były znikome. Trudno było 
oczekiwać, że konfederaci pokonają trzech zaborców, powstańcy 
rozbiją największą armię ówczesnego świata a legioniści obalą trzech 
cesarzy. Jednak wyruszyli do boju, w imię honoru, który w życiu 
narodów i państw jest bezcenną wartością. Tradycja wielkiej 
Rzeczypospolitej zobowiązywała. Ich postawa była wyrazem buntu 
wobec rzeczywistości i odrzucenia postaw  bierności i kolaboracji z 
wrogiem. 
 

Żołnierze Wyklęci stali się dziedzicami tej samej tradycji. 
Postanowili dać świadectwo – wybrali honor poświęcając własne życie.  
 

W tej postawie byli w Polsce ludowej przez lata samotni.  
 

W latach 1944–1963 Żołnierze Wyklęci doświadczyli brutalnych 
represji  i zbrodni, a przez całą Polskę ludową zostali zniesławieni. 
Komuniści za wszelką cenę starali się nie tylko zniszczyć pamięć o 
nich, ale również wykreować na „bohaterów” oprawców Żołnierzy 
Wyklętych – „utrwalaczy władzy ludowej” i „zbrodniarzy w togach”. 



 
Kiedy w 1953 roku rozbito ostatni oddział niepodległościowy, a 

w 1963 roku zabito ostatniego uczestnika walki zbrojnej, mogło się 
wydawać, że świadectwo Żołnierzy Wyklętych nie będzie ważnym 
składnikiem polskich dziejów.  

Każdy kto tak myślał popełnił jednak błąd. Jest dzisiaj inaczej. 
Żołnierze Wyklęci są symbolem więzi międzypokoleniowej – tymi, 
którzy patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny postawili wyżej niż własne 
życie. Stali się w komunizmie kontynuatorami tradycji konfederackiej, 
powstańczej i irredentystycznej.  

Dzisiaj Żołnierze Wyklęci stali się ikonami młodego pokolenia, 
które przyczyniło się do przewartościowania opinii o bohaterach 
podziemia antykomunistycznego oraz utrwalenia w nowoczesny 
sposób pamięć o ich misji. 
 
Panie i Panowie, 

Dziękuję Uczestnikom i Organizatorom konferencji, a przede 
wszystkim reprezentantom Żołnierzy Wyklętych oraz ich rodzinom. 

Niech Pan Bóg miłosierny da wieczny odpoczynek wszystkim 
poległym Żołnierzom Wyklętym, a nam pozwoli mieć ich w swojej 
pamięci. 

Dziękuję historykom i środowiskom młodzieżowym, którzy 
przywracają prawdę o Żołnierzach Wyklętych oraz ich misji 
straceńczej. Należy też pamiętać o organizatorach wystawy w 1993 
roku, którzy wprowadzili do świadomości społecznej pojęcie 
„Żołnierze Wyklęci”. 
Dziękuję 


