
SIEDLCE
Z okazji Narodowego
Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”
na Cmentarzu
Wojennym w Siedlcach
odbyły się miejskie
uroczystości
poświęcone pamięci
Żołnierzy Wyklętych.

Po mszy świętej odprawionej
w kościele Garnizonowym
uczestnicy udali się na Cmen-
tarz Wojenny, gdzie odbyła się
oficjalna część wydarzenia. Ob-
chody rozpoczęły się uroczy-
stym apelem poległych, który
wygłosił kapitan Szymon Wil-
czyński.

- Bohaterowie walk o niepod-
ległość Rzeczypospolitej, miesz-
kańcy Siedlec, żołnierze Wojska
Polskiego,rodacy, stajemy dziś
do uroczystego apelu pamięci
z okazji Narodowego Dnia Żoł-
nierzy Wyklętych, aby złożyć
hołd bohaterom Polski Walczą-
cej, komunistycznego podzie-
mia, którzy w obronie niepodle-
głego bytu państwa polskiego
przeciwstawili się sowieckiej
okupacji i narzuconemu siłą
Polsce komunistycznemu reżi-
mowi. Wzywam walecznych
obrońców Rzeczypospolitej
w 1939 roku, którzy stawili opór
niemieckiemu i sowieckiemu
najeźdźcy - powiedział.

Z kolei w Muzeum Regional-
nym w Siedlcach odbyło się spo-
tkanie z prof. Dariuszem Magie-

rem pt. „Żołnierze Wyklęci jako
problem badawczy”. Po przywi-
taniu zebranych gości dyrektor
Sławomir Kordaczuk zaprezen-
tował sylwetkę prelegenta. Na-
stępnie prof. Dariusz Magier
przedstawił wykład ukazujący
„Żołnierzy Wyklętych” jako pro-
blem badawczy. Podczas wystą-
pienia naukowiec zwrócił mię-
dzy innymi uwagę na szczu-
płość obiektywnych źródeł hi-
storycznych dotyczących żołnie-
rzy antykomunistycznego
ruchu partyzanckiego. Osoby
zajmujące się tą tematyką są
zdane na materiały śledcze UB
oraz wspomnienia żołnierzy
i osób represjonowanych.

Później odbyła się emisja fil-
mu dokumentalnego prezentu-
jącego siedzibę aresztu śledcze-
go Powiatowego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego w Radzy-
niu Podlaskim. Widok cel wię-
ziennych z napisami wyrytymi

na ścianach przez cierpiących
ludzi wywarł wrażenie na oglą-
dających.

Wydarzenie miało formułę
półotwartą. Po projekcji filmu
wywiązała się intersująca dys-
kusja, której moderatorem był
wicedyrektor Krzysztof Chaber-
ski. Prof. Dariusz Magier odpo-
wiadał na liczne pytania przyby-
łych gości. Dotyczyły one m.in.
działalności Brygady Święto-
krzyskiej NSZ, finasowania od-
działów partyzanckich i życia
codziennego w konspiracji.

Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych dosyć szybko
zadomowił się w naszych kalen-
darzach. Święto weszło do spo-
łecznej świadomości i funkcjo-
nuje. To znak, że - mimo półwie-
cza programowego zamilczania
- w narodzie tkwiła jednak po-
trzeba przywrócenia społecznej
pamięci autentycznych bohate-
rów walki o niepodległość Pol-

ski. Dlaczego? Po prostu „mord
założycielski” komunizmu do-
tyczył zbyt wielu polskich ro-
dzin i społeczności lokalnych,
by można go było pogrzebać.

Warto przypomnieć, że świę-
to jest stosunkowo nowe. Ro-
dziło się w bólach. Prawda hi-
storyczna z trudem przebijała
się przez wieloletnią czarną pro-
pagandę komunistów z czasów
PRL. Kolejnymi krokami do niej
było przyjęcie przez Sejm RP
w 2001 r. uchwały uznającej za-
sługi powojennych organizacji
niepodległościowych w walce
o wolność oraz wniosek trzech
głównych związków komba-
tanckich je reprezentujących
z 2009 r. o ustalenie 1 marca
świętem żołnierzy podziemia
antykomunistycznego. Poparły
go największe ówczesne kluby
parlamentarne reprezentujące
zarówno koalicję rządzącą (PO),
jak i opozycję (PiS). Skutkiem

było ustanowienie święta pań-
stwowego w 2011 r.

Termin Żołnierze Wyklęci zo-
stał zaczerpnięty z tematu wy-
stawy zorganizowanej przez Li-
gę Republikańską w 1994 roku.
Oznacza on wszystkich żołnie-
rzy podziemia antykomuni-
stycznego, którzy nie złożyli
broni w walce o wolność ojczy-
zny po wejściu na ziemie pol-
skie wojsk sowieckich w latach
1944-1945 r. Uzasadnieniem
dalszej walki było nie zrealizo-
wanie celu, jakim jawiła się nie-
podległość państwa i suweren-
ność narodu, oraz narzucenie
Polakom obcych rządów. Ob-
cych, gdyż bez sowieckiej inter-
wencji komuniści nie mieli naj-
mniejszych szans na zdobycie
władzy w Polsce. Uznano za-

tem, że tę administrację nale-
ży traktować jako namiestni-
czą wobec faktycznej podległo-
ści kraju Związkowi Sowieckie-
mu. Stąd przekonanie o kolej-
nych okupantach, którzy płyn-
nie zastąpili Niemców.
W stosunku do żołnierzy pod-
ziemia antykomunistycznego
zastosowano całą moc terroru
państwowego wspomaganego
przez formacje sowieckie. PRL-
owska propaganda ich wyklęła
i wraz z rodzinami skazała na
hańbę. Tak narodziła się na-
zwa święta. Określa ona pew-
ną zbiorowość, ale nie warto-
ściuje. Oznacza grupę ludzi,
bez względu na ich osobiste
przekonania, zalety, wady czy
zasługi.
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