
 

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

UPAMIĘTNIAJĄCE ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

 

Od pięciu lat, pierwszy dzień marca poświęcony jest pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”. Wspominamy wtedy bohaterskie postawy naszych rodaków, wielkich 

patriotów, żołnierzy walczących o prawdziwie wolną Polskę.  

Po zakończeniu II wojny światowej bohaterowie antykomunistycznego               

i niepodległościowego podziemia nie zgodzili się na fałsz, obłudę i hipokryzję, jaką 

była Polska pod rządami komunistów. Kontynuowali walkę przeciwko nowemu 

okupantowi, bo zamiast ucisku i dyktatu sowieckiego imperium, chcieli Polski 

prawdziwie niezawisłej, z wolnością sumienia i wypowiedzi. Stanęli w obronie 

Polaków, poddanych terrorowi przez stalinowską władzę. Zwalczali funkcjonariuszy 

służby bezpieczeństwa, uwalniali więźniów politycznych, obnażali kłamstwa partyjnej 

propagandy, podtrzymywali w narodzie ducha oporu. 

Nie dali się przekonać, nie dali się złamać. Pozostali wierni Ojczyźnie. 

Większość z nich poniosła najdotkliwsze konsekwencje ponosząc śmierć, w ciszy                 

i ukryciu, odarci z ludzkiej czci i godności. Wielu spoczywa w bezimiennych mogiłach 

do dziś. Ale pamiętamy, że była to śmierć bohaterska, za Ojczyznę. 

Wśród nich byli żołnierze niezłomni z terenów dzisiejszego Podkarpacia, na 

czele z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim, patronem sali Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego i ulicy przy której znajduje się gmach Urzędu Marszałkowskiego. 

Jemu oraz innym członkom IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i 

Niezawisłość” pochodzącym z naszego regionu (m.in. Adam Lazarowicz, Józef 

Rzepka, Karol Chmiel) poświęcony został znajdujący się w Rzeszowie pomnik. 

Dlatego dzisiaj, w przededniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych” Radni Województwa Podkarpackiego składają szczególny hołd                  

i szacunek wszystkim, którzy bohatersko walczyli o godność i honor polskiego 

żołnierza, o niepodległą Polskę wolną od obłudy sowieckiej propagandy, o Polskę 



rządzoną przez Polaków dla których głównym przesłaniem było hasło „Bóg-Honor-

Ojczyzna”.   

Żołnierze Wyklęci długo czekali na przywrócenie dobrego imienia i czci. Stało 

się tak z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od 1 marca 2011 roku dzień ten 

jest Świętem Państwowym. W ostatnich dniach niemal w całym Podkarpaciu 

niezliczone wydarzenia i imprezy przypominały o szlachetnej i bohaterskiej postawie 

„Niezłomnych”. Wzięło w nich udział setki tysięcy osób, co potwierdziło uznanie dla 

bohaterstwa, ale również dla idei, które przyświecały „Żołnierzom Wyklętym”. Za 

wspaniałe upamiętnienie czynów i postaw „Niezłomnych” my Radni chcemy 

organizatorom oraz uczestnikom tych imprez gorąco podziękować i wyrazić uznanie.  

Dzięki Wam po niezłomnych bohaterach zostanie dużo więcej niż wskazany 

przez Zbigniewa Herberta „Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy”. 

Cześć i chwała Bohaterom 

 

Radni Województwa Podkarpackiego 


