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Centralne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Po raz dziesiąty w całym kraju obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Centralne
uroczystości odbyły się z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, szefa MON Mariusza Błaszczaka oraz
Dowódcy Generalnego RSZ. Wręczone zostały awanse generalskie, a przysięgę wojskową złożyło ponad 2
tysiące żołnierzy służby przygotowawczej.
Uroczystość rozpoczęła się od wciągnięcia na maszt Proporca Prezydenckiego i flagi państwowej oraz
odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Następnie odczytano Apel Pamięci z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, po czym oddano salwę honorową.

Rotę przysięgi, w obecności sztandaru Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego wypowiedziało ponad dwa
tysiace elewów z 38 jednostek wojskowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Możemy śmiało mówić, że dzisiejsza wolna Polska istnieje i rozwija się także dzięki męstwu, odwadze naszych
bohaterów – Żołnierzy Niezłomnych. Jest wielkim zaszczytem dla stojących tu dzisiaj elewów, żołnierzy
Wojska Polskiego, że mogli złożyć żołnierską przysięgę właśnie dzisiaj, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy
Niezłomnych. Ale jest to także znak, do kogo mają się odwoływać, kiedy wypowiadają słowa „Ku chwale
Ojczyzny”, do kogo mają się odwoływać, kiedy myślą o swojej żołnierskiej służbie, kogo powinni brać sobie za
wzór – tych, którzy żołnierskiej przysiędze w najtrudniejszych i najstraszliwszych chwilach, w beznadziejnej
sytuacji, wierni byli do samego końca.” – mówił podczas Centralnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, Prezydent RP Andrzej Duda.
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Błogosławieństwa na czas służby udzielił żołnierzom biskup polowy WP Józef Guzdek. Modlitwę
błogosławieństwa odmówili także przedstawiciela duszpasterstw wojskowych: prawosławnego i
ewangelickiego.

W czasie uroczystości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje na
pierwszy i wyższe stopnie generalskie ośmiu oficerom Wojska Polskiego.

"Wojsko Polskie będzie liczniejsze, będzie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i będzie ściślej
współpracowało w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, także dzięki bardzo dobrym relacją ze Stanami
Zjednoczonymi. Dziękuję wszystkim tym, którzy złożyli dziś przysięgę. To świadectwo tego, ze jesteście
wyszkoleni, że jesteście przygotowani do obrony Ojczyzny" - powiedział podczas uroczystości minister obrony
narodowej Mariusz Błaszczak.

Prezydent RP wraz z kombatantami złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Zabrzmiała Pieśń
Reprezentacyjna Wojska Polskiego, a oddziały reprezentacyjne przedefilowały przed trybuną honorową.
Po uroczystości na przed Grobem Nieznanego Żołnierza uczestnicy przeszli ulicami gen.
Tokarzewskiego-Karaszewicza, Krakowskim Przedmieściem, Świętojańską do archikatedry św. Jana Chrzciciela,
gdzie odprawiona została Msza św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych.

***
3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. "W hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie
niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń
demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej
agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu" - głosiło uzasadnienie ustawy.
Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po
pokazowym procesie, między godziną 20:00 a 20:45 strzałem w tył głowy zostali rozstrzelani przywódcy IV
Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" - prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński ("Pług", "Ludwik")
i jego najbliżsi współpracownicy. Ciał zamordowanych nie wydano rodzinom. Pogrzebano je w nieznanym do
dziś miejscu. Śmierć ponieśli: Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka,
Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel.
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