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UCHWAŁA NR XIV/99/2012
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 12 czerwca 2012 r.

w sprawie upamiętnienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Z uwagi na przypadający w dniu 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych" Rada Miejska 
w Kałuszynie na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 
Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.), uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1 marca 1951 roku zamordowano członków IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość" na czele z ppłk 
Łukaszem Cieplińskim „Pługiem", który w 2007 roku został odznaczony pośmiertnie Orderem Orła Białego. 

Oddajemy hołd 200 tysiącom żołnierzy podziemia walczących w antykomunistycznym powstaniu w latach 
1944 - 1955. Blisko 20 tysięcy z nich zginęło w walce, 8 tysięcy skazano na wyroki śmierci, z których 
wykonano 4,5 tysiąca. Ostatni ukrywający się żołnierz został zamordowany w październiku 1963 roku. Wielu 
z nich do dzisiaj nie ma swoich grobów. 

Żołnierze Wyklęci za wierność niepodległej Polsce płacili nie tylko swoim życiem. Ci którzy zdołali opuścić 
PRL-owskie więzienia, byli prześladowani przez dziesiątki lat, niektórzy aż do 1989 roku. Komunistyczne 
władze zakłamały ich pamięć, a represje dotknęły także ich rodziny. 

§ 2. 

Rada Miejska w Kałuszynie oddaje hołd „Żołnierzom Wyklętym” oraz uznajezasługi organizacji i grup 
niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie walki przeciwko 
sowietyzacji Polski. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Ewa Wanda Standziak
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Uzasadnienie

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", wielkich bohaterów polskiej drogi do 
niepodległości i suwerenności. Żołnierze Ci po zakończeniu II Wojny Światowej nie złożyli broni, nie 
zaakceptowali sowieckiej okupacji naszego kraju. Ukrywając się w lasach, w skrajnie trudnych warunkach, 
walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Dla żołnierzy był to okres silnych represji. Społeczeństwo natomiast 
zostało zupełnie zdominowane przez reżim komunistyczny. Mimo tak niekorzystnych warunków, „Żołnierze 
Wyklęci" pozostali wierni swoim przekonaniom i Państwu Polskiemu, dając temu dowód w setkach bitew ku 
wolnej Polsce. 

Przez lata PRL-u, żołnierzy podziemia niepodległościowego nazywano ”zaplutymi karłami reakcji", 
a wszystkie niepodległościowe organizacje, do których należeli, określano jako „faszystowskie bandy". Mając 
na uwadze wciąż niepełne dane w latach 1945-1956 z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło w walce 
około 20 tys. żołnierzy podziemia niepodległościowego, a 8 tysięcy skazano na karę śmierci, z których 
wykonano ponad połowę. Nielicznym udało się przetrwać stalinowski reżim. Bojownicy którzy przeżyli, do 
końca życia znajdowali się pod baczną obserwacją służb bezpieczeństwa PRL. 

Mieszkaniec gminy Kałuszyn Pan Mieczysław Murawski - „Żołnierz Wyklęty”, objął patronat honorowy 
społecznego komitetu, który to 1 marca br. podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci „ Żołnierzy 
Wyklętych ” wraz władzami samorządowymi dokonał uroczystego odsłonięcia i poświecenia pomnika 
hołdującego poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym bojownikom 
zrzeszonych w organizacjach: Wolność i Niezawisłość , Związek Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych , Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej . 


