W niedzielę uroczystości pamięci Żołnierzy Wyklętych
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W niedzielę, 3 marca przed pomnikiem ofiar terroru komunistycznego odbędą się
ursynowskie obchody Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Dwieście tysięcy żołnierzy
podziemia walczyło z reżimem komunistycznym od 1943 do 1963 roku. Do dziś ich
działalność wzbudza podziały i emocje.
Radni, przedstawiciele zarządu dzielnicy, ugrupowań politycznych i społecznych złożą kwiaty pod
głazem upamiętniającym ofiary terroru komunistycznego, przy kościele św. Katarzyny. Będą
przemówienia, modlitwy, śpiewanie hymnu.
- Przez kilkadziesiąt lat pamięć o bohaterach była zakłamywana, hańbiono ich, opulwano. Każdy z
nich to perła do indywidualnego, biograficznego zapisu. To 200 tysięcy ludzi - mówi prof. Jan Żaryn,
senator PiS, który od lat jest przewodniczącym Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W programie ursynowskich obchodów przewidziano:
o 12:30 - msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych w kościele pw. św. Katarzyny (ul. Fosa 17)
ok. 13:15 - przejście na Stary Cmentarz Służewski (ul. Anyżkowa), złożenie wieńców i
zapalenie zniczy przy Kapsule Czasu i głazie nad prochami ofiar aparatu stalinowskiego -

Informacji Wojskowej.
ok. 13:30 - modlitwa w intencji ofiar, przemówienia zaproszonych gości, odśpiewanie hymnu,
złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Męczenników Terroru Komunistycznego
1944–1956 (po mszy św.)
Przez lata władza ludowa usiłowała zatrzeć pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Ich ciała chowano w
nieznanych miejscach, nie pisano o nich w podręcznikach szkolnych, nazywano "bękartami wojny".
3 lutego 2011 roku Sejm ustanowił święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach
Wyklętych obchodzony 1 marca. Data ta nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim
więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i
Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo
ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. Tablica
pamiątkowa poświęcona Cieplińskiemu znajduje się w kościele św. Katarzyny.
Uroczystości odbędą się przy pomniku ofiar terroru komunistycznego przy kościele św. Katarzyny.
Pomnik powstał dzięki staraniom ks. Józefa Maja - wieloletniego proboszcza parafii przy ul. Fosa.
Odsłonięty został 26 września 1993 roku. Stanął w miejscu gdzie od 1945 roku Urząd
Bezpieczeństwa grzebał ofiary mordów politycznych dokonywanych w więzieniu na Mokotowie.
Szacuje się, że pochowano tu około dwóch tysięcy ciał. Miejscowa ludność w symboliczny sposób
kładła kamienie w miejscach tajnych pochówków, stąd forma monumentu w postaci symbolicznych
głazów.
Żołnierze wyklęci: kim byli?
To popularna nazwa powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, które nie
zaprzestało walki po zakończeniu II wojny światowej. Jednostki te stawiały opór sowietyzacji Polski i
czynnie walczyły ze służbami bezpieczeństwa ZSRR - NKWD oraz PRL - UB. W szeregach walczącego
podziemia w sumie znalazło się 25-30 tysięcy osób (IPN szacuje, że w 1945 r. - 150-200 tysięcy).
Władza PRL zaciekle zwalczała oddziały nazywane "reakcyjnym podziemiem". Ostatni członek ruchu
oporu - Józef Franczak ps. "Lalek" - zginął 18 lat po wojnie, w obławie z Lubelskiem w 1963 roku.
Ocena działalności żołnierzy wyklętych nie jest jednak jednoznaczna. Wielu historyków zarzuca im
dokonanie mordów na tle narodowościowym, m.in. wobec Żydów i Ukraińców czy Białorusinów.
Część tych zbrodni IPN określił mianem ludobójstwa.
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