
Uchwała Nr V/36/2015 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 19 marca 2015r. 

 

 

w sprawie przyjęcia stanowiska o uczczeniu pamięci żołnierzy 

Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej 

 

 

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Nowodworskiego stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr XVIII/102/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lutego 2008 roku 

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2008r. Nr 67 poz. 2444) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa 

Podziemnego po II wojnie światowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 

/-/ Grzegorz Paczewski   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr V/36/2015 

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19.03.2015r.  
 

STANOWISKO 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego 

po II wojnie światowej 

 

Radni zgromadzeni na sesji Rady Powiatu Nowodworskiego w dniu 19 marca 2015 
roku powołują się na słowa św. Jana Pawła II z 18 maja 1994 roku: „Tak więc dla nas 
walka nie skończyła się w 1945 roku ! Trzeba ją było podejmować wciąż na nowo. Trzeba 
więc dołączyć dzisiaj prawdę o wszystkich Polakach i Polkach, którzy w rzekomo 
własnym państwie stali się ofiarami totalitarnego systemu, i którzy na własnej ziemi 
oddawali życie za tę samą sprawę, za którą oddawali życie Polacy w roku 1939, a potem 
podczas całej okupacji, a wreszcie pod Monte Cassino i w Powstaniu Warszawskim. 
Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb 
bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba 
ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i przed historią, ażeby nie zamazywać 
prawdy. Nie można dopuścić do tego, ażeby w Polsce, zwłaszcza w Polsce współczesnej 
nie zostało odtworzone martyrologium Narodu Polskiego”. 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony ustawą  
z dnia 3 lutego 2011r. W preambule wymienionego aktu prawnego czytamy: „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, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi 
komunistycznemu (…)”. 

Radni zgodnie oddają hołd wszystkim żołnierzom, którzy mimo ustanowienia  
w powojennej Polsce dyktatury stalinowskiej wykazali odwagę i kontynuowali walkę  
o przywrócenie niepodległej Ojczyzny, a przede wszystkim tym, którzy oddali swoje życie  
pomordowani w katowniach na terenie Polski i Związku Sowieckiego.  
Ich „przewinieniem” była miłość do Polski i chęć pozostania wolnymi ludźmi. Ofiary te 
określone zostały jako wyklęte i skazane na zapomnienie nie tylko w komunistycznej 
Polsce, ale również Ci, którzy pozostali przy życiu i Ich Rodziny żyjąc już w wolnej Polsce 
nie doczekali się moralnej satysfakcji. 

Dzisiaj władze państwowe i samorządowe Polski  mają obowiązek pielęgnować 
pamięć  o tych ludziach, by ich śmierć nie poszła na marne. Dlatego też z satysfakcją 
przyjmujemy oficjalne  ustanowienie w wyniku wieloletnich starań środowisk 
patriotycznych i kombatanckich dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. 

W trosce o pamięć obecnych i przyszłych pokoleń apelujemy do Zarządu Powiatu 
Nowodworskiego, dyrektorów szkół  i gminnych władz samorządowych  
o włączenie na stałe do kalendarza oficjalnych uroczystości patriotycznych na naszym 
terenie obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

Wiceprzewodniczący Rady 

/-/ Grzegorz Paczewski   
 


