
Niezapomniana lekcja historii

Na przestrzeni  wieków ludzie  doświadczyli  nie  tylko  zdarzeń  radosnych,  ale  i  też
bardzo trudnych, traumatycznych, po których latami dochodzili do siebie, a ich świat wartości
odbudowywał  się  na  nowo.  Największym zaskoczeniem i  tragedią  były  wojny,  ponieważ
wtedy  musieli  zrezygnować  ze  swoich  codziennych  planów  i  marzeń.  Większość  z  nich
postanowiła  nie  uciekać,  nie  poddawać się,  lecz stanąć twarzą w twarz z wrogiem, który
całkowicie zniewolił  Polskę, doprowadził  ją do wielkiej  ruiny, zabijając przy tym miliony
ludzi.  Wielu  z  nich  poległo  oddając  życie  za  swoją  ukochaną  Ojczyznę,  za  wolność
przyszłych pokoleń.

***

Parę  lat  temu,  kiedy  uczęszczałam  jeszcze  do  gimnazjum,  jedna  z  nauczycielek
opowiedziała nam, uczniom, właśnie o takich bohaterach. Był  wtorek, 1 marca, dzień jak co
dzień. O godzinie 9.00 mieliśmy zacząć dwie lekcje historii – zupełnie inne niż dotychczas.
Zmieniły one nasze poglądy na życie i historię Polski. 

Gdy na tablicy pojawił się temat: Łukasz Ciepliński ps. „Pług” Podpułkownik Wojska
Polskiego,  prezes  IV  Komendy  Zrzeszenia  Wolność  i  Niezawisłość  oraz  jego  towarzysze
walki, czyli o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wszyscy byliśmy zaskoczeni.
Pierwszy raz usłyszeliśmy o takim dniu i takich żołnierzach. Kuba nawet przypomniał, że
mieliśmy kończyć II wojnę światową.

Pani z zaskoczeniem na twarzy zaczęła opowiadać:

–  Żołnierze  Wyklęci  są  to  właśnie  bohaterowie  związani  z  II  wojną  światową
i późniejszą walką w obronie Polski. Gdy wojska niemieckie skapitulowały i wycofały się, na
nasze ziemie w granice naszego kraju wkroczyły wojska sowieckie.  Rozpoczęło się powolne
budowanie  aparatu  komunistycznego.  Stalin  chciał  zbudować  Polskę  na  wzór  Związku
Radzieckiego.  Wszystko  sobie  dokładnie  zaplanował  i przemyślał  jeszcze  długo  przed
zakończeniem  wojny.  Wspomniani  żołnierze  nie  zgadzali  się  z  tą  polityką  i  prowadzili
działania  antykomunistyczne,  by  wyzwolić  Polskę  spod  nowej  –  sowieckiej  okupacji.
Mówimy  dzisiaj  o  nich,  ponieważ  święto  wymienione  w  temacie  lekcji  wypada  właśnie
dzisiaj– pierwszego marca.

Wszyscy  z  wielkim  zainteresowaniem  słuchaliśmy.  W  klasie  jak  nigdy  dotąd
panowała cisza, a pani kontynuowała swoją wypowiedź:

 – Zacznijmy może po kolei. Opowiem wam, jak wyglądał komunizm i dlaczego ci
ludzie się z tym systemem nie zgadzali. Cała Polska została kontrolowana całkowicie przez
Stalina  i ZSRR.  Powołano  policję  polityczną  zwaną  UB,  której  zadaniem  było  szukanie
i łapanie przeciwników polityki komunizmu, który wprowadzano nawet w szkołach. Tych,
którzy chcieli uwolnić Polskę od wroga, wyzwolić z niewoli,  zrobić krajem niepodległym,
poddawano  karze  śmierci.  Cała  gospodarka  państwa  polskiego  została  podporządkowana
Związkowi  Radzieckiemu.  Zaczęto  ingerować  i  kontrolować  prasę,  wprowadzono  w nich
cenzurę słowa. Wybory były fałszowane tak, żeby wynikało z nich, że partia komunistyczna
zyskała  największe  poparcie.  Na  jej  nieszczęście  Polacy  nie  zaakceptowali  takiej  władzy
i zaczęli się buntować. Powstawały różne tajne organizacje do walki z Sowietami. Ludzie nie
poddawali  się,  coraz  więcej  młodych zaciągało  się  do walki,  by stawić  czoła  okropnemu
wrogowi.

Nikt z nas nie miał pojęcia, jak ciężkie było życie ludzi w tamtych czasach i jakie
mamy szczęście, że możemy żyć w wolnej Polsce. 



Po  swojej  wypowiedzi  pani  zadała  nam  pytanie,  czy  znamy  jakiegoś  Żołnierza
Wyklętego, inaczej Niezłomnego. Niestety w klasie dalej panowała cisza, więc pani zaczęła
opowiadać dalej:

–  Jeden  z  nich  to  Łukasz  Ciepliński  ps.  „Pług”   Był  podpułkownikiem  Wojska
Polskiego, prezesem IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Dziś znany jako jeden
z największych  polskich  bohaterów pod postacią  Żołnierza  Wyklętego.  Razem z wieloma
innymi  działającymi  w  polskich  powojennych  podziemiach  niepodległościowych
i antykomunistycznych  stawiał  opór  sowietyzacji  Polski,  rządom  Stalina  i  służbom  mu
podporządkowanym. Brał udział w wielu walkach jeszcze za czasów okupacji niemieckiej.
Był oddanym i wiernym Polsce patriotą. Uczestniczył w wielu akcjach bojowych na obszarze
powiatów: Rzeszów, Dębica i Kolbuszowa. Współtworzył organizację NIE, która miała na
celu  walkę  o  pozbycie  się  wroga,  odzyskanie  niepodległości,  utraconej  na  skutek  działań
Sowietów. Przez całe  swoje życie  toczył  walkę o swoją ukochaną Ojczyznę i  upragnioną
wolność.  Chciał,  aby  przyszłe  pokolenia  mogły  doświadczyć  tego,  co  oni  utracili,  o  co
walczyli i ginęli. Pokażę wam teraz kilka kadrów na temat wspaniałych bohaterów, jakimi
byli Wyklęci.

Film trwał może 5 minut, ale niósł ze sobą niesamowite przesłanie i historię życia
Cieplińskiego.  Dowiedzieliśmy  się,  że  miał  rodzinę,  do  której  pisał  z  aresztu  grypsy.
Przekazywał w nich informacje o sobie, o marzeniach, aby syn jego Andrzejek, podobnie jak
on oddanie walczył i zawsze bronił swego kraju oraz by nigdy nie zapominał o Bogu i był
wierny swoim ideom.

Przed naszymi oczyma pojawiały się raz po raz fotografie i zdjęcia grypsów, które
przetrwały.

A  potem był  kolejny  film,  trochę  inny  od  poprzedniego.  Była  to  nagrana  relacja
współwięźnia Cieplińskiego. Opowiadał on o nim i jego towarzyszach walki. O fałszywych
oskarżeniach,  o ich procesie, który trwał aż 3 lata i o mękach, jakie przechodzili  podczas
przesłuchań, gdyż jedną z metod UB były ciężkie i brutalne tortury.

Siedzieliśmy  jak  zahipnotyzowani,  a  z  ekranu  znów popłynął  głos:  „Wielokrotnie
Łukasza Cieplińskiego na przesłuchania wynoszono na kocu, gdyż miał połamane kości rąk
i nóg,  a później  przynoszono  do  celi  nieprzytomnego”  (…). „Podobnie  było  z  jego
podkomendnymi: Adamowi Lazarowiczowi wybito zęby, Józefa Rzepkę doprowadzono do
obłędu, a torturowanemu Franciszkowi Błażejowi powstały na nogach ropiejące rany”.

Powiedział również, że Ciepliński przed śmiercią wyznał mu coś ważnego. Prosił, aby
ten  przekazał  jego  rodzinie,  że  podczas  wykonywania  wyroku  będzie  trzymał  w  ustach
medalik, by później w wolnej Polsce jego syn mógł odnaleźć mogiłę ojca i pochować go tak,
jak to powinno być zrobione, gdyż Związek Radziecki nie przejmował się zamordowanymi
żołnierzami.  Wykopywano wówczas  w lasach doły śmierci,  do których później  wrzucano
ciała pomordowanych. Niektórych z nich nie odnaleziono do tej pory– w tym właśnie miejsca
pochówku Cieplińskiego. Szukano go wielokrotnie, jednak bezskutecznie.

Film się skończył, ale nie cisza. Jakaś zaduma ogarnęła nas wszystkich. Przerwał ją
dopiero głos pani od historii: 

– Macie może jakieś pytania? Pytajcie śmiało – zachęcała.

Natychmiast pojawił się las rąk, co często się nie zdarzało. Pani zaczęła wskazywać
osoby. Pierwsze pytanie padło od Zosi:



– A dlaczego to święto obchodzimy akurat 1 marca, a nie w jakiś inny dzień?

–  Już  odpowiadam  Zosiu.  Bardzo  dobrze,  że  zapytałaś.  Właściwie  chciałam wam
o tym powiedzieć na samym początku zajęć. Nie bez powodu rozmawialiśmy o Cieplińskim
i jego towarzyszach.  Od 2011 roku pamięć  o nich wszystkich powróciła.  Polska pamięta
o swoich bohaterach i oddaje im cześć. Każdego roku 1 marca świętujemy jako Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data nie jest przypadkowa. To wtedy wykonano wyrok
na Łukaszu Cieplińskim i pozostałych członkach organizacji Wolność i Niezawisłość: Adamie
Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Ludwiku Kubiku, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju,
Józefie  Batorym  oraz  Karolu  Chmielu.  1  marca  1951  roku,  w  piwnicy  mokotowskiego
więzienia  zamordowano  ich  strzałem  w tył  głowy –  wyjaśniła.  Wskazała  kolejną  osobę.
–Słucham następnego pytania, Tomek?

– Czemu dopiero od 2011 roku? – zapytał.

– Od dziecka interesowałam się historią Polski. Sama dużo czytałam na ten temat.
Wiele  informacji  pozyskałam  od  swojej  rodziny.  W  tamtych  czasach  Żołnierze  Wyklęci
nazywani  byli  bandytami,  zdrajcami.  Nikt  o  tym  nie  rozmawiał,  ponieważ  był  to  temat
zakazany.  Pomysł  ustanowienia  święta  właśnie  w  tym  dniu  podsunął  ówczesny  prezes
Instytutu  Pamięci  Narodowej  –  Janusz  Kurtyka.  Inicjatorom  powstania  święta  zależało
szczególnie na ustanowieniu go przed 1 marca 2011 roku, aby pierwszymi obchodami uczcić
60. rocznicę zamordowania dowództwa WiN.

Gdy  pani  skończyła  opowiadać,  zadzwonił  dzwonek  na  przerwę.  Nie  wiedziałam
nawet,  kiedy minęły nam te dwie godziny historii.  Lekcja  ta odmieniła  nasze poglądy na
historię Polski, zmieniła nasze nastawienie do życia, sprawiła, że zaczęliśmy doceniać to, co
mamy, cieszyć się, że możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce. 

***

Nim wyszliśmy z klasy, pani zatrzymała nas jeszcze na chwilkę i poprosiła, aby na
zadanie  domowe,  każdy  z  nas  poszukał  w  internecie  lub  popytał  dziadków  o  innych
Żołnierzach Wyklętych, a następnie napisał o nich parę krótkich zdań i ciekawych informacji.

Zaabsorbowana  tym,  czego  dowiedziałam  się  na  historii,  pobiegłam  do  swoich
dziadków, aby im o tym opowiedzieć.  Ledwo zaczęłam, gdy wtrącił się dziadek ze swoją
opowieścią. Chciał koniecznie, bym wiedziała, jak to wszystko wyglądało z jego perspektywy
i kim dla niego są Wyklęci. 

– Choć przez niektórych nazywani bandytami, dla mnie są wzorem, symbolem walki,
oddania,  patriotyzmu  i  wielkiego  poświęcenia.  Mogli  pozwolić  na  dalsze  rujnowanie
Ojczyzny lub ją zdradzić, lecz oni nigdy na to nie przystali, woleli oddać swe życie. Niech mi
ktoś powie, że jej nie kochali. Do samego końca wierzyli, że nasz kraj podniesie się z niewoli,
odzyska  to,  co  utracił,  a  Polska  będzie  wolna  i  przyszłe  pokolenia  będą  mogły  żyć  nie
martwiąc  się  o  jutro.  –  odparł  dziadek smucąc  się  przy  tym niesamowicie,  ponieważ dla
niego, jak i dla wszystkich żyjących wtedy, były to bardzo ciężkie czasy, o których każdy
niechętnie wspomina. 

–  Dziadku,  a  kto  był  dla  ciebie  największym  bohaterem?  –  zapytałam
z zaciekawieniem. 

– Witold Pilecki, ps. „Witold” –odpowiedział.

– Opowiedz mi, dlaczego akurat on wywarł na tobie takie wrażenie? 



 – „Witold” w swoim krótkim życiu zrobił dla Polski bardzo wiele i również za nią
zginął.  Walczył  w powstaniu  warszawskim, dowodził  jednym z oddziałów powstańczych.
Spisywał  swoje wspomnienia  z  pobytu w obozie Auschwitz.  Bodajże w czerwcu 46 roku
Pilecki dowiedział się o rozkazie, w którym rząd londyński nakazuje mu opuścić Polskę. Nie
posłuchał rozkazu bo nie miał zastępcy, któremu mógłby przekazać swoje obowiązki. 

– Był w Oświęcimiu?

–  Sprowokował  trochę  swoje  aresztowanie  przez  Gestapo  i  trafił  do  obozu,  aby
przekazywać raporty i zdobyć informacje o tym, co się tam dzieje. Zgłosił się do tej akcji na
ochotnika. Możesz to sobie wyobrazić? Później pojmany przez komunistyczne władze, trafił
do aresztu, który był prawdziwym piekłem. Przy nim, jak sam wspomniał „Oświęcim to była
igraszka”.

Okropnie katowany, wycierpiał katusze –  przeczytałam później  na jednej  ze stron
internetowych.  –Jeden  ze  świadków  opowiadał:  „był  torturowany  wręcz  barbarzyńsko:
zdarto  mu  paznokcie,  z  nóg,  miażdżono  mu  jądra,  nadziewano  go  na  nogę  od  stołka.
Katowany był w sposób nieludzki”. Niesłusznie skazany na śmierć przez UB, ponieważ bronił
wartości Polski, został oskarżony o zdradę.

–  Wyrok  wykonano  w  więzieniu  mokotowskim  na  Rakowieckiej  –  ciągnął  swą
opowieść dziadek. –strzałem w tył głowy. Żaden z oprawców nie miał odwagi spojrzeć mu w
oczy. Tchórze – odrzekł z nieukrywanym wzburzeniem, ale po chwili dodał już z tym swoim
dobrze mi znanym (chyba od zawsze) spokojem. –Wiesz wnusiu, ten Pilecki według mnie był
jednym  z najodważniejszych  żołnierzy  II  wojny  światowej  i  czasów  po  niej,  czasów
komunizmu i rządów Sowietów. 

– Dziadku, dziękuję ci bardzo za tę opowieść – ucałowałam go w policzek, udając, że
nie widzę jego wzruszenia.

–  Cieszę się, że zainteresowała cię historia naszej ukochanej Polski i jej bohaterów,
a jeszcze  bardziej  z  tego,  że  chciałaś  posłuchać  opowieści  starego  człowieka.  Dla  was,
młodych,  liczy  się  tylko  to,  co  znajdziecie  w  tym…  no…  internecie  –  ożywił  się,
przypomniawszy sobie w końcu słowo, które mu gdzieś umknęło. 

Pożegnałam się z nim i natychmiast pobiegłam do swojego pokoju, by wykorzystać
uzyskaną od dziadka wiedzę w zadaniu domowym. Opisałam historię Witolda Pileckiego,
pisząc wszystko to, co zapamiętałam. Zerknęłam też do internetu.

***

Swoją drogą, nie sądziłam, że historia może być tak ciekawa. 

Pomimo osłabienia Polski po wojnie, dalej nie brakowało nam, Polakom, sił do walki 
i odzyskania wywalczonej w 1918 roku niepodległości Ojczyzny. Pamiętajmy więc 
o Żołnierzach Wyklętych dziś i każdego dnia, modląc się za nich, dziękując im, że możemy 
żyć w wolnej, niepodległej i wyzwolonej Polsce. Oni ginąc myśleli o nas, my żyjmy myśląc 
o nich, oddając im hołd z dumą na ustach mówiąc: „Cześć i Chwała Bohaterom”.
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