
UCH WAW Nr 180/XVI 11/2016 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 29 lutego 2016 r. 

w sprawie uczczenia Narodowego Dnia Pamicci ,,~otnierzy Wykletych" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Rada Miejska w Serocku uchwala, 
co nastgpuje: 

Przyjmuje siq stanowisko w sprawie uczczenia Narodowego Dnia Pamieci 
,,iotnierzy Wykletych" - pamieci zotnierzy Polskiego Panstwa Podziemnego 
po II wojnie Swiatowej, zgodnie z zatqcznikiem do niniejszej uchwaty. 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. 



Zatqcznik do Uchwaty Nr 180/XV111/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 29 lutego 2016r. 

W zwiqzku ze zblizajqcym siq Narodowym Dniem Pamiqci ,,iotnierzy Wyklqtych" 
ustanowionym na dzien 1 marca, Rada Miejska w Serocku sktada hotd ,,~otnierzom Wyklqtym" 
- bohaterom antykomunistycznego podziemia, ktdrzy w obronie niepodlegtego bytu Panstwa 
Polskiego przeciwstawiali sic sowieckiej agresji oraz narzuconemu rezimowi komunistycznemu. 

Kres II wojny iwiatowej nie oznaczat dla Polski jutrzenki wolnoici. Powojenny porzqdek 
ustalony przez mocarstwa wtqczyt Polskq do bloku paristw podporzqdkowanych Zwiqzkowi 
Radzieckiemu. Rada Miejska w Serocku przywotuje w tym miejscu stowa SW. Jana Pawta II 
wyrazone z okazji 40-lecia rocznicy bitwy o Monte Cassino ,My, Polacy, nie mogliimy 
uczestniczyd bezpoirednio w procesie odbudowy Europy, ktdry zostai po@ety na Zachodzie. 
Zostalis'my z gruzami wiasnej Stolicy. Znaleilijmy sie, jako alianci zwycieskiej koalicji, "w sytuacji 
pokonanych", ktbrym narzucono na czterdziejci /at dorninacje ze Wschodu, w ramach bloku 
so wieckiego. Tak wiec dla nus walka nie skoriczyk~ sie w roku 1945. Trzeba jq byio podejmo wad 
wciqi na nowo. To sumo zresztq dotyczyio naszych sqsiadow. Do wspomnienia o zwyciestwie 
pod Monte Cassino trzeba wiec doiqczyc' dzisiaj "prawde o wszystkich Polakach i Polkach", ktorzy 
w rzekomo wtasnym paristwie "stali sic ofiarami totalitarnego systemu" i ktorzy na wiasnej ziemi 
oddali zycie za te samq sprawg za ktorq oddawali zycie Polacy w roku 1939, potern podczas 
caiej okupacji i wreszcie pod Monte Cassino oraz w Powstaniu Warszawskim. Trzeba wspomnied 
wszystkich zamordowanych rqkami takze polskich instytucji i siuib bezpieczeristwa, 
pozostajqcych na usiugach systemu przyniesionego ze Wschodu. Trzeba ich przynajmniej 
przypomnied przed Bogiem i przed his toriq, azeby "nie zamazywad pra wdy o naszej przeszioici 
w tym decydujqcym momencie dziejo w" . 

Narodowy Dzien Pamicci ,,Zotnierzy Wyklqtych" zostat ustanowiony ustawq z dnia 
3 lutego 2011r. Preambuta ww, ustawy stanowi: ,,w hotdzie ,,~otnierzom Wyklqtym" - 
bohaterom antykomunistycznego podziemia, ktbrzy w obronie niepodlegtego bytu Panstwa 
Polskiego, walczqc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dqien demokratycznych 
spoteczeristwa polskiego, z broniq w rqku, jak i w inny sposob, przeciwstawiali si? sowieckiej 
agresji i narzuconemu sitq reiimowi komunistycznemu (...)'I. 

Rada Miejska w Serocku zgodnie oddaje hotd wszystkim iotnierzom, ktorzy pomimo 
ustanowienia dyktatury stalinowskiej wykazali sit? i odwagq kontynuujqc walk? o przywrocenie 
niepodlegtoici Ojczyny. Sktada szczegolne wyrazy wdziqcznoici torturowanym, wiqzionym 
i mordowanym iotnierzom podziemia niepodlegtoiciowego i antykomunistycznego 
podejmujqcym heroicznq walkq w obronie demokratycznych aspiracji Narodu Polskiego. 

Podjqcie niniejszej uchwaty jest wyrazem hotdu dla zotnierzy Polskiego Paristwa 
Podziemnego za ich odwagq, mqstwo w walce o przywrocenie niepodlegtego, suwerennego 
Panstwa Polskiego. 


