
Dzień Żołnierzy Wyklętych w Perth. 

“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 historią, aby nie      

zamazywać prawdy naszej przeszłości w tym decydującym momencie 

dziejów”.    Święty Jan Paweł Drugi 

7 marca 2021 obchodziliśmy w Perth, po raz kolejny, Dzień Żołnierzy Wyklętych. 

Ojciec Tomasz Bujakowski OFM odprawił uroczystą mszę świętą w ich intencji w 

polskim Kościele w Maylands.  

W modlitwie wiernych wspólnie MODLILIŚMY się:  

• Za około 150 000 Żołnierzy Wyklętych, których bohaterska walka z 

okupantem, nie tylko nie została doceniona, lecz była przyczyną ich cierpień i 

okrutnej śmierci około 45 000 żołnierzy z rąk katujących ich komunistów oraz 

za tych, którym udało się przeżyć, lecz musieli się ukrywać, byli bici, więzieni 

oraz inwigilowani przez dziesiątki lat.  

• Za rodziny Żołnierzy Wyklętych, przez ponad pół wieku poniżane i 

represjonowane, aby w końcu mogły z dumą wyrażać się o swoich 

najbliższych, rodzicach, dziadkach.  A w wielu przypadkach, aby odnalazły 

ciała swych bliskich i po ponad 70-ciu latach, wreszcie mogły ich godnie 

pochować w ich własnych mogiłach, przywracając im godność i doceniając ich 

bohaterską walkę o wolną Ojczyznę. 

• Za naród polski, aby po 60 latach komunistycznej propagandy zrozumiał, że 

żołnierze wyklęci nie byli bandytami, ale bohaterami walczącymi o Boga, 

Honor, Ojczyznę.  

• Za Rządzących Polską, aby spełnili marzenia i cel walki - Żołnierzy Wyklętych, 

budując wolną, sprawiedliwą, silną, zgodną i suwerenną Polskę, liczącą się w 

Europie i na całym świecie.  

Tuż po Mszy św. w intencji naszych narodowych bohaterów, Konsul Honorowy z 

Perth Paweł Bitdorf powiedział: (…) ‘Jedną z najpiękniejszych cech narodu 

polskiego, nas, wszystkich Polaków jest chęć, zapał i duma z jaką pielęgnujemy 

pamięć o naszych Bohaterach, którzy walczyli za naszą wolność, którzy oddali 

życie za Niepodległą Polskę. (…) Ale Jest rozdział naszej historii usiany 

bohaterstwem i cierpieniami, od 1944 – 1963, który był zapomniany, o którym 



nie rozmawialiśmy przez bardzo długie lata, dopiero w ostatnich kilku latach 

wszystko to się otworzyło i całe to tuszowanie i kłamstwa komunizmu wyszły na 

jaw. Jest to jeden z najbardziej tragicznych okresów naszego kraju, ponieważ 

zajęło tyle czasu, żeby o tym mówić, ale też dlatego, że ci którzy mordowali 

naszych Żołnierzy Wyklętych, w większości byli, też, Polakami. Dlatego ten okres 

powinien na zawsze wejść do kalendarza naszych obchodów i dzień 1 Marca, 

który został ogłoszony Dniem Żołnierzy Wyklętych, powinien zostać z nami na 

zawsze. W tym tygodniu były też dwie daty, które chciałbym przypomnieć, 

obydwie daty są tego samego dnia. 5 marca 1940 roku NKWD wydało rozkaz o 

zamordowaniu polskich oficerów w Katyniu. Ten rozkaz podpisał Stalin 5 marca 

1940 roku.  5 marca 1953 Stalin zmarł. Koincydencja, która mnie osobiście 

bardzo się podoba, że szlag go trafił tego samego dnia, kiedy wydał ten rozkaz.  

Proszę, pamiętajmy też te daty. (…) Moje podziękowania jako Konsula dla 

Polskiego Ośrodka Rzymsko-Katolickiego i Ojców Franciszkanów za 

zorganizowanie tej mszy św., uroczystości i wystawy. Słowa, z którymi chciałbym 

Was zostawić to: „Chwała Bohaterom” ‘. 

   
o. Tomasz Bujakowski i Konsul Paweł Bitdorf                           Włodek Halladin recytuje 

Następnie Włodek Halladin zacytował podane na wstępie słowa Świętego Jana 

Pawła II oraz wiersz ‘Wciąż pytamy…’ Jana Iwańskiego, a Daniela Birch, przy 

akompaniamencie Henryka Palińskiego zaśpiewała ‘Modlitwę Armii Krajowej’, 

partyzancką pieśń ‘Jędrusiową dolę (Idzie wojsko poprzez wieś)’ oraz na 



zakończenie ‘Marsz oddziału „Zapory”’ na melodię ‘Maszerują chłopcy…’, pieśń 

śpiewaną przez żołnierzy z oddziału Niezłomnego Hieronima Dekutowskiego 

pseudonim ‘Zapora’. Dzięki udostępnionym śpiewnikom mogliśmy wspólnie 

śpiewać wszystkie partyzanckie pieśni, aż do ostatniej zwrotki ‘Marszu Zapory’: 

‘Pomylił się Stalin, pomylił się kat, 

A z nim ta zdziczała hołota. 

Za Katyń, za Zamek, za Sybir, za krew, 

Zapłaci „Zapory” piechota’. x 2 

  
Muzycy: Daniela Birch i Henryk Paliński                           Płonący krzyż ku czci zamordowanych 

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali Polskiego Ośrodka Rzymsko-

Katolickiego. Tam można było obejrzeć wystawę o Żołnierzach Wyklętych, 

ściągniętą z portalu Instytutu Pamięci Narodowej (bezpłatne materiały do 

pobrania), a wydrukowane przez nas w Perth. 

Serdecznie dziękujemy IPN-owi za możliwość informowania społeczności 

polskiej i australijskiej o tak ważnych dla nas faktach historycznych oraz 

prostowania zakłamywanej przez komunistów, Niemców, a także niektórych 

Żydów polskiej historii. Prosimy o więcej wystaw, również w języku angielskim.  

Autorami wystawy ‘Żołnierze Wyklęci. Podziemie Niepodległościowe 1944 – 

1963’ i w języku angielskim ‘Accursed Soldiers. Pro-Inependence Underground 

1944 – 1963’ są Wojciech Frazik, Aleksandra Kaiper-Miszułowicz i Filip Musiał, 

konsultantami: Adam Hlebowicz i Kamila Sachnowska, natomiast recenzentami: 

Dawid Golik i Piotr Niwiński.  



 
Wystawa IPN ‘Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963’ w języku polskim 

W naszej wystawie wykorzystaliśmy również inne materiały o żołnierzach 

Wyklętych dostępne na stronie internetowej IPN np. w tekach edukacyjnych. 

Wystawę będzie można oglądać do 28 marca, a 14 marca o godz. 12:15 został 

wyświetlony film dokumentalny ‘Łupaszko’ cz.1 i 2. 

Tym, którzy jeszcze nie uzupełnili swej wiedzy historycznej i żyją w przekonaniu, 

że propagandowa komunistyczna historia jest jedyna i prawdziwa, i w związku z 

tym nadal krzywdzą naszych Bohaterów, wyzywając ich od ‘bandytów’, jedynych 

Żołnierzy, którzy podjęli nierówną walkę z sowieckim okupantem, polecam 

wiersz ‘Wciąż pytamy…’ Jana Piotra Iwańskiego. Sam autor zadedykował ten 

utwór swojemu ‘Ojcu – Rochowi ps. RYDWAN (AK), jednemu z 1162 dowódców 

oddziałów Żołnierzy Wyklętych’. 

Wciąż pytamy… 

 

Gdzie są chłopcy wysocy jak sosny? 

Gdzież ci chłopcy o sercach ze stali? 

Pójść musieli w cień piwnicy mrocznej, 

Pamiętamy, iść się nie bali. 

 



Gdzie dziewczęta o włosach jak zboże? 

Gdzież dziewczęta z naręczami kwiatów? 

One do nich by poszły, mój Boże, 

W mrok piwnicy, wedle woli katów. 

 

Gdzie ojcowie o zmartwiałych twarzach? 

Gdzież ich słowa chropowate, twarde? 

Też są w mroku. I tak też się zdarza, 

Oni wiedzą ile życie warte. 

 

Gdzie te matki o spłakanych oczach? 

Gdzież są one, czy wiedzą gdzie dzieci? 

Nie sypiają od dawna po nocach 

I nie wiedzą – deszcz, czy słońce świeci. 

 

Gdzie jesteśmy, jaki to sen czarny? 

Gdzież podziały się śmiech, pieśń wesoła? 

Grzebiemy się jak robak niezdarny, 

Tylko serce serca ciągle woła. 

Żołnierze Wyklęci… 

Nieposkromieni 

Niezłomni 

Niepokorni 

Nieprzejednani 

Niepokonani 

Nieugięci 

Wierni ideałom 

Wierni wolności 

Wierni przysiędze 

Wierni Ojczyźnie 

Wierni zawsze 

Zawsze uczciwi 

Zawsze skromni 

Zawsze waleczni 

Zawsze gotowi działać 

Zawsze Bóg – Honor – Ojczyzna 

Z troską o bliskich 

Z Bogiem w sercu 

Z pieśnią na ustach 

Z miłością do Niej 



Ukochanej Polski 

W każdej chwili 

Gotowi za Nią oddać życie 

Bez wahania wielu oddało 

Bez cienia skargi 

Więc – czy „wyklęci”? 

Po latach wrócili 

Do Domu 

Po latach 

Zwyciężyli 

Kiedyś Wyklęci. 

Naszą Mszę św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych można obejrzeć na youtube pod adresem:  

www.youtube.com/watch?v=sCbUd4_mmIA 

Anna Lilpop 

Fotografie Józef Burak 

 
Wystawa IPN ‘Accursed Soldiers. Pro-Inependence Underground 1944–1963’ (jęz. angielski) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sCbUd4_mmIA


 
Wystawa (materiały IPN – pocztówki Wyklętych, mini-wystawa Wyklęci, karty edukacyjne) 

 

 



 
Konsul Honorowy Paweł Bitdorf z żoną Haliną i Powstańcem Warszawskim Stanisławem 

Mackiewiczem na tle wystawy o Żołnierzach Wyklętych 

 

 

 


