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Odsłonięto tablicę upamiętniającą płk. Łukasza
Cieplińskiego i członków IV ZG WiN – 1 marca
2021
W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w
Warszawie upamiętniono płk. Łukasza Cieplińskiego i członków
IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Tablica poświęcona prezesowi Zarządu WiN płk. Łukaszowi Cieplińskiemu i jego
podkomendnym mjr. Józefowi Batoremu, mjr. Franciszkowi Błażejowi, kpt. Karolowi
Chmielowi, płk. Mieczysławowi Kawalcowi, ppłk. Adamowi Lazarowiczowi, mjr. Józefowi
Rzepce została umieszczona przy głównym wejściu do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i
Więźniów Politycznych PRL – dawnym więzieniu politycznym przy ul. Rakowieckiej w
Warszawie.
Ma to wymiar symboliczny, gdyż właśnie na terenie tego więzienia 70 lat temu, 1 marca
1951 r. funkcjonariusze reżimu komunistycznego zamordowali tych siedmiu oﬁcerów
Wojska Polskiego, niezłomnych obrońców godności i niepodległości Rzeczypospolitej.
Uroczystość odsłonięcia upamiętnienia odbyła się zarazem w 10. rocznicę utworzenia,
ustawą Sejmu RP, święta państwowego – Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Długa i niełatwa jest droga powrotu Żołnierzy Wyklętych do
naszej pamięci – powiedział podczas uroczystości prezes IPN
dr Jarosław Szarek. – Pamiętam rozmowy sprzed laty z p.
prof. Barbarą Otwinowską, która mówiła, jak trudno jest
przywracać historię naszych zmagań o wolną i niepodległą
Polskę, tę historię sprzed 1956 r., bo niektórzy chcieli
widzieć, początek oporów w naszych zmaganiach dopiero w
1956 r. To co było wcześniej miało być zapomniane – dodał.

Przytoczył słowa z grypsu płk Łukasza Cieplińskiego, który w 1951 r. pisał „świat pogrąża

się w nienawiści, w brudzie, w złej woli".

W tym brudzie, w tej nienawiści chciano ich pogrążyć, ale te
ideały, te wartości, które mieli wypisane w sercach, całym
życiem dowiedli wierności tym wartościom, okazały się
silniejsze – dodał prezes IPN.

W uroczystości wzięli udział także: premier Mateusz Morawiecki, minister sprawiedliwości,
prokurator generalny Zbigniew Ziobro, szef gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot, szef
UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk oraz przewodniczący
Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Bogusław Nizieński. List od
marszałek Sejmu Elżbiety Witek odczytała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.
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Znicze pod ścianą
straceń dawnego
więzienia na Mokotowie
zapalili Krzysztof
Szwagrzyk, wiceprezes
IPN i ks. Tomasz
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marca 2021. Fot.
Sławek Kasper (IPN)

Tablica poświęcona płk. Cieplińskiemu i IV Zarządowi WiN wykonana z ciemnograﬁtowego
granitu ozdobiona jest odlewem Krzyża Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Koszty
wykonania i montażu tablicy zostały pokryte przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa
IPN. Jest to już dziesiąta tablica pamiątkowa na terenie więzienia mokotowskiego
poświęcona oﬁarom zbrodni komunistycznych, którą sﬁnansował Instytut Pamięci
Narodowej.

Tablica poświęcona prezesowi Zarządu WiN płk. Łukaszowi Cieplińskiemu i jego podkomendnym.
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