Fragmenty grypsów ppłk Łukasza Cieplińskiego z więzienia
Warszawa-Mokotów
które posłużyły podczas Drogi Krzyżowej, 27 lutego 2015

1.
Synku, niestety to może moje ostatnie do Ciebie słowa. W tych dniach
mam zostać zamordowany przez komunistów za realizowanie ideałów,
które Tobie w testamencie przekazuję. O moim życiu powie Tobie
Mamusia, która zna mnie najlepiej. W tej ciężkiej dla mnie godzinie życia
świadomość, że ofiara moja nie pójdzie na marne, że niespełnione sny i
marzenia nie zamknie nieznana mogiła, ale że będziesz je realizował Ty,
jest dla mnie wielkim szczęściem.
2.
Żalę się jednocześnie przed Chrystusem, że każe mi ginąć w tych
warunkach a nie na polu chwały. Że zrobiono ze mnie zbrodniarza, zdrajcę
a przecież Ty wiesz najlepiej że nikogo – nigdy nawet świadomie nie
skrzywdziłem. Że starałem się każdemu pomóc i dzisiaj najmilej
wspominam te momenty.
3.
Staram się myślami oderwać od wspomnień, ale to niemożliwe. Wciąż
widzę puste miejsce przy stole, zachwyt i radość Andrzejka przy drzewku
zmieszany z Twoim bólem. Widzę cierpienia najbliższych i tragiczną dolę
kochanej ojczyzny. Polska w niewoli jęczy we łzach, w obliczu śmierci.
4.
"Wisiu, siedzę w celi śmierci. Śmierci nie boję się zupełnie. Żal mi tylko
Was, sieroty moje najdroższe (...). Wiem, że myślą, sercem i modlitwą
jesteś stale przy mnie. ODCZUWAM TO. Widzę wówczas Twoją zbolałą
buzię na procesie. Ty znasz mnie najlepiej, dlatego musiałaś boleć słysząc
te kłamliwe, prowokacyjne i krzywdzące mnie zarzuty. Bądź Wisiu dzielna.
Przejdź nad cierpieniem z godnością i spokojem i wiarą w sprawiedliwość

1

Bożą. Tylko nam ona została.
5.
Kochany mój synku. Piszę do Ciebie po raz pierwszy i ostatni. W tych
dniach bowiem mam być zamordowany. Chciałem być Tobie ojcem i
przyjacielem. Bawić się z Tobą i służyć radą i doświadczeniem w
kształtowaniu twego umysłu i charakteru. Niestety okrutny los zabiera mnie
przedwcześnie a Ciebie zostawia sierotą. Dlatego piszę i płaczę…
6.
Andrzejku! Ażeby nie zmarnować życia, ażeby wziąć czynny udział w
dokonywujących się procesa[ch] i wnieść w życie pozytywne i twórcze
wartości musisz starać się zająć odpowiednie stanowisko społeczne.
Celem tego nie mogą być osobiste ambicje, ale świadomość i wiara w
ideały, które Tobie mają przyświecać.
7.
Ból spędza sen z oczu, mózg szarpie i siły,
- czy sny niespełnione powstaną z mogiły
- czy drogiej idei dni wstaną mocarne
- czy nasze ofiary nie pójdą na marne?
8.
Do Braci! Walczyliśmy wszyscy za Polskę. Dzisiaj umierał będę za Nią.
Zostaje Andrzejek. To nasza krew i Wasz Syn, Wy - jego ojcowie. Musicie
zastąpić mnie dziecku. Zrobili ze mnie zbrodniarza. Prawda jednak wkrótce
zwycięży.
9.
Bądź Polakiem, to znaczy całe zdolności zużyj dla dobra Polski i
wszystkich Polaków. Bądź katolikiem, to znaczy pragnij poznać Wolę Bożą,
przyjmij ją za swoją i realizuj w życiu. Katolik to nie niedołęga, ale zdolny
przedsiębiorczy, służący dobru i walczący ze złem.
10.
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Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą jako Polak
za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę
sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że Idea chrystusowa
zwycięży i Polska niepodległość odzyska a pohańbiona godność ludzka
zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście.
11.
Świętości moje ukochane! Czem bardziej zbliżam się końca, tem jesteście
mi drożsi i bliżsi. O Was myślę i śnię, z Andrzejkiem się bawię i z Tobą
rozmawiam. Widzę piętrzące się przed Wami trudności, które jak zwykle
pokonałbym błyskawicznie. Niestety dzisiaj w niczym Wam pomóc nie
mogę. To mnie bardzo boli.
12.
Kochana Wisiu! Jeszcze żyję chociaż to już ostatnie prawdopodobnie dla
mnie dni. Odmawiając codziennie różaniec – wydaje mi się że słyszę
Twoje i Andrzejka odpowiedzi. W ostatnich godzinach życia Bogu dziękuję
za to że mogę umierać za Jego wiarę świętą, za moją Ojczyznę oraz za to,
że dał mi tak dobrą Żonę i wielkie szczęście rodzinne. Łukasz.
13.
Cieszę się, że doczekałem dnia dzisiejszego i miesiąca Matki Bożej.
Wierzę, że gdy mnie w nim zamordują, zabierze moją duszę Królowa
Polski do swych niebieskich hufców - bym mógł Jej dalej służyć i
bezpośrednio meldować o tragedii mordowanego przez jednych,
opuszczonego przez pozostałych Narodu Polskiego.
14.
Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. (…) Gdybyś odnalazł moją
mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj mój ukochany. Całuję i
do serca tulę. Błogosławię i Królowej Polski oddaję. Ojciec.
Łukasz Konrad Ciepliński ps. „Pług”, „Ostrowski”, „Ludwik”, „Apk”, „Grzmot”, „Bogdan” (ur. 26 listopada
1913 w Kwilczu, zm. 1 marca 1951 w Warszawie) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego (w 2013 r.
awansowany pośmiertnie do stopnia pułkownika), żołnierz Organizacji Orła Białego, ZWZ-AK oraz NIE i
DSZ, prezes IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, kawaler Orderu Orła Białego.
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