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Oddajmy hołd 
bohaterom
Olga Tumińska

Mija 75 lat od powstania Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. Z tej okazji Instytut Pamięci Narodowej 
przygotował liczne inicjatywy, w tym akcję spo-
łeczną „My z niego wszyscy…”.

Rok 2014 obfituje w rocznice historyczne. Jedną z dat, 
które wspominamy, jest 27 września 1939 roku, mo-
ment powołania w broniącej się jeszcze Warszawie 
Służby Zwycięstwu Polski – organizacji konspira-

cyjnej podległej rządowi RP na uchodźstwie, dowodzonej po-
czątkowo przez gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, 
przemianowanej w tym samym roku na Związek Walki Zbroj-
nej, a w 1942 roku – na Armię Krajową.

Organizacja ta była początkiem Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, struktury, która nie miała swojego odpowiednika 
w żadnym państwie okupowanej Europy. Mimo że Polska ko-
lejny raz zniknęła z map, funkcjonowała w podziemiu z całą 
administracją, zarówno wojskową, jak i cywilną. Ideały, które 
przyświecały twórcom, a potem obywatelom Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, przyczyniły się do prze-
trwania nie tylko wojny, lecz także czasów 
komunistycznego zniewolenia. Ważne jest, by 
współcześni mieli świadomość, że wartości, 
którym ci ludzie hołdowali, nie przeminęły, 
lecz obowiązują w dzisiejszym świecie.

W ramach przygotowywanych ob-
chodów IPN organizuje akcję społecz-
ną pod hasłem „My z niego wszyscy…” 
i zachęca Polaków do złożenia hołdu 
żołnierzom Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. Jak? Chociażby 
za pomocą aplikacji na 
stronie pamiec.pl/ppp, 
która pozwoli Państwu 
na wysłanie kartki uro-
dzinowej z życzeniami 
dla bohaterów Polskiego 
Państwa Podziemnego. 
Zachęcamy więc do złoże-
nia życzeń kombatantom w dniu 
ich święta. Pokażmy, że o nich pamiętamy 
i są dla nas ważni.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej apelował także do parla-
mentarzystów, władz samorządowych i kościelnych oraz innych 
instytucji i organizacji o zorganizowanie 27 września – pod wspól-

nym hasłem „My z niego wszyscy…” – lokalnych obchodów 
rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. O wywie-
szenie flag na budynkach, upowszechnianie kotwicy Polski Wal-
czącej w mediach, ale przede wszystkim oddanie czci żyjącym 
kombatantom i zapalenie zniczy na grobach poległych, pomor-
dowanych i zmarłych. Na stronie pamiec.pl/ppp można znaleźć 
– oprócz informacji o Polskim Państwie Podziemnym – także 
pomysły na to, jak zorganizować lub włączyć się w uroczystości. 
Zamieściliśmy tam – do samodzielnego wydrukowania – wysta-
wę o przywódcach Polskiego Państwa Podziemnego, a także po-
cztówki i plakaty przedstawiające ich sylwetki. Dyrektorzy i na-
uczyciele szkół znajdą tam przykładowy scenariusz uroczystości 
szkolnych wraz z materiałami pomocniczymi. Zachęcamy w nim 
do zaproszenia do szkół żołnierzy Armii Krajowej i zorganizowa-
nia ich spotkania z młodzieżą. Dla osób, które chcą wziąć udział 
w lokalnych obchodach, zamieszczamy informacje nadsyłane 
do nas z całej Polski na adres ppp@ipn.gov.pl na temat tego, co 
i gdzie będzie się działo. Już teraz w wielu miejscach w kraju po-
kazywana jest wystawa „Polska Walcząca”, której wernisaż odbył 
się 29 lipca tego roku w Warszawie (więcej o wystawie na s. 61).

Na stronie internetowej znajdą Państwo także relacje świadków 
dotyczące różnych aspektów funkcjonowania Polskiego Państwa 
Podziemnego, a także wypowiedzi znanych historyków. Zachę-
camy do przeczytania zamieszczonych na stronie pamiec.pl/ppp 
artykułów i dodatków prasowych, dotyczących organizacji kon-
spiracyjnych oraz do zapoznania się z przykładową bibliografią 
dotyczącą tematyki Polskiego Państwa Podziemnego.

16 i 17 października tego roku na Zamku Królewskim w War-
szawie (w Arkadach Kubickiego) odbędzie się otwarta 

konferencja naukowa „Fenomen Polskiego Państwa 
Podziemnego”, przygotowana przez Instytut Pamię-
ci Narodowej we współpracy z Zamkiem Królew-
skim. Referaty dotyczące struktur wojskowych 
i cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego wy-
głoszą znawcy tego tematu. Program konferencji 
jest dostępny na stronie ipn.gov.pl.
W całym kraju Oddziałowe Biura Edukacji Pub-

licznej IPN przygotowały liczne inicjatywy związane 
z uroczystościami 75. rocznicy powstania Polskiego 

Państwa Podziemnego – wykłady, prelekcje i kon-
kursy. Serdecznie zachęcamy do udziału w nich. 
Szczegółowe informacje na stronie internetowej 
pamiec.pl/ppp.

Pamiętajmy o tym, że są jeszcze wśród nas 
ci, którzy tworzyli Polskie Państwo Podziemne 

i wierzyli, że odrodzi się Polska wolna i niepodle-
gła. Nadszedł czas, by im za to podziękować. Skoro 

„my z niego wszyscy…”, włączmy się w uroczystości 
związane z powstaniem Polskiego Państwa Podziemnego, od-
dajmy hołd bohaterom, wywieśmy 27 września biało-czerwone 
flagi i zapalmy znicze na grobach poległych.
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