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Przywróćmy ich pamięci
Obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

J
J

uż 1 marca kolejny raz bę
dziemy obchodzić Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wy
klętych, święto ustanowione
przez Sejm RP dla uczczenia pamięci
żołnierzy powojennego podziemia nie
podległościowego, których przez dziesię
ciolecia komunizmu próbowano wyrugo
wać z polskiej świadomości historycznej.
Święto to przybrało szczególny charak
ter. Liczba osób uczestnicząca w uroczy
stościach, zarówno tych państwowych,
jak i organizowanych oddolnie przez śro
dowiska harcerskie, studenckie i kibiców
piłkarskich rośnie z roku na rok. Dzię
ki rzeszom wolontariuszy i zapaleńców
ten dzień to nie tylko czas cichej zadu
my nad tragicznymi losami bohaterów
narodowych. Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych to święto żywe, dynamicz
ne, zaskakujące swym bogactwem. Tego
dnia Polacy idą w marszach, organizują
rajdy, koncerty, gry miejskie i insceni
zacje historyczne. Co roku odbywa się
wielka narodowa lekcja historii.
Podobnie jak w ubiegłych latach, In
stytut Pamięci Narodowej organizuje ak
cję społeczną pod hasłem „Przywróćmy
ich pamięci”. Zachęca Polaków do sym
bolicznego złożenia hołdu żołnierzom
II konspiracji przez wspólną budowę
wirtualnego pomnika. W ubiegłym roku
w budowie monumentu według projektu
Sylwii Szafrańskiej wzięło udział prawie
20 tys. internautów. Pobijmy ten rekord!
Zapraszamy na stronę www.pamiec.pl.
Kształt monumentu będzie zależeć od
Państwa – do 24 lutego 2014 roku cze
kamy na projekty. Spośród nadesłanych
propozycji jury konkursowe wybierze
tę, którą zrealizujemy 1 marca. Projek
ty w formacie JPG można przesyłać po
przez aplikację konkursową w Strefie

Edukacyjnej IPN na Facebooku. Do wy
grania atrakcyjne nagrody: publikacje
IPN, gry edukacyjne oraz zaproszenia na
koncert finałowy Panien Wyklętych, któ
ry zwieńczy tegoroczne obchody roczni
cowe. W projekcie Dariusza Malejonka
i zespołu Maleo Reggae Rockers bie
rze udział plejada najlepszych polskich
wokalistek, wśród których znalazły się
m.in. Kasia Kowalska, siostry Przybysz
i Halina Mlynkova. Płytę, którą wspól
nie nagrali, zainspirowały historie kobiet

zaangażowanych w podziemie niepod
ległościowe. Postacią centralną jest Da
nuta Siedzikówna „Inka”, której swoje
piosenki poświęciły m.in. Kasia Malejo
nek i Marika. Wszyscy muzycy uczest
niczący w projekcie zagrają dla dwuty
sięcznej publiczności 1 marca 2014 roku
w stołecznym klubie Palladium.
IPN przygotował także wiele pro
pozycji edukacyjnych. Nasze oddziały
w całej Polsce organizują uroczystości,
wystawy i prelekcje poświęcone do nie
dawna skazanym na zapomnienie boha
terom walki z komunizmem. Szkołom
proponujemy przeprowadzenie roczni
cowych lekcji poświęconych sylwet
kom Wyklętych.
Już drugi raz w Warszawie 1 marca
o godz. 11.00 z placu Zamkowego ruszy
okolicznościowa rowerowa „Masa Kry
tyczna Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Trasa przejazdu będzie przebiegała szla
kiem miejsc pamięci o Żołnierzach Wy
klętych – ul. Koszykową przy kamieniu
„Anody”, ul. Oczki obok dawnej siedzi
by Głównego Zarządu Informacji lWP.
Kilkunastokilometrowy rajd zakończy
się na Pradze, koło Pomnika ku Czci Po
mordowanych w Praskich Więzieniach
przy ul. Namysłowskiej. Uczestnicy do
staną materiały okolicznościowe: opaski
odblaskowe, sztychówki i smycze. Oko
licznościowa Masa Krytyczna przejedzie
też ulicami innych miast Polski.
Na stronach www.pamiec.pl,
www.ipn.gov.pl oraz w facebookowej
Strefie Edukacyjnej IPN na bieżąco będą
zamieszczane informacje dotyczące ob
chodów Narodowego Dnia Pamięci Żoł
nierzy Wyklętych w poszczególnych re
jonach Polski.
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