
SPOŁECZNY KOMITET OBCHODÓW NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Spotkanie w dniu 2 grudnia (Warszawa, gmach PASTy).

Na liście obecności 47 osób. Przewodniczył prof. Jan Żaryn. Obecni byli m.in. reprezentaci MON, 
KPRM, UdsKiOR, IPN, ŚZŻAK, ZŻNSZ i Muzeum Żołnierzy Wyklętych. 

   
1. Projekt PODZIEMNA ARMIA POWRACA 
(realizowany przez Ogólnopolski Społeczny Komitet, operatorem - jako osoba prawna - 
będzie Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza, partnerem/patronem MON i ewentualni 
sponsorzy). 

a) Zapowiedź uruchomienia portalu www.podziemnaarmiapowraca.pl
(etap "rozruchowy" styczeń 2017-marzec 2017; publiczna prezentacja - 3 dekada lutego).
Cele podstawowe: 
- ewidencja miejsc i form upamiętnień Żołnierzy Wyklętych oraz wydarzeń (m.in. 
uroczystości) z nimi związanych [mapa interaktywna, katalog w układzie alfabetycznym, 
topograficznym i chronologicznym];
- prezentacja organizatorów i patronów obchodów (również w formie linków, bannerów 
itd.);
- słownik biograficzny Żołnierzy Wyklętych.

b) Publikacja serii broszur - regionalnych informatorów/przewodników przeznaczonych do 
masowego kolportażu, zawierających informacje o topografii i historii miejsc związanych z 
działalnością  antykomunistycznego podziemia. 
(Zwiastunem serii będzie broszura Warszawa Żołnierzy Wyklętych przygotowywana na 1 
Marca 2017 r., jej rozszerzona edycja - przed 1 Marca 2018 r. - obejmie stolicę i 8 
otaczających ją powiatów).

2. Organizacja kolejnej ogólnopolskiej konferencji w gmachu Sejmu R.P. 
(realizowana przez Ogólnopolski Społeczny Komitet oraz Parlamentarny Zespół Historii i 
Tradycji Żołnierzy Wyklętych i Parlamentarny Zespół Miłośników Historii).

- planowany termin:  23 lutego (czwartek)
- proponowany temat/kierunek: Młode pokolenie "na tropie wilczym".  Udział polskiej 
młodzieży w przywracaniu prawdy i pamięci o Żołnierzach Wyklętych. (Udział środowisk 
młodzieżowych, organizacji harcerzy, kibiców, młodych artystów; krótkie wystąpienia, 
wystawa prac laureatów szkolnych konkursów plastycznych, prezentacja utworów 
literackich, muzycznych, filmowych itp.)

3. Narodowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej nad obchodami. 
Komitet zwróci się do Kancelarii Prezydenta w sprawie omówienia szczegółów. 

4. Apel do organizacji harcerskich (Komend Głównych i poszczególnych 
Chorągwi) 
o ogłoszenie alertu mundurowego w dniu 1 Marca. 
(Prośba o starania w poszczególnych miejscach). 



5. Uzupełnienie i aktualizacja listy żyjących weteranów - Żołnierzy 
Wyklętych.
Ze względu na harmonogram prac MON i Kancelarii Prezydenta zadanie b. pilne.

6. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych w 
sanktuarium na Jasnej Górze 
- uroczystość (i zlot organizatorów) w maju-czerwcu 2017 r.  

WARSZAWA I OKOLICE

- Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych wybrał 
swoim patronem Wojciecha Ziembińskiego. 

- Uroczystości centralne na Placu Piłsudskiego z przemarszem do katedry św. Jana 
odbędą się tradycyjnie wieczorem 1 Marca (środa). Obchody w poszczególnych 
miejscach upamiętnień ze względu na dostępność dla większej liczby uczestników 
koncentrują się w dniach poprzedzającego weekendu (sobota-niedziela 25-26 
lutego). Także na weekend w blisko 300 miejscach w Polsce zaplanowano kolejną 
edycję biegu "Tropem Wilczym". 

- Prośba do plastyków współpracujących z Komitetem o przygotowanie projektów 
plakatu centralnych uroczystości na Placu Piłsudskiego w dn. 1 Marca. 

- Komitet rozważy możliwość wybicia okolicznościowego ryngrafu do 
rozprowadzenia wśród uczestników obchodów (niezależnie od tradycyjnych 
wlepek). 

- organizatorzy proszeni są o jak najwcześniej przedstawienie programów 
obchodów oraz dezyderatów wsparcia uroczystości przez MON (asysta wojskowa 
itp.). Ze względu na druk informatora z programem obchodów powinno to nastąpić 
najpóźniej do końca stycznia 2017.

- Nawiązanie ścisłej współpracy z powstającym Muzeum Żołnierzy Wyklętych i 
Więźniów Politycznych PRL (Rakowiecka 37). Możliwość realizacji wystawy 
okolicznościowej przez OW.ZPAP/Rota.  

- Komitet zwróci się do władz m.st. Warszawy o oflagowanie ulic i gmachów w dn. 1
Marca.

- Komitet lub IPN ponowi starania o zgodę na montaż na Trakcie Królewskim przed 
dn.1 Marca chorągwi z postaciami Żołnierzy Wyklętych.   

--------------------------------------------------------------


