
Młodzi upominają się o pamięć dla Żołnierzy Wyklętych 
 
 

Koalicja młodzieżowych organizacji „Upominamy się o Was” złożyła 26 lutego apel 
do posłów Sejmu RP  o godne uhonorowanie Żołnierzy Wyklętych w przeddzień 
obchodów Narodowego Dania Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który obchodzony jest 1 
marca każdego roku. Domagają się pilnego uchwalenia przepisów, które pozwolą 
dokończyć prace ekshumacyjne na Łączce na Cmentarzu Powązkowskim oraz budowy w 
tym Miejscu Mauzoleum Żołnierzy Wyklętych. 

 
Organizatorzy akcji „Upominamy się o Was” w swoim apelu do posłów Sejmu RP piszą, 

że  „w 25 lat po obaleniu w Polsce systemu komunistycznego ci bohaterowie, brutalnie 
zamordowani, nie zostali należycie pochowani w wolnej już przecież Polsce. Ich zwłoki w sposób 
niegodny cywilizowanych zwyczajów zostały zbezczeszczone, a do dzisiaj wiele z nich zakopanych 
jest pod zwłokami swoich oprawców, tak jak się to dzieje na tzw. kwaterze Ł Wojskowego 
Cmentarza na Powązkach.”  Młodzi nie godzą się, by szczątki rtm. Witolda Pileckiego, czy gen. 
Augusta Emila Fieldorfa „Nila” były dalej pogrzebane w anonimowych mogiłach. Jednocześnie 
zastrzegają, że „by uchwalona ustawa gwarantowała jak najszybsze przeniesienie obecnie 
stojących grobów, które uniemożliwiają dalsze prowadzenie prac ekshumacyjnych na terenie 
Łączki oraz wybudowanie w tym miejscu Mauzoleum Żołnierzy Wyklętych.”.  Młodzi kończą swój 
apel o jedność Sejmu w tej sprawie. 
 

W ramach akcji odbędzie się kilkanaście wydarzeń przywołujących pamięć o Żołnierzach 
Wyklętych. Odbędą się konferencje, koncerty, happeningi w wielu miastach Polski. Młodzi 
zamierzają prowadzić swoje działania na uczelniach, szkołach, ulicach miast, a także poprzez 
uczestniczenie w innych akcjach oraz obchodach związanych z Narodowym Dniem Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. W ten sposób młode pokolenie oddaje hołd Żołnierzom Wyklętym. 
Organizatorzy akcji chcą zwiększyć wiedzę rówieśników o bohaterach podziemia 
antykomunistycznego oraz wpłynąć na większe zaangażowanie władz w przywracaniu pamięci 
o żołnierzach, którzy 1 marca obchodzą swój narodowy dzień pamięci. 

 
W swoim manifeście organizatorzy akcji piszą „Akcja Upominamy się o Was jest naszym 

hołdem dla tych, którzy poświęcili swoją młodość i niejednokrotnie życie w walce o wolną Polskę. 
Dziś, kiedy wolność już mamy naszym moralnym obowiązkiem jest postawienie tych bohaterów za 
wzór prawdziwych patriotów i obywateli”. 

 
W skład koalicji akcji „Upominamy się o Was” wchodzi osiem organizacji: Fundacja Sapere 

Aude, KoLiber, Młodzi dla Polski, Studenci dla Rzeczypospolitej, Patriotyczne Podlasie,  Red is 
Bad, wMeritum.pl oraz Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum. 

 
 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/UpominamySie?fref=ts

