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Warszawa, 3 listopada 2008

Szczegółowy plan obchodów Narodowego Święta Niepodległości 
– 11 listopada 2008 r.

„Nieznani – Niezłomni – Niepodlegli”

Tło
Tłem obchodów 90 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę – Narodowego Święta 
Niepodległości – 11 listopada 2008 r., organizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa Narodo-
wego,  jest  okres  definiowany  przez  nas  mianem  Powstania  Antykomunistycznego 
(1944-1963). Wyznaczają go daty: wkroczenia na ziemie polskie wojsk sowieckich walczą-
cych z Niemcami (1944 r.) oraz zamordowania przez SB ostatniego ukrywającego się z bro-
nią partyzanta podziemia niepodległościowego Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Uznajemy, że 
świętowanie 90 rocznicy 1918 r. nie powinno ograniczać się tylko do wspomnień o tamtych 
doniosłych chwilach, ale powinno w sposób pełny przywoływać wszystkich bohaterów naszej 
wolności. Według nas na szczególną uwagę zasługują Żołnierze Wyklęci, pamięć o których, 
przez dziesięciolecia niszczona i wymazywana, jest niezwykle słaba. Dlatego wśród wielu 
propozycji tego szczególnego dnia proponujemy wydarzenia przypominające walkę bez na-
dziei o wolność i honor.

Uczestnicy
1. Młodzież z gimnazjów i liceów z wybranych i zaproszonych szkół (grupy z opiekunami, 

uprzednio zarejestrowane)
2. Harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
3. Harcerki i harcerze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE
4. Studenci uczelni warszawskich (chętni, uprzednio zarejestrowani)
5. Mieszkańcy Warszawy (podczas imprez otwartych)

Przedsięwzięcia
1. Plenerowa wystawa „Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 

roku”
2. Propozycje dla młodzieży ze szkół:

• uczestnictwo w grach harcerek i harcerzy ZHR i SHK „Zawisza”
• uczestnictwo w oficjalnych obchodach na pl. Piłsudskiego przez Grobem Nieznanego 

Żołnierza (o 12.00)
• zwiedzanie muzeów: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskie-

go, Muzeum Katyńskie i filia MWP Fort Czerniaków, Muzeum Niepodległości, Mu-
zeum Harcerstwa

• zwiedzanie zabytków Warszawy: Stare i Nowe Miasto, Zamek Królewski, Łazienki 
Królewskie, Belweder, itd.

3. Inscenizacja  historyczna:  rekonstrukcja  walk  „niepodległościowców”  z  oddziałami 
NKWD/UB przeprowadzona przez grupę rekonstrukcji historycznej.

4. Debata młodzieżowa „’Ja jedna zginę’ – Czy dasz głowę Ojczyźnie?”



Plan przedsięwzięć w dniu 11.11.08.

lp. Czas Przedsięwzię-
cie

Opis i partnerzy Miejsce Uwagi

1. 10.30 Otwarcie wysta-
wy plenerowej 
„Żołnierze Wyklę-
ci. Antykomuni-
styczne podzie-
mie zbrojne po 
1944 roku” + 
zwiedzanie

Wystawa organizowana wspól-
nie z Radą Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, Muzeum 
Powstania Warszawskiego oraz 
Oficyną Wydawniczą Wolumen. 
Udział zaproszonej młodzieży 
szkolnej, ZHR i SHK „Zawisza” 
oraz mediów.

Fragment pasażu 
pieszego obok pl. 
Zamkowego – 
trwają uzgodnienia 
z zarządcami tere-
nów.

Punkt wę-
złowy dla 
mediów; 
zaproszenia  
do miesz-
kańców 
Warszawy

2. 11.30 
– 
15.00

Program dowolny 
– wybór uczestni-
ków

ZHR i SHK „Zawisza” – własne 
gry. Młodzież szkolna – wybór z 
propozycji zaproponowanych 
przez BBN lub własna aktyw-
ność.

3. 15.00 Inscenizacja hi-
storyczna

Inscenizacja – rekonstrukcja 
walk „niepodległościowców” z 
oddziałami UB/NKWD przepro-
wadzona przez grupę rekon-
strukcji historycznej (GH „Rado-
sław”) z udziałem przedstawi-
cieli młodzieży szkolnej, harce-
rek i harcerzy.

Rynek Marienszta-
tu, ul. Sowia i Gar-
barska – trwają 
uzgodnienia z za-
rządcami terenów.

Punkt wę-
złowy dla 
mediów; 
zaproszenia  
do miesz-
kańców 
Warszawy

4. 16.00 Obiad Posiłek dla uczestników debaty 
młodzieżowej

5. 17.00 Debata młodzie-
żowa „’Ja jedna 
zginę’ – Czy dasz 
głowę 
Ojczyźnie?”

Udział:
- Władysław Stasiak, Szef BBN
- weterani podziemia antyko-
munistycznego
- ppłk Cz. Cywiński – Prezes 
ŚZŻAK
- Tomasz Żukowski, socjolog
- Piotr Semka, „Rzeczpospolita”
- Jan Dziedziczak, poseł
- Grzegorz Wąsowski, prezes 
Fundacji „Pamiętamy”
- historycy z IPN
- przedstawiciele organizacji 
harcerskich i innych młodzieżo-
wych
Forma: dyskusja panelowa z 
przerywnikami artystycznymi i 
aktywną dyskusją uczestników.
Fragmenty artystyczne:
- film prezentacyjny A. Łaszczy-
cha „Żołnierzom Wyklętym”
- fragmenty filmu „Inka 1946. 
Ja jedna zginę”
- piosenki patriotyczne – kon-
cert barda Andrzeja Kołakow-
skiego 

Centralna Biblioteka 
Rolnicza, Sala Od-
czytowa, ul. Kra-
kowskie Przedmie-
ście 66 (przy ko-
ściele św. Anny)

Punkt wę-
złowy dla 
mediów; 
możliwość 
zwiedzenia 
wystawy 
IPN o Da-
nucie Sie-
dzikównie 
„Ince”



Więcej informacji i kontakt:

Przemysław Bryksa – Naczelnik Wydziału
Marcin Skowron – specjalista 

Zespół Promocji Patriotyzmu i Polityki Historycznej BBN
ul. Bacciarelliego 4 lok. 5
00-591 Warszawa
tel. (022) 695-19-34, fax. (022) 695-19-31


