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!1 marca 1951 roku w podziemiach więzienia Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy Rako-
wieckiej w Warszawie od strzału w tył głowy zgi-
nął skazany na pięciokrotną karę śmierci i 30 lat 

więzienia Łukasz Ciepliński ps. „Pług”, ostatni dowódca 
IV Zarządu Zrzeszenia WiN. Data śmierci Łukasza Cie-
plińskiego i jego współpracowników została w 2011 roku 
wybrana na święto – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. Tego dnia Instytut Pamięci Narodowej przy-
pomina tragiczne losy członków podziemia antykomuni-
stycznego, którzy nie złożyli broni po zakończeniu II woj-
ny światowej, nie godząc się z powojennym kształtem 
państwa polskiego, narzuconym przez Związek Sowiecki. 
Tego dnia przywracamy pamięć o żołnierzach tzw. drugiej 
konspiracji – poległych, zamęczonych w ubeckich wię-
zieniach, skazanych w procesach pokazowych i podda-
nych innym prześladowaniom. Centrum Edukacyjnym IPN 
„Przystanek Historia” odbędzie się przegląd fi lmów do-
kumentalnych o podziemiu niepodległościowym. W prze-
strzeni internetowej, na stronie www.pamiec.pl można 
będzie złożyć hołd ofi arom, uczestnicząc w budowie wir-
tualnego pomnika. Kliknięciem upamiętnimy żołnierzy 
podziemia niepodległościowego. 

W sobotę 2 marca o godz. 12.00 ruszy okolicznościo-
wa rowerowa Masa Krytyczna, która przejedzie ulicami 
Warszawy. Trasa przejazdu będzie związana z miejscami 
pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Tradycyjnie wyruszy-
my z pl. Zamkowego i w kierunku ul. Koszykowej – za-
trzymamy się tam przy kamieniu „Anody”, przejedziemy 
ul. Oczki, następnie ul. Rakowiecką ze słynnym więzie-
niem, ul. Walbrzyską, al. Jana Rodowicza „Anody” i za-
kończymy przejazd przy pomniku ofi ar terroru komu-
nistycznego, przy kościele św. Katarzyny. Rowerowa 
Masa Krytyczna przejedzie pod hasłem „Przywróćmy 
ich pamięci”, włączając się w narodowe obchody ku 
czci tych, o których przez cały okres PRL nie wolno 
było pamiętać. 

Zachęcamy nauczycieli ze szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, aby wraz z uczniami także 
wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z myślą o nich zosta-
ły przygotowane zestawy edukacyjne, które przed 
1 marca trafi ą do 14 tys. szkół w całej Polsce. Za-
wierają płytę ze spektaklem Sceny Faktu Telewizji 
Polskiej Pseudonim Anoda w reżyserii Mariusza 

Malca. Przedstawienie przybliży młodzieży historię aresz-
towania i śmierci porucznika Jana Rodowicza, żołnierza 
„Batalionu Zośka”, jednego z wielu tysięcy tych, którzy 
za przywiązanie do idei niepodległej Polski zapłacili ży-
ciem. W pakietach znajdą się również materiały edukacyj-
ne: tekst dr. Tomasza Łabuszewskiego, badacza dziejów 
polskiego podziemia niepodległościowego, dotyczący 
powojennych losów harcerzy, plakaty z wizerunkami 
bohaterów antykomunistycznego oporu oraz propozycje 
wykorzystania przesłanych materiałów. IPN inauguruje 
także akcję zbierania zdjęć i relacji dokumentujących 
szkolne obchody Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Zachęcamy do przesyłania ich na adres edu@ipn.gov.pl. 
Nadesłane materiały zostaną umieszczone na wirtual-
nej mapie na portalu edukacyjnym IPN www.pamiec.pl 
w zakładce dotyczącej 1 marca. Zachęcamy również do 
korzystania z informacji i materiałów zamieszczonych na 
stronie www.pamiec.pl 

Zapraszamy także do facebookowej Strefy Edukacyj-
nej IPN.  
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