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SEJM  
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I kadencja 
Rady Ministrów  
-140-37(8)/10  

Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

zekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 
iego projektu ustawy 

stanowieniu Narodowego Dnia Pamięci 
ołnierzy Wyklętych" (druk nr 2854). 

nocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Pracy  
Społecznej do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
rnych.  

 

 

(-) Donald Tusk 



 

 

Stanowisko Rady Ministrów 

wobec prezydenckiego projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych” (druk sejmowy nr 2854) 

 

 

 

Przedłożony prezydencki projekt ustawy ma na celu ustanowienie dnia 1 marca 

Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, jako święta państwowego (druk sejmowy 

nr 2854).  

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest wyrazem hołdu dla 

żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej, za krew 

przelaną w obronie Ojczyzny. Będąc jednym z głównych przeciwników reżimu komunistycznego 

„Żołnierze Wyklęci” pozostali dla wielu środowisk opozycji demokratycznej wzorem postawy 

obywatelskiej. 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym 

społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległości 

pozwoliły na kontynuację oporu przez długie lata. 

Obecnie katalog świąt państwowych oraz dni pamięci, których celem jest upowszechnianie 

tradycji walk naszego społeczeństwa o Wolną Polskę obejmuje: 

- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, obchodzony 13 kwietnia, ustanowiony uchwałą  

Sejmu RP z dnia 14 listopada 2007 r. (M.P. Nr 87, poz. 944),  

- Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 r., obchodzony 28 czerwca, 

ustanowiony uchwałą Sejmu RP z dnia 21 czerwca 2006 r. (M.P. Nr 43, poz.455),  

- Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, obchodzony 1 sierpnia, ustanowiony 

świętem państwowym ustawą z dnia 9 października 2009 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1588),  

- Dzień Solidarności i Wolności, obchodzony 31 sierpnia, ustanowiony świętem państwowym 

ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1295), 

- Dzień Podziemnego Państwa Polskiego, obchodzony 27 września, ustanowiony uchwałą  

Sejmu RP z dnia 11 września 1998 r. (M.P. Nr 30, poz. 414). 
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Można zatem uznać, że projekt prezydencki uzupełnia powyższy katalog świąt i dni 

pamięci proponując ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Żołnierze 

tzw. drugiej konspiracji, którzy jako pierwsi walczyli o Wolną Polskę z okupantem sowieckim  

i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym, zapłacili za wierność swoim ideałom 

niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia. Nawet jeśli udało Im się przeżyć, przez 

kolejne 45 lat żyli z piętnem – jak to określała komunistyczna propaganda - „bandytów”  

i „faszystów”.  

 

 

Rada Ministrów pozytywnie opiniuje prezydencki projekt ustawy o ustanowieniu 

Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (druk sejmowy nr 2854). 
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