
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA MARSZU PAMIĘCI 

„DE PROFUNDIS – GŁOS SPOD ZIEMI”. Wrocław, godzina 17.45, Wrocławski Rynek 

1 Marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 

1. Marsz I inne wydarzenia organizowane dla Niezłomnych przez Stowarzyszenie Odra-Niemen 

są absolutnie apolityczne 

2. Zapraszamy do udziału wszystkie środowiska z ogromną prośbą o zwrócenie uwagi na 

transparenty, prosimy aby Państwa banery były  poświęcone Żołnierzom Wyklętym,  a nie 

bieżącej polityce   

3. Na Marszu nie przewiduje się żadnych wystąpień politycznych.  Jedynymi osobami, które 

będą przemawiać to:  członkowie Stowarzyszenie Odra-Niemen  (sprawy organizacyjne), 

przedstawiciele  środowisk kombatanckich, przedstawiciele Rodzin Żołnierzy Wyklętych.  

4. Na marszu obowiązuje absolutny zakaz używania pirotechniki. Zwracamy się z gorącą prośbą 

o uszanowanie tej decyzji, związanej z obowiązującymi przepisami. Udane wrocławskie 

wydarzenie to będzie sukces nas wszystkich. Zapewniamy, że będą Państwo brali udział w 

niezwykłym wydarzeniu. 

5. Staramy się, aby Marsz Pamięci poświęcony Niezłomnym, organizowany po raz drugi przez 

nasze środowisko, stał się stałym elementem wrocławskich obchodów 1 Marca, aby łączył 

wszystkie wrocławskie środowiska patriotyczne, abyśmy ten dzień oddali Tym, którzy wierzyli 

w wolną i ukochaną ojczyznę, dla której oddali życie, zdrowie, zostali pozbawieni godności i 

pamięci. Oddajmy naszym Bohaterom , z różnych formacji niepodległościowych, należny Im 

hołd.     

Serdecznie Państwa zapraszamy do wspólnego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Będzie sporo 

inscenizacji, muzyki, wiele patriotyzmu i wzruszeń.  

ZARZĄD STOWARZYSZENIA ODRA-NIEMEN 

Pozwalamy sobie przedstawić list prof. Krzysztofa Szwagrzyka, który na naszą prośbę przygotował 

pismo do środowisk, które brały udział w organizacyjnym spotkaniu dotyczącym wrocławskich 

wydarzeń związanych z 1 Marca i będą brały udział w Marszu Pamięci we Wrocławiu:   

Szanowni uczestnicy spotkania w sprawie organizacji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych we Wrocławiu 

Od kilku już lat mamy możliwość świętowania szczególnego dnia – Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, dnia, w którym w różny sposób oddajemy honory Niezłomnym, walczącymi od 1944 r. z systemem 
komunistycznym. 

W całym kraju odbywają się setki państwowych i społecznych uroczystości, spotkań, koncertów, 
przeglądów filmów, odczytów, wystaw i innych działań upamiętniających Ostatnich Rycerzy Rzeczypospolitej. 
Cieszy stale rosnące zainteresowanie Polaków, nie tylko przedstawicieli najmłodszego pokolenia 
uroczystościami Narodowego Dnia Pamięci. 

Na naszych oczach powracają Żołnierze Niezłomni. Powracają fizycznie odnajdywani w dołach śmierci 
na powązkowskiej Łączce i innych miejscach kaźni. Ale powracają też poprzez powszechne przywracanie 
pamięci o nich.  

Wszystkich, którym bliska jest idea Żołnierzy Niezłomnych proszę by podejmując własne działania dla 
ich uczczenia, pamiętali o celu święta – narodowym upamiętnieniu Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia oddajemy 
honory naszym Bohaterom, nie partiom, organizacjom, środowiskom z których się wywodzimy lub z którymi 
jesteśmy związani. 

Żołnierze Niezłomni ginęli dla Polski, za nas wszystkich. Pamiętajmy o tym, nie tylko 1 marca. 
 

Z życzeniami wspólnego przeżywania 
                                                       Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Krzysztof Szwagrzyk 


