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Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” –
Gdańsk, 1 marca 2020
W obchodach zorganizowanych przez IPN Gdańsk uczestniczyło
kilkaset osób.
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Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Gdańsku rozpoczął się 1 marca od
uroczystego apelu pamięci przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych (skrzyżowanie ulic 3 Maja i
gen. H. Dąbrowskiego). Mieszkańcy Pomorza oddali hołd żołnierzom antykomunistycznego i
niepodległościowego podziemia.

– Na Pomorzu walkę o wolność Polski, przeciwko
sowieckiemu, komunistycznemu okupantowi, prowadził
major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, dowódca 5.
Wileńskiej Brygady AK. Pamiętajmy o nim, o jego
podkomendnych m.in. o Danucie Siedzikównie „Ince” i
Feliksie Selmanowiczu „Zagończyku”. Oddajmy im dzisiaj
hołd, bo walczyli o sprawy najważniejsze – o Boga, honor i
Ojczyznę – zaapelował prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN
Gdańsk.

– Przyszedł taki wróg, który próbował to zniszczyć. Na
obronę przed komunistycznym okupantem zdecydowali się
ci najbardziej zdeterminowani. Ci, którzy powiedzieli „nie”,
zaprotestowali, bo działo się potworne zło – dodał.

Modlitwę w intencji Żołnierzy Niezłomnych odmówił abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita
gdański.

– Żołnierze podziemia antykomunistycznego złożyli ofiarę ze
swojego życia na ołtarzu Ojczyzny. Pragnęli by była ona
wolna, cała i niepodległa – zaznaczył.

W trakcie uroczystości został odczytany także list szefa MON Mariusza Błaszczaka do
uczestników obchodów.

„Pamięć o bohaterach jest tym, co buduje tożsamość
narodową i wzmacnia patriotyczne postawy społeczeństwa.
Dziś oddajemy hołd tym, którzy nie godzili się na kolejne



zniewolenie Polski”.

Po apelu pamięci uczestnicy obchodów złożyli kwiaty na grobach Danuty Siedzikówny
„Inki” oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.
Należy dodać, że miejsca pochówku obu bohaterów do 2014 r. były nieznane. Odnalazł je
zespół Instytutu Pamięci Narodowej. 28 sierpnia 2016 r. w Gdańsku odbył się państwowy
pogrzeb „Inki” i „Zagończyka”.

Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do bazyliki pw. św. Brygidy w Gdańsku, gdzie
uczestniczyli w Eucharystii w intencji żołnierzy podziemia niepodległościowego.
Przewodniczył jej metropolita gdański. Modlitwę wiernych odczytał syn Żołnierza
Wyklętego.
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Kolejnym punktem obchodów był pokaz filmu „Milczące pokolenie” w Muzeum II Wojny
Światowej. To obraz opowiadający o powojennych losach żołnierzy Armii Krajowej –
mordowanych, więzionych lub szykanowanych przez komunistyczną władzę w Polsce.
Poznajemy w nim historię major Danuty Szyksznian-Ossowskiej. W 1944 roku została
aresztowana przez NKWD i trafiła do więzienia w Wilnie. Po wielodniowych torturach
wysłano ją do sowieckiego łagru. Po wojnie nie mówiła nikomu przez co przeszła, nawet
własnej rodzinie. Była inwigilowana i zastraszana przez komunistyczne służby. Po latach
milczenia jej historię poznał wnuk Michał.

Po pokazie delegacja IPN na czele z prof. Mirosławem Golonem i Krzysztofem Drażbą
(naczelnik OBEN IPN Gdańsk) złożyła kwiaty pod pomnikiem Danuty Siedzikówny „Inki”
przy ul. Gościnnej.
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Obchody zwieńczył koncert Lecha Makowieckiego i zespołu Zayazd w Muzeum II Wojny
Światowej.  

Współorganizatorem uroczystości byli: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz parafia
pw. św. Brygidy w Gdańsku.


