Pamiętamy!
1 marca Narodowym Dniem Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
Kim byli Żołnierze Wyklęci?
„Żołnierzami Wyklętymi” zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia
niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze
wschodu, niczym burza, stalinowski reżim. Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną i włączenie
połowy jej terytorium do ZSRR sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło broni.
Gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości, wypełnić złożoną przysięgę. Powojenna
konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą
zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku
największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200
tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia
tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich.
Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający
partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność.
Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z
podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających
się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona
ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych. Ostatni
„leśny” żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak
„Laluś” zginął w walce w październiku 1963 roku.
Józef Franczak „Laluś”

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
4 lutego 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił
ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. Data ta nie jest przypadkowa. 1 marca 1951r. w mokotowskim więzieniu
komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i
Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo
ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło
Armii Krajowej.
Łukasz Cepelinski

„Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" ma być wyrazem hołdu dla
żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy
patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew
przelaną w obronie Ojczyzny”
Lech Kaczyński

Szkolne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Społeczność Zespołu Szkół w Choroszczy pragnie oddać hołd Żołnierzom Wyklętym i uczcić
ich pamięć. W salach historycznych zostaną zaprezentowane wystawy dotyczące polskiego
podziemia antykomunistycznego, w trakcie lekcji historii uczniowie dowiedzą się, kim byli
Żołnierze Wyklęci, poznają ich tragiczne losy i wielkie poświęcenie dla ojczyzny. W dniu 27
lutego 2015 r. uczniowie klas I wezmą udział w spotkaniu poświęconym Żołnierzom
Wyklętym, którego organizatorami są Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w
Choroszczy oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku. 2 marca 2015 r.
uczniowie będą mieli okazję obejrzeć spektakl pt. „Pseudonim Anoda”, wyreżyserowany
przez Mariusza Malca na potrzeby Sceny Faktu Teatru Telewizji, który opowiada o
aresztowaniu i śmierci por. Jana Rodowicza pseudonim "Anoda", żołnierza batalionu
"Zośka". Tego dnia w szkolnym radiowęźle będzie
można usłyszeć pieśni patriotyczne m.in. utwory z
albumu „Panny wyklęte” – projektu muzycznego
Fundacji Niepodległości we współpracy z Dariuszem
Malejonkiem i artystkami polskiej sceny muzycznej,
zainspirowanego historią Żołnierzy Wyklętych.
Beata Jabłońska

