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1 marca - Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
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W roku 2010 dzień 1 marca został ogłoszony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Narodowym Dniem
Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo
męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w
obronie Ojczyzny (&). Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to także wyraz hołdu licznym
społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej
pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata (fot. obok - źródło: wikipedia.org)

Na celebrowanie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wybrano
dzień 1 marca. Pomysł ustanowienia święta w tym terminie wysunął
ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka. Tego dnia w
1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu
członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość:
Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie
Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce 
będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami Walki o Wolność i
Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją. Jak wyjaśnił
przedstawiciel wnioskodawcy na posiedzeniu Komisji, wybór daty był
nieprzypadkowy także z tego powodu, że w ten sposób nawiązano do uchwały
sejmowej z 2001 roku. Inicjatorom powstania święta zależało szczególnie
na ustanowieniu go przed 1 marca
2011 roku, aby pierwszymi obchodami uczcić 60. rocznicę zamordowania dowództwa.
Żołnierze Niezłomni są to bohaterowie, którzy po II wojnie światowej z
bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej władzy komunistycznej. Wielu
z nich walczyło najpierw z okupantem niemieckim, a później z sowieckim.
Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą
zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu
komunistycznego. Przeciwko władzy występowali uczniowie zrzeszeni w
podziemnych organizacji młodzieżowych  łącznie ok. 20 tys. młodych
ludzi. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób zgrupowanych w
oddziałach o różnej orientacji. Kolejnych 20 tys. walczyło w tzw.
partyzanckich oddziałach leśnych. Kilkaset tysięcy osób zapewniało
łączność, aprowizację, wywiad i schronienie.
Najsłynniejsi Żołnierze Niezłomni to:
- Danuta Siedzikówna (ps. Inka)  sanitariuszka
i łączniczka 5. Wileńskiej Brygady AK. W śledztwie
odmówiła składania zeznań obciążających żołnierzy Brygady. Została
rozstrzelana w sierpniu 1946 roku.
- Witold
Pilecki we wrześniu 1940 roku dobrowolnie przedostał się do KL
Auschwitz, by zbierać informacje na temat jego funkcjonowania. Do czasu
ucieczki w 1943 roku był głównym organizatorem konspiracji w obozie.
http://www.szkolatuchorza.pl

Kreator PDF

Utworzono 18 October, 2018, 20:01

Szkoła Podstawowa w Tuchorzy

Walczył w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku podjął się budowy w
okupowanym kraju siatki wywiadowczej działającej dla rządu
Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Skazany na śmierć przez władze Polski
Ludowej. Wyrok został wykonany 25 maja 1948 roku.
- August Emil
Fieldorf (ps. Nil) generał brygady Wojska Polskiego, dowódca Kedywu
Armii Krajowej. W latach 1940-1945 działał w konspiracji. Wydał
rozkaz likwidacji generała SS Franza Kutschery. Po wojnie
aresztowany przez NKWD pod fałszywym nazwiskiem i
nierozpoznany został wysłany do obozu pracy. Po ogłoszeniu obietnicy
amnestii w 1948 roku podał swoje prawdziwe nazwisko i uzyskał
potwierdzenie służby wojskowej. W rezultacie został aresztowany przez
UB i po fikcyjnym procesie skazany na śmierć. Wyrok wykonano 24 lutego
1953 r. w Warszawie.

Z okazji tego dnia przy pomocy Wójta Gminy Siedlec Jacka
Kolesińskiego udało się zorganizować w naszej szkole lekcję z udziałem
grupy rekonstrukcyjnej kierowanej przez Wiceprezesa Zarządu Głównego
Związku Oficerów Rezerwy Macieja Myczka. Udział w tej pokazowej lekcji
wzięły klasy 3 gimnazjum. Dzięki pogadance młodzież poznała fakty i
ciekawostki z życia i ostatnich chwil życia Żołnierzy Niezłomnych.
Pamięć o tych bohaterach jest jednym z naszych patriotycznych
obowiązków. Żyjemy w czasach, w których nie musimy podejmować tak
heroicznych decyzji, ale za to winniśmy im pamięć i cześć.
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