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Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” w województwie śląskim, 1 – 13
marca 2019

  

  

  

  

  

 

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych“. Z tej okazji nasz
oddział IPN zorganizował w Katowicach związane z tym uroczystości, współpracując z
Parafią p.w. Niepokalanego Poczęcia, co jest już dobrą tradycją.

Spotkanie rozpoczęła młodzież szkolna z XV LO im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach,
prezentując wespół z opiekunem Justyną Sroką monodram poetycko-muzyczny pt. „Wyklęci
bo niezłomni i do końca wierni Niepodległej”. Następnie, po wejściu do kościoła szkolnych i
harcerskich pocztów sztandarowych, wszystkich przybyłych przywitał serdecznie dr Andrzej
Sznajder, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach. Po uroczystym
zajęciu miejsc w świątyni przez kompanię reprezentacyjną wojskowego Garnizonu Bytom ‒
34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, rozpoczęła się msza św. w
intencji Żołnierzy Wyklętych i Kombatantów, którą koncelebrował ks. kan. dr hab. Andrzej
Nowicki. Po jej zakończeniu zebrani uczestniczyli na pl. Ks. E. Szramka w podniosłym Apelu
Pamięci, który rozpoczął się od wspólnego odśpiewania naszego hymnu przy dźwiękach
orkiestry wojskowej. W kilku wystąpieniach przypominano o żołnierzach polskich, którzy nie
godząc się na rzeczywistość  naszej Ojczyzny i życia po 1945 r. podjęli walkę z aparatem
komunistycznym. Zapewne w  szczególny sposób zapamiętane zostaną słowa ppłk
Tadeusza Dłużyńskiego, który wspominając ten trudny, powojenny czas, mówił  o
intencjach „leśnych partyzantów”, chcących wolnej i niezależnej Polski.
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Podniosłym momentem Apelu Pamięci było  oddanie salwy honorowej z okazji Narodowego
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych“ (młodzież tradycyjnie zebrana na pamiątkę łuski z
wystrzelonych nabojów), a także złożenie wieńców i kwiatów w kaplicy Golgota Ojczyzny,
znajdującej się koło kościoła.

W uroczystości wzięli udział liczni katowiccy i sosnowieccy parlamentarzyści oraz radni,
przedstawiciele samorządów, organizacji kombatanckich, związków zawodowych, a także
młodzież szkolna, również harcerze. Po obchodach wszyscy mieli możliwość spróbować
wojskowej grochówki, co sprzyjało indywidualnym rozmowom i  dyskusjom, związanym
zwłaszcza ze świętem Żołnierzy Wyklętych.   

Obchody zostały zorganizowane przez: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach,
Parafię pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach oraz Polskie Radio Katowice. 

Współpraca: Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ślady” oraz 34. Śląski
Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej.

Patronat Honorowy: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, Urząd Miasta Katowice.

Patronat medialny: TVP 3 Katowice, Polskie Radio Katowice.

Ponadto w ramach wydarzeń towarzyszących zapraszamy:

Czeladź – 28 lutego w Muzeum Saturn w Czeladzi ul. Dehnelów 10 - wykład dr Kornelii
Banaś - "Życiorys pisany patriotyzmem - Danuta Siedzikówna "Inka""

Bielsko-Biała – 1 marca odbyła się bezpłatna projekcja filmu „Wyklęty” w reżyserii
Konrada Łęckiego. Wprowadzenia do tematyki filmu dokonał Marek Łukasik – pracownik
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Wydarzenie organizowane jest
przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach oraz RODN „WOM” w
Bielsku-Białej. Projekcja odbyła się w kinie Helios, ul. Mostowa 5.

Tarnowskie Góry – 1 marca w Muzeum w Tarnowskich Górach, ul. Rynek 1, wykład
Michała Miwy-Młota z OBEN Katowice, zatytułowany »Ogień« i jego ludzie”. Wydarzenie
współorganizowane jest przez Oddział IPN w Katowicach oraz Urząd Miejski w Tarnowskich
Górach.

Tarnowskie Góry – 1 marca -  Pokazy filmów pt. „Inka. 1946” połączone z wystawą
„Inka” oraz prelekcją dla młodzieży - Tarnogórskie Centrum Kultury, ul. Jana III Sobieskiego
7.

Katowice – 1 marca – promocja publikacji Wypatrując Andersa. Konspiracja
antykomunistyczna w województwie śląskim 1945-1948 autorstwa Adama Dziuby,
Tomasza Kurpierza i Dariusza Węgrzyna (Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”,



ul. św. Jana 10, godz 14.00).

Mysłowice – 2 marca, godz. 12.00, w Mysłowickim Domu Kultury, przy ul. Grunwaldzkiej
7 odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pt. „O
wolną Polskę”. 

Bytom –5 marca - V sesja popularnonaukowa „Pamięci Żołnierzy Wyklętych –
Niezłomnych” (Sala Sesyjna Urzędu Miasta). W ramach sesji otwarta została wystawa
„Zapomniane Ogniwo. Konspiracja młodzieżowa w Polsce w latach 1944/45-1956”.

Częstochowa – 13 marca – seminarium dla nauczycieli pt. „Między Częstochową a
Lublińcem. Zapomniani Żołnierze Niezłomni 1945–1947” (Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie).

Fot. IPN Katowice, J. Siedlecka.


