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Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych 1 marca 2020 na Dolnym Śląsku i
Opolszczyźnie
Program obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych – wydarzenia organizowane (lub współorganizowane)
przez Oddział IPN we Wrocławiu i Delegaturę IPN w Opolu od 18
lutego do 9 marca 2020 r.

18 lutego 2020

Opole – Spotkanie autorskie z Michałem Ostapiukiem, autorem książki Komendant „Bury”.
Biografia  kpt.  Romualda  Adama  Rajsa  „Burego”  (1913–1949)  w  Miejskiej  Bibliotece
Publicznej  w  Opolu

19 lutego 2020

Wrocław –  spotkanie  autorskie  z  Michałem Ostapiukiem,  autorem książki  Komendant
„Bury”.  Biografia  kpt.  Romualda  Adama  Rajsa  „Burego”  (1913–1949)  w  Klubie  Muzyki  i
Literatury  (prowadzący  M.  Gadowicz)

28 lutego 2020

Bystrzyca Kłodzka – I Dolnośląski Konkurs Historyczny „Żołnierze Niezłomni – Żołnierze
Wyklęci” (prowadzący J. Rudnicki)

Namysłów – wykład Marka Stefana z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we
Wrocławiu pt. „Jałta i jej konsekwencje dla »Żołnierzy Niezłomnych«” 

Opole – Spacer Pamięci z przewodnikiem po miejscach martyrologii członków podziemia
niepodległościowego  zakończony  projekcją  fabularyzowanego  dokumentu  „Lawina”  w
Studenckim Centrum Kultury

Popielówek – oznaczenie w ramach projektu „OCALAMY” grobu Tadeusza Pietryki ps.
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„Sokół” (27.11.1920 – 17.03.2010). Członek organizacji konspiracyjnej „Żandarmeria Sił
Podziemnych” założonej przez byłych żołnierzy z oddziału NSZ Henryka Flamego „Bartka” i
działającej w latach 1947–1950. Organizacja funkcjonowała na terenie powiatów Lwówek
Śląski  (Popielówek)  i  Mielec,  gromadząc  broń,  materiały  wywiadowcze oraz  udzielając
schronienia dawnym członkom oddziału. Tadeusz Pietryka został aresztowany w 1951 r. i
skazany przez WSR w Katowicach za działalność o charakterze szpiegowskim na 15 lat
więzienia. Wyszedł na mocy amnestii w 1956 r. i powrócił do Popielówka, gdzie spędził
resztę życia. Uroczystości koordynuje Przemysław Mandela (OBUWiM IPN we Wrocławiu).

Wrocław  –  wykład  dr.  Andrzeja  Olejniczaka  pt.  „Ostatnie  polskie  powstanie”  w  4.
Regionalnej  Bazie  Logistycznej  dla  żołnierzy i pracowników oraz uczniów Szkól Europejskich
Liceum Klas Mundurowych we Wrocławiu, poświęcony uczczeniu pamięci Żołnierzy Wyklętych.

fot. Dariusz Biłyk (4 Regionalna Baza Logistyczna)

29 lutego – 1 marca 2020

Wrocław  –  prelekcje  i  gawędy  dotyczące  Żołnierzy  Niezłomnych  w  środowiskach
harcerskich Hufca Wrocław Północny (prowadzący M. Gadowicz)

29 lutego 2020

Oborniki Śląskie  – wykład J. Rudnickiego pt. „Afryka, BBC i inni. Żołnierze podziemia
antykomunistycznego na Dolnym Śląsku 1945–1956”

Lasowice Wielkie, Osiecko, pow. Olesno – Rajd zabytkowych pojazdów historycznych ze
Stowarzyszenia  „Pancerny  Skorpion”  pt.  „Śladami  Żołnierzy  Niezłomnych  na  ziemiach
zachodnich 2020 r.”:

12:00–16:00 – rajd terenowy zabytkowymi pojazdami z II wojny światowej na
trasie 40 km – od Lasowic Wielkich do Osiecka (pow. Olesno)

16:00 – wykład dr. Ksawerego Jasiaka na temat podziemia niepodległościowego na
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terenie Śląska Opolskiego

18.00 – pokaz filmów poświęconych żołnierzom wyklętym (remiza OSP w
Lasowicach Wielkich)

 

Opole – Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu – I Opolski Festiwal Pamięci. Zawołać
po imieniu. Tegoroczna edycja jest poświęcona pamięci ppor. Aleksandra Kasaraby ps.
„Kamień”, oficera AK, WiN, zamordowanego przez komunistów. W programie:

multimedialna prezentacja dokonań Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN

multimedialna prezentacja biogramu ppor. Aleksandra Ksaraby ps. „Kamień”

koncert projektu muzycznego „Grupa Bartka” i „Semper Fidelis”

wykład Kajetana Rajskiego, prezesa Fundacji „Kwartalnik Wyklęci”

Więcej informacji o festiwalu jest tutaj»: 

1 marca 2020

Wrocław – wojewódzkie uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych (Wojewoda Dolnośląski, OBUWiM IPN we Wrocławiu):

Główne  wrocławskie  obchody  Narodowego  Dnia  Pamięci  Żołnierzy  Wyklętych  na
Cmentarzu Osobowickim rozpoczęły się przemarszem spod bramy głównej do Pomnik Ofiar
Terroru  Komunistycznego 1945–1956 orkiestry  wojskowej,  kompanii  honorowej  Wojska
Polskiego, pocztów sztandarowych, przedstawicieli służb mundurowych, władz miejskich i
wojewódzkich oraz mieszkańców Wrocławia.  Tam miały miejsce przemowy, apel poległych i
złożenie wieńców.
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Wojciech Trębacz  naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu złożył
obietnicę, w przyszłym roku wspólnym wysiłkiem IPN-u, wojewody dolnośląskiego i wszystkich
chętnych to miejsce zostanie odnowione.

Paweł  Hreniak  –  poseł  na  Sejm RP  odczytał  list  od  Marszałek  Sejmu Elżbiety  Witek,
Stanisław Ułaszewski – prezes dolnośląskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej przypomniał losy AK-owców, którzy zostali w konspiracji po 1945 roku, aby nadal
zbrojnie  walczyć o  niepodległą  ojczyznę,  jak  również  też  tych,  którzy zdecydowali  się
ujawnić, a których – mimo tego – też dotknęły komunistyczne prześladowania. Jarosław
Obremski – Wojewoda Dolnośląski wspomniał w swoim wystąpieniu o roli, jaką IPN pełni w
upamiętnianiu  ofiar  terroru  komunistycznego,  w  tym  badania  i  ekshumacje  ofiar
prowadzone  przez  prof.  Krzysztofa  Szwagrzyka  m.in.  na  Cmentarzu  Osobowickim.
Podkreślił, że z tych Żołnierzy Niezłomnych powstała „Solidarność” i nasza niepodległość.

Uroczystość zakończyła się apelem poległych, salwą honorową i złożeniem wieńców pod
pomnikiem.

Dalsza część obchodów miała miejsce w Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety we Wrocławiu,
gdzie odprawiona została msza św. z ceremoniałem wojskowym w intencji żołnierzy Armii
Krajowej i Żołnierzy Wyklętych, a po niej złożono kwiaty w Kaplicy Polskiego Państwa
Podziemnego. 

Gryfów Śląski – uroczystości upamiętnienia postaci kapitana Romana Grońskiego ps. „Żbik”,
oficera  AK  i  WiN,  zamordowanego  7  marca  1949  r.  rozpoczęły  się  mszą  św.   w  intencji
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zamordowanego  oficera.  Po  nabożeństwie  nastąpiło  uroczyste  odsłonięcie  tablicy
upamiętniającej  kapitana Romana Grońskiego w Alei  Zasłużonych cmentarza  komunalnego w
Gryfowie Śląskim. Ostatnim punktem obchodów upamiętniających pamięć Żołnierza Wyklętego
z  Gryfowa  Śląskiego  było  spotkanie  w  Bibliotece  Publicznej  Miasta  i  Gminy  Gryfów  Śląski  (ul.
Kolejowa  44)  poświęcone  kpt.  Romanowi  Grońskiemu.  Wspomnienie  o  nim  wygłosił  Marek
Gadowicz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu. Zgromadzonemi mieli
również możliwość zapoznania się ze wspomnieniami rodziny oraz wystawą zdjęć i  pamiątek
związanych ze „Żbikiem”.

Lasowice Wielkie, Kluczbork – przejazd kolumny pojazdów zabytkowych z II wojny
światowej na trasie Lasowice Wielkie – Kluczbork na teren kompleksu sportowego, gdzie
odbędzie się Bieg Tropem Wilczym oraz prezentacja dioramy historycznej, pokaz pojazdów
zabytkowych i wyposażenia z II wojny światowej Szwadronu „Skorpion”, Stowarzyszenia
„Pancerny Skorpion”.

Milicz – wystawa historyczna pt. „Żołnierze wyklęci” (Ośrodek Kultury w Miliczu), wykład
pt. „Żołnierze podziemia antykomunistycznego na Dolnym Śląsku 1945–1956”, odsłonięcie
pomnika Żołnierzy Wyklętych (S. Kiełb, J. Rudnicki)

woj. opolskie – koordynacja Biegów Tropem Wilczym w Opolu, Kluczborku, Głubczycach,
Nysie, Oleśnie, Kędzierzynie-Koźlu

Wrocław – prawie tysiąc osób wystartowało na Stadionie Olimpijskim w tegorocznym
wrocławskim biegu „Tropem Wilczym” upamiętniającym żołnierzy i działaczy podziemia
antykomunistycznego. Oddział IPN we Wrocławiu miał podczas tej imprezy swoje stoisko
edukacyjne,  na  którym można  było  nabyć  nasze  wydawnictwa,  połączone  z  wystawą
historyczną pt. „Żołnierze Wyklęci” (prowadzący P. Klimczak, M. Stefan).

2 marca 2020
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Brzeg – wykład nt. Żołnierzy Wyklętych i projekcja fabularyzowanego dokumentu „Lawina”
w LO nr II w Brzegu oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Tułowicach

Trzebnica – Rondo Żołnierzy Wyklętych – uroczystość, występ artystyczny dzieci  z SP 1
oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy udziale delegacji Oddziału IPN we Wrocławiu

3 marca 2020

Grodków –  konkurs  „Ja  tutaj  zginąłem” w Zespole  Szkół  w  Grodkowie  im.  Żołnierzy
Niezłomnych

Niemodlin, Stary Grodków, Grodków – Rajd śladami zbrodni komunistycznej na trasie
Niemodlin  –  Scharfenberg  –  Stary  Grodków  –  Grodków  zakończony  projekcją
fabularyzowanego dokumentu „Lawina” w miejskim kinie dla 120 uczniów z Zespołu Szkół
im. Żołnierzy Niezłomnych w Grodkowie

4 marca 2020

Kędzierzyn-Koźle – wykład nt. Żołnierzy Wyklętych

Wrocław – wykład nt. Żołnierzy Wyklętych w VII LO we Wrocławiu

Wrocław  –  wykład  M.  Stefana  pt.  „Jałta  i  jej  konsekwencje  dla  »Żołnierzy
Niezłomnych«” dla środowiska koła pracowników oświaty i wychowania NSZZ Solidarność –
Wrocław Fabryczna

5 marca 2020

Twardogóra – wykład pt. „Droga do wolności – marsz Brygady Świętokrzyskiej" w Zespole
Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze

Wrocław – konkurs wiedzy i  konferencja naukowa „Żołnierze Wyklęci” skierowany do
podchorążych,  kadetów,  studentów  uczelni  wojskowych  oraz  cywilnych  z  całej
Polski. Konkurs odbywa się we współpracy z AWL im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu
(prowadzący dr I. Demczyszak, S. Kiełb, M. Gadowicz). Pełna relacja tutaj»

6 marca 2020

Wrocław – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Mackiewicza przy Gorlickiej 25 – lekcja dla
klas ósmych o żołnierzach wyklętych, którą poprowadził Marek Gadowicz z Oddzialowego
Biura  Edukacji  Narodowej  IPN  we  Wrocławiu.  Przybliżył   młodzieży  zagadnienia
antykomunistycznego  polskiego  podziemia  niepodległościowego  stawiającego  opór
sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRS w latach 40. i 50. XX wieku, o którym
jeszcze do niedawna historia milczała. 

https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/92334,Konkurs-Zolnierze-Niezlomni-Wroclaw-5-marca-2020.html


7–8 marca 2020

Prusice  –  gawęda  dotycząca  Żołnierzy  Niezłomnych  w  502  Szczepie  Harcerskim
„Brzask” (prowadzący M. Gadowicz)

9 marca 2020

Góra –  V edycja  powiatowego konkursu „Żołnierze Wyklęci”  organizowanego z  okazji
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (prowadzący J. Rudnicki)

Opole – VI Opolski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych (Urząd Miejski w Opolu)
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