Nr 4

1 MARCA 2021 R.

GAZETKA SZKOLNA WYDAWANA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LICZU

Drodzy Czytelnicy,
oddajemy w Wasze ręce numer historyczny. Tym razem dowiecie się trochę o Żołnierzach
Niezłomnych. Dziś, czyli 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Kim właściwie byli? Zarówno podczas wojny, jak i po jej zakończeniu walczyli o wolną Polskę,
odznaczając się wielkim poświęceniem dla ojczyzny - ,,niezłomni" w swym dążeniu do
urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, przeciwstawiając się siłą
reżimowi komunistycznemu. My o nich pamiętamy i w tym numerze przybliżamy Wam sylwetki
kilku z nich.
Redakcja

Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierze_wykl%C4%99ci#/media/Plik:%C5%BBo
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ZYGMUNT SZENDZIELARZ
„ŁUPASZKA”
Urodził się 12 marca 1910 w Stryju. We wrześniu 1939 roku walczył w kampanii wrześniowej w
obronie ojczyzny. Po ataku ZSRS na Polskę, pod koniec września aresztowany przez Sowietów
podczas próby przedostania się do Węgier. Udało mu się zbiec z niewoli. Wrócił do Wilna, gdzie
włączył się w działalność konspiracyjną. Zygmunt Szendzielarz utworzył w styczniu 1944 roku
oddział, który otrzymał nazwę 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. W listopadzie awansowany
na stopień majora. Odtworzona w ten sposób 5. Brygada Wileńska wiosną 1945 liczyła około 200
żołnierzy. Wielokrotnie prowadziła walki z Armią Czerwoną, NKWD, UB i MO. 30 czerwca 1948
roku został aresztowany przez funkcjonariuszy MBP. „Łupaszkę” oskarżono o zamachy na
funkcjonariuszy sowieckiej i polskiej bezpieki oraz współpracę z Niemcami podczas okupacji. 2
listopada 1950 roku skazany został przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci.
Wyrok wykonany został 8 lutego 1951 roku w warszawskim więzieniu na Mokotowie.

Źródło: https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/308846,Zygmunt-Szendzielarz-zamordowanyprzez-bezpieke

WITOLD PILECKI
„WITOLD”
Urodzony 13 maja 1901 w Ołońcu. Rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego. Współzałożyciel Tajnej
Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, organizator ruchu oporu w Auschwitz. Podając się za
Tomasza Serafińskiego dobrowolnie dał się wywieźć do obozu Auschwitz w celu zebrania
informacji na temat zbrodni hitlerowskich. Mimo nieludzkich warunków, Pilecki zbierał i
przekazywał materiały wywiadowcze przez wypuszczanych na wolność więźniów. To on
przygotował pierwszą tajną notę na temat ludobójstwa w KL Auschwitz. W nocy z 26 na 27
kwietnia 1943 roku zdołał zbiec z obozu. Po II wojnie światowej prowadził działalność
wywiadowczą zbierając informacje o sytuacji w Polsce, w tym żołnierzach AK więzionych w
obozach NKWD. 8 maja 1947 roku został przez funkcjonariuszy UB, oskarżony o działalność
wywiadowczą bity i torturowany. 15 marca 1948 roku rotmistrz został skazany na karę śmierci.
Wyrok wykonano 25 maja w więzieniu mokotowskim. Pozostawił żonę, córkę i syna. Miejsce
pochówku rotmistrza nigdy nie zostało ujawnione przez komunistyczne władze. W 2006 roku
Witold Pilecki został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego, a w 2013 roku awansowany
do stopnia pułkownika.

Źródło: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/witold-pilecki-miejsce-urodzenia-dzialalnosc-ismierc/pe7nhx6

DANUTA SIEDZIKÓWNA
„INKA”
Urodzona 3 września 1928 roku. Po śmierci swojej matki razem z siostrą wstąpiła do Armii
Krajowej. W 1945 roku jako siedemnastoletnia dziewczyna dołączyła do 5. Wileńskiej Brygady
AK. Uznaje, że jako sanitariuszka musi służyć, bo taka jest jej rola. Pracowała jako leśniczy pod
fałszywym nazwiskiem - Danuta Obuchowicz. W 1946 roku została wysłana do Gdańska po
uzupełnienie zaopatrzenia medycznego, została złapana tam przez UB i poddana torturom. Nie
zdradziła jednak żadnych informacji obciążających innych żołnierzy. 3 sierpnia 1946 została
skazana na śmierć, a wyrok wykonano 28 sierpnia tego roku. Krótko przed śmiercią Inka napisała:
,,Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba." Została zamordowana strzałem w tył
głowy. Miała zaledwie 17 lat.

Źródło: https://wycieczkinakresy.wordpress.com/2017/08/03/69-lat-temu-po-ciezkim-sledztwieinka-zostala-skazana-na-smierc-to-byl-sprokurowany-mord-sadowy/

ŁUKASZ CIEPLIŃSKI
„PŁUG”
Urodzony 26 listopada 1913 roku. Był podpułkownikiem piechoty Wojska Polskiego. Podczas
jednej z bitew został odznaczony orderem Virtuti Militari przez generała Tadeusza Kutrzebę. Po
kapitulacji Polski schronił się na jakiś czas na Węgrzech, skąd wrócił w 1940 roku i rozpoczął
działalność konspiracyjną na Rzeszowszczyźnie. Po zakończeniu wojny nadal działał, najpierw w
Krakowie a potem w Zabrzu. Został aresztowany 28 listopada 1947 roku przez Urząd
Bezpieczeństwa i przez prawie trzy lata był poddawany brutalnym torturom w celu wyciągnięcia
informacji. 14 października 1950 roku został pięciokrotnie skazany na śmierć. Wyrok w postaci
strzału w tył głowy został wykonany 1 marca 1951 roku na Mokotowie w Warszawie wraz z innymi
członkami niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Źródło: http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/29809?t=-ze-moja-ofiara-nie-pojdzie-namarne

JÓZEF FRANCZAK
„LALEK”
Urodzony 17 marca 1918 roku w Kozicach Górnych koło Lublina. W wieku 17 lat wstąpił do
Wojska Polskiego. Po agresji ZSRR na Polskę dostał się do niewoli sowieckiej, z której po kilku
dniach zbiegł. W 1940 roku Józef Franczak wstąpił do ZWZ, prowadził szkolenia partyzantów w
Żukowie. W styczniu 1945 roku był świadkiem wykonanych wyroków śmierci na AK-owcach.
Poszukiwany przez ukrywał się przed władzą. Wkrótce potem nawiązał kontakty z podziemiem
niepodległościowym. Na przełomie lat 1945-1946 przebywał na Lubelszczyznie. „Lalek” brał
udział w wielu zamachach na funkcjonariuszy MBP. W 1947 Franczak dołączył do oddziału
dowodzonego przez kpt. Zdzisława Brońskiego. Poszukiwania „Lalka” trwały. 21 października
1963 grupa operacyjna złożona z oficerów SB i zomowców okrążyła budynek, gdzie przebywał
Franczak. Wywiązała się strzelanina, „Lalek” próbował uciec. Trafiony został śmiertelnie ranny.
Zginął 21 października 1963 roku. Był ostatnim żołnierzem podziemia niepodległościowego.

Źródło: https://www.tvp.info/39563860/walczyl-i-ukrywal-sie-przez-dwie-dekady-rocznicasmierci-lalka

Obrona niepodległości Polski po 1944 roku dla Żołnierzy Niezłomnych, żołnierzy
polskiego podziemia niepodległościowego, była wszystkim.
"Żołnierze Wyklęci” - bohaterowie antykomunistycznego podziemia - postawili na
szali własne życie, walcząc z narzuconym siłą reżimem komunistycznym.
W 2011 roku Sejm ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy
Wyklętych".

CZEŚĆ WASZEJ PAMIĘCI
ŻŁONIERZE WYKLĘCI!
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