„Zachowali się jak trzeba…” - uroczystość poświęcona pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Publicznym Gimnazjum w Niedźwiadzie
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji
w Publicznym Gimnazjum w Niedźwiadzie odbył się uroczysty montaż słowno - muzyczny
poświęcony pamięci tych, którzy po 1944 roku nie pogodzili się z nową okupacją (tym razem
sowiecką) oraz wprowadzonym systemem komunistycznym w rzekomo wolnej już Polsce.
Żołnierze Niezłomni do końca walczyli o odzyskanie niepodległości, wzorowo wypełniając
złożoną przysięgę. Pozostali wierni Bogu oraz Ojczyźnie i za tę postawę wielu zapłaciło
najwyższą cenę. Uroczystość przygotowana przez młodzież naszego gimnazjum była formą
uczczenia ich heroizmu, poświęcenia i ofiary jaką ponieśli, broniąc fundamentalnych
wartości.
Uczniowie nakreślili tło historyczne święta i przypomnieli tragiczne losy bohaterów,
którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Zaprezentowali biografie i zdjęcia, m.in.:
majora Zygmunta Szendzielarza, rotmistrza Witolda Pieleckiego, generała Augusta Emila
Fieldorfa oraz majora Hieronima Dekutowskiego. W gronie bohaterów zasługujących na
podziw i uznanie znaleźli się również: kapitan Zdzisław Broński, sierżant Józef Franczak,
podpułkownik Łukasz Ciepliński, starszy sierżant Mieczysław Dziemieszkiewicz oraz major
Józef Kuraś. Gimnazjaliści przypomnieli także postać odważnej i szlachetnej sanitariuszki
Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Młodzi aktorzy, wcielając się w role żołnierzy, recytowali
wzruszające wiersze i śpiewali patriotyczne piosenki, które były tłem dla prezentacji
multimedialnej poświęconej bohaterom Polskiego Podziemia Niepodległościowego. Warto
podkreślić, że prawdziwych patriotów było z pewnością więcej, lecz nie sposób wymienić tu
wszystkich zasłużonych, którzy z męstwem w sercu oddawali swe młode życie narodowej
sprawie.
Spektakl z zainteresowaniem obejrzeli uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni
goście. Uroczystość poświęcona działaniom powojennego podziemia była dla nas cenną
lekcją patriotyzmu. Żołnierze Wyklęci to wzór bezkompromisowej postawy, gdzie podział na
dobro i zło jest jasny i czytelny. Odebrano im życie, ale wbrew zamierzeniom zbrodniarzy
pamięć o niezłomnych rycerzach wolności przetrwała do dnia dzisiejszego. Jest to
zwycięstwo dobra i sprawiedliwości nad kłamstwem i podłością. Współczesna młodzież
powinna uczyć się mądrości, sięgając do historii własnego narodu, ponieważ w godzinie
próby warto „zachować się jak trzeba”. / E. K./

