
Instytut Pamięci Narodowej - Białystok
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/41264,Uroczystosci-w-71-rocznice-Danuty-Siedzikowny-Inki-Gruszki-Na
rewka-28-sierpnia-2.html
2023-05-16, 17:47

Uroczystości w 71. rocznicę śmierci Danuty
Siedzikówny „Inki” – Gruszki, Narewka, 28
sierpnia 2017

Dnia 28 sierpnia 2017 r. obchodziliśmy 71.
rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”.
W  tym  dniu  zakończył  się  również  IX.
Podlaski Rajd Śladami Żołnierzy 5. Wileńskiej
Brygady AK. W uroczystościach uczestniczyli
przedstawiciele  władz  Instytutu  Pamięci
Narodowej:  wiceprezes  dr  hab.  Krzysztof
Szwagrzyk i dyrektor białostockiego oddziału
Instytutu dr hab. Piotr Kardela. Obecny był
także  Wojewoda  Pod lask i  Bohdan
Paszkowski  i  parlamentarzyści:  Dariusz
Piontkowski  i  Bernadeta  Krynicka,
Magdalena Merta, zastępca Szefa Urzędu ds.
Kombatantów, a także liczni przedstawiciele
w o j s k a  i  s ł u ż b  m u n d u r o w y c h ,
przewodniczący  Zarządu  Regionu
Podlaskiego  NSZZ  „Solidarność”  Józef
Mozolewski, poczty sztandarowe „S” i Klubu
W i ę z i o n y c h  I n t e r n o w a n y c h  i
Represjonowanych. Gościem specjalnym był
Marek Franczak syn ostatniego partyzanta
zamordowanego przez SB w 1963 r. Józefa
Franczaka  „Lalka”.  Wśród  l icznych
wystąpień  okolicznościowych  odczytano
także list  od Ministra Rolnictwa Krzysztofa
Jurgiela.  W  południe  w  Sali  Edukacyjnej
Nadleśnictwa  Browsk  w  Gruszkach
uczestnicy rajdu mieli  możliwość bliższego
zapoznania  się  z  osobą  bohaterskiej
sanitariuszki,  o  której  opowiedzieli
pracownicy  gdańskiego  oddziału  IPN:
naczelnik  Oddziałowego  Biura  Edukacji
Narodowej  Krzysztof  Drażba  oraz  Piotr
Szubarczyk.  Następnie o godzinie 15.00 w
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kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Narewce
odprawiona została msza święta w intencji
żołnierzy  podziemia  antykomunistycznego
oraz  ich  rodzin.  Po  nabożeństwie  miał
miejsce  apel  pamięci.  Przed  pomnikiem
Danuty  Siedzikówny  złożono  kwiaty.  Po
godz .  17  uczes tn i cy  ra jdu  wraz  z
zaproszonymi gośćmi udali  się na wspólny
posiłek pod wiatą w Świnorojach. Tam też
organizatorzy wręczyli młodzieży nagrody za
trud i zaangażowanie w czasie trwania rajdu.
Uroczystości  zorganizowały  następujące
instytucje:  Stowarzyszenie  Historyczne  im.
Danuty  Siedzikówny  „Inki”,  Urząd  ds.
Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych
oraz  Oddział  IPN  w  Białymstoku.
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