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Uroczystości upamiętniające 76. Rocznicę śmierci
Danuty Siedzikówny „Inki” - Narewka, 27 sierpnia
2022
Jej nazwisko stało się symbolem wierności ideałom, a także
niezłomnej postawy do samego końca, gdy potrafiła zachować
się „jak trzeba” poświęcając swoje młode życie w walce o
niepodległą Polskę.
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27 sierpnia 2022 r. w Narewce odbyły się uroczystości upamiętniające 76. rocznicę śmierci
Danuty Siedzikówny „Inki” - sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

Tego dnia, w Gruszkach (gm. Narewka) delegacja białostockiego Oddziału IPN, tj. dr Bożena
Koszel-Pleskaczuk i Roman Szarejko złożyła kwiaty pod pomnikiem Danuty Siedzikówny
"Inki" obok siedziby Nadleśnictwa Browsk. Następnie w Kościele św. Jana Chrzciciela w
Narewce odprawiona została Msza św. w intencji sanitariuszki i żołnierzy 5. Wileńskiej
Brygady AK. Po nabożeństwie rozpoczęło się wydarzenie słowno-muzyczne "Grypsy z celi
śmierci" poświęcone pamięci pułkownika Łukasza Cieplińskiego (które nazajutrz
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wystawiane było w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku). Ostatnim
punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem Danuty Siedzikówny przy
kościele parafialnym.

Rocznicowe obchody rokrocznie organizuje Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty
Siedzikówny "Inki".

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku był partnerem wydarzenia.

W tegorocznych obchodach uczestniczył m.in. wojewoda
Bohdan Paszkowski, Stowarzyszenie Dzieci Żołnierzy Wyklętych, leśnicy, politycy,
samorządowcy, pasjonaci historii i mieszkańcy regionu.

Służby mundurowe – Komenda Powiatowa Policji oraz Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej i Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Białystok wystawiły
nastomiast poczty sztandarowe.

Danuta Siedzikówna „Inka”

Urodziła się 3 września 1928 r. W 1943 r., jako piętnastolatka, złożyła przysięgę AK i odbyła
szkolenie sanitarne. Przeszła szlak bojowy w 5. Wileńskiej Brygadzie AK mjr. Zygmunta
Szendzielarza „Łupaszki”. W dniu 20 lipca 1946 r. została aresztowana przez Urząd
Bezpieczeństwa i osadzona w więzieniu w Gdańsku.

Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 3 sierpnia 1946 r. została
skazana na dwukrotną karę śmierci. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Czekając
na wykonanie wyroku, z więzienia karno-śledczego przy ul. Kurkowej w Gdańsku przekazała
krewnym gryps: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że
zachowałam się jak trzeba”.

Wyrok na niespełna osiemnastoletniej „Ince” wykonano 28 sierpnia 1946 roku.

 

Polecamy
portal https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/biogramy/inka/88683,Danuta-Siedzikowna-In
ka.html

Wystawa elementarna do
pobrania https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/biografie-elementarne/148465,Danuta-Si
edzikowna-Inka.html
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