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Otwarcie wystawy „Zapomniane ogniwo.
Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na
ziemiach polskich w latach 1944/45–1956” –
Białystok, 1 marca 2019
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W dniu 1 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku (ul.
Antoniuk Fabryczny 1) dr Paweł Warot naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w
obecności dyrektora białostockiego oddziału IPN dr. hab. Piotra Kardeli dokonał otwarcia
wystawy  „Zapomniane  ogniwo.  Konspiracyjne  organizacje  młodzieżowe  na  ziemiach
polskich  w latach 1944/45–1956”.  O  planszach dotyczących działalności  młodzieży  na
terenie Białostocczyzny opowiedział ich autor Krzysztof Jodczyk - pracownik OBEN IPN. Na
wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt biogramów młodzieżowych konspiratorów. Wśród
nich  znalazły  się  cztery  biogramy  (Hipolita  Rożnowskiego,  Jana  Beszty-Borowskiego,
Tadeusza  Waśniewskiego,  Bohdana  Rokickiego)  jako  przykład  antykomunistycznych
postaw  młodzieży  powojennej  Białostocczyzny.

Na wernisaż przybyli  między innymi:  wojewoda podlaski  Bohdan Paszkowski,  poseł  na
Sejm  Dariusz  Piątkowski,  zastępca  prezydenta  miasta  Białegostoku  Rafał  Rudnicki,
dyrektor  gabinetu  marszałka  województwa podlaskiego  Tomasz  Szeweluk.  Obecni  byli
również:  przedstawiciele  służb  mundurowych,  wymiaru  sprawiedliwości,  działacze
związkowi oraz osoby represjonowane, uczniowie wraz z opiekunami, mieszkańcy miasta
Białegostoku.

Zaprezentowana wystawa dotyczy zjawiska nieobecnego szerzej w polskiej świadomości
historycznej.  Powojenne  zbrojne  podziemie  antykomunistyczne  miało  swojego
kontynuatora w konspiracji młodzieżowej. Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku w całym
kraju powstało ponad 900 młodzieżowych organizacji  w swoich szeregach skupiających
ponad 11 tysięcy chłopców i dziewcząt. Było to pokolenie, które mimo chęci nie mogło
czynnie uczestniczyć walce przeciw obu okupantom w latach II wojny światowej. Swoim
zaangażowaniem w nielegalną działalność przeciwko systemowi komunistycznemu chcieli
wyrazić  sprzeciw  wobec  powojennej  stalinowskiej  rzeczywistości  oraz  głębokie
przywiązanie  do  wolności.  Zaangażowanie  niepodległościowe  młodego  pokolenia  było
klamrą spinającą walki o wolność w okresie zaborów, drugiej wojny światowej, w podziemiu
lat 40. z działalnością opozycji antykomunistycznej lat 70. i 80. XX wieku.
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