Instytut Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/107465,74-rocznica-smierci-polskich-bohaterow-Danuty-Siedzikowny-Inki-oraz-Fel
iksa-Selm.html
2023-01-09, 02:40

74. rocznica śmierci polskich bohaterów: Danuty
Siedzikówny „Inki” oraz Feliksa Selmanowicza
„Zagończyka” – Gdańsk, 28 sierpnia 2020
W programie uroczystości, Msza święta, spacer historyczny.

Mieszkańcy Pomorza oraz goście z innych stron Polski 28 sierpnia w Gdańsku oddali hołd
„Ince” i „Zagończykowi” – bohaterom podziemia antykomunistycznego, biorąc udział w
uroczystościach zorganizowanych przez IPN Gdańsk.
Pierwsza część obchodów miała miejsce na Cmentarzu Garnizonowym. Delegacja IPN wraz
z mieszkańcami Gdańska, kibicami Lechii Gdańsk i Zawiszy Bydgoszcz, przedstawicielami
władz państwowych i samorządowych, pracownikami Muzeum II Wojny Światowej, złożyła
kwiaty i zapaliła znicze na grobach „Inki” i „Zagończyka”. Wszystkich zebranych przywitał
Krzysztof Drażba, naczelnik OBEN IPN Gdańsk. Następnie głos zabrał dyrektor gdańskiego
oddziału IPN prof. Mirosław Golon.

– To bohaterowie najwyższej kategorii. Powinniśmy stawiać
im pomniki. Nadawać ulicom ich imiona. I tak czynimy.
Pamiętajmy o tym, co zrobili dla Ojczyzny – mówił.

– Pamiętajmy też, że dzisiaj nie moglibyśmy w pełni oddać
czci bohaterom, gdyby nie zespół IPN kierowany przez prof.
Krzysztofa Szwagrzyka, któremu zawdzięczamy odnalezienie
szczątków „Inki” i „Zagończyka” – dodał.

– To, co dzisiaj przeżywamy to wielki sukces – przywracanie
pamięci, odnajdywanie grobów, wynoszenie na pomniki,
upamiętnianie tablicami. Trzeba jednak dodać, że Niezłomni
czekali na to wszystko zbyt długo. A wciąż tysiące
podobnych bohaterów czeka na godny pochówek. Ich groby
czekają na odnalezienie, a ich nazwiska na przypomnienie –
zakończył dyrektor IPN Gdańsk.

Po przemówieniu prof. Mirosława Golona, modlitwę w intencji Żołnierzy Wyklętych odmówił
ks. Krzysztof Ławrukajtis. Następnie przedstawiciele IPN Gdańsk złożyli kwiaty pod tablicą
pamięci pomordowanych w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku.

Obchody zakończyły się uroczystą Mszą św. w kościele księży salezjanów pw. św. Jana
Bosko w Gdańsku-Oruni. Homilię wygłosił proboszcz ks. Mariusz Słomiński. Po Eucharystii
nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem Danuty Siedzikówny „Inki”. Przemawiali prof.
Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk oraz prof. Grzegorz Berendt, wicedyrektor Muzeum II
Wojny Światowej w Gdańsku.

Dodatkową atrakcją był spacer historyczny „Śladami Danuty Siedzikówny »Inki« po
Gdańsku”. Izabela Brzezińska oprowadziła mieszkańców Pomorza i turystów po miejscach
związanych z bohaterską sanitariuszką.

PROGRAM
godz. 13.00 – spacer historyczny Śladami Danuty Siedzikówny „Inki” po
Gdańsku. Zachęcamy turystów oraz mieszkańców Trójmiasta do poznania gdańskich
śladów legendarnej sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.
Miejsce startu: plac przed siedzibą Rady Miasta, ul. Wały Jagiellońskie 1
Czas startu: godz. 13.00
Czas trwania: ok. 2 godz.
Udział wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu – zapisy do 26 sierpnia 2020 r. pod
adresem: artur.chomicz@ipn.gov.pl. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko.
godz. 17.00 – uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobach Danuty
Siedzikówny „Inki” oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” (Cmentarz
Garnizonowy w Gdańsku, ul. Antoniego Giełguda),
ok. godz. 17.55 – złożenie kwiatów pod tablicą pamięci pomordowanych w
więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku,
godz. 18.30 – Msza św. w kościele księży Salezjanów Kościół pw. św. Jana Bosko
w Gdańsku Oruni (ul. Gościnna 15). Po Mszy złożenie kwiatów pod pomnikiem
Danuty Siedzikówny „Inki” (na placu przed kościołem).

Wstęp wolny. Zapraszamy.

Zachęcamy również do odwiedzenia portali IPN poświęconych „Ince” i „Zagończykowi”.

Miejsce pochówku Danuty Siedzikówny do 2014 roku było nieznane. We wrześniu tego

samego roku w ramach prac zespołu IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka na cmentarzu
Garnizonowym w Gdańsku odnaleziono nieoznaczony grób, w którym, jak przypuszczano,
spoczywały szczątki Danuty Siedzikówny oraz rozstrzelanego wraz z nią Feliksa
Selmanowicza.
1 marca 2015 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia kolejnych not
identyﬁkacyjnych członkom rodzin oﬁar terroru komunistycznego. Wśród
zidentyﬁkowanych bohaterów powojennej Polski znalazła się również Danuta Siedzikówna
„Inka”
28 sierpnia 2016 r. odbył się państwowy pogrzeb Danuty Siedzikówny ps. „Inka”,
sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady AK oraz ś.p. Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk”,
dowódcy 2 kompanii 4 Wileńskiej Brygady AK. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w 70.
rocznicę wykonania wyroku śmierci na bohaterach przez komunistycznych oprawców.

