Stowarzyszenie Odra-Niemen oraz GHE MŁOT im.kpt. W. Łukasiuka zapraszają na wydarzenie:
III Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 2016 roku pod nazwą
„Zachowałam się jak trzeba”
1.03.2016 wtorek, w godzinach 18.00-20.00
start Rynek – koniec Plac Wolności

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z okazji piątej rocznicy ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zdecydował o
objęciu Patronatu Narodowego nad obchodami ku czci Żołnierzy Wyklętych w 2016 roku. Pragniemy przekazać, że wrocławskie obchody „W hołdzie
Żołnierzom Wyklętym” zostały włączone w program tegorocznych obchodów, objętych prezydenckim patronatem. III Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w
2016 roku pod nazwą „Zachowałam się jak trzeba” jest elementem wrocławskich obchodów.
Od 2014 roku organizujemy Marsz Pamięci, który ma oddać hołd Niezłomnym, przypomnieć ich historię. W powszechnej ocenie to jeden z lepiej
zorganizowanych publicznych pochodów tematycznych. Staramy się, aby uczestniczące w nim osoby mogły przeżyć wiele wzruszeń, dowiedzieć sie o
nieznanej historii i aby to wspólne przejście było jak najbardziej godne i pełne przeżyć.
Przemarsz mieszkańców Wrocławia poprzedzony jest uroczystą Mszą Św. W Bazylice Św. Elżbiety o godzinie 17.00
W każdym roku wspominamy innego bohatera głównego, wydarzenia związanego z naszym miastem. Tegoroczny Marsz Pamięci poświęcony jest
sanitariuszce V Brygady Wileńskiej Danucie Siedzikównie ps. „Inka”, z powodu tego, że jesienią I Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu otrzyma imię
sławnej sanitariuszki. Na trasie marszu przedstawione zostaną najważniejsze momenty z jej życia. Idąc oddamy hołd Niezłomnej Bohaterce.
Scenariusz i cała oprawa artystyczna, muzyczna jest zasługa młodych osób z Grupy Historyczno-Eduakcyjnej MŁOT im.kpt. W. Łukasiuka, którego córka
Marta Ziębikiewicz jest mieszkanką naszego miasta i patronką wydarzenia.
Ważnym elementem projektu jest współpraca przy tym wydarzeniu wielu środowisk. Pracujemy wszyscy razem, ponad podziałami, z każdym rokiem z
coraz większą liczbą środowisk i instytucji. W roku bieżącym partnerami wydarzenia są:
Inicjatywa Historyczna, Kibice WKS Śląsk Wrocław, ONR Brygada Dolnośląska, Mała Garstka Syców, NSZZ Solidarność Dolny Śląsk, Pieśniarze, Projkt
Brygada, Ruch Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Civitas Christiana, Stowarzyszenie KoLiber, Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej,
Solidarność Walcząca, Surge Polonia
TRASA MARSZU
Rynek – pl. Gołębi
Początek Marszu
Przemówienia kombatantów i członków wrocławskich rodzin Żołnierzy Wyklętych
ul. Ruska
Rodzinna fotografia
Szczęśliwe chwile rodziny Siedzików w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku. Domową sielankę przerywa pojawienie się okupantów, niemieckiego i
sowieckiego.
ul. Kazimierza Wielkiego
Walka
Partyzanci V Brygady Wileńskiej w ulicznym starciu z siłami MO. Wśród rannych z dwóch przeciwstawnych obozów czołga się „Inka”, niosąc pomoc
każdemu, kto jej potrzebuje.
ul. Krupnicza – Gwardia
Aparat represji
Cykl brutalnych przesłuchań mających na celu zmuszenie Danuty Siedzikówny do współpracy. Dziewczyna do końca pozostaje nieugięta.
Podwale
Wspomnienie
Trakt pamięci o Niezłomnych Bohaterach V Brygady Wileńskiej.
ul. Świdnicka – Pomnik Bolesława Chrobrego
Ostatnia chwila
„Inka” w więziennej celi pisze gryps - „Przekażcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.”
Promenada Staromiejska - Pomnik Ofiar Stalinizmu
Wyrok śmierci
Rozstrzelanie Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk”. Na twarzach skazańców rysuje się spokój. Przed serią z karabinów
padają okrzyki - „Niech żyje Polska! Niech żyje Łupaszko!”
Promenada Staromiejska - Pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego
Warta honorowa
Oddamy cześć i pamięć Żołnierzom Wyklętym, którzy ciągle czekają na moment odnalezienia.
pl. Wolności
Zakończenie Marszu
Na pl. Wolności zabrzmi pamięć o Niezłomnych Bohaterach brygady majora Łupaszki. Jednocząc się w tej chwil przyłączmy się do wspólnego śpiewania.

Wydarzenie będzie można obejrzeć w internecie, przygotowujemy transmisję na żywo na naszym kanale YouTube: www.youtube.com/StowOdraNiemen
link do transmisji będzie również dostępny na naszym FP www.facebook.com/OdraNiemen. Już dzisiaj zapraszamy do subskrybowania i polubienia
naszych profili.

ZAPRASZAMY DO LICZNEGO UDZIAŁU
kontakt i informacje:
Stowarzyszenie Odra-Niemen
ul. Kościuszki 35f
tel. 71 3555202, 3555203, 607 440 176
biuro@odraniemen.org

