
ŻOŁNIERZE OBRONY TERYTORIALNEJ  W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM

WYKLĘTYM

Małopolscy „terytorialsi”, krakowskie Muzeum AK oraz  stowarzyszenie rekonstrukcji

historycznych   1.  Pułku  strzelców  podhalańskich  AK wspólnie  uczczą  w Słopnicach

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Już  28  lutego  2019  r.  żołnierze  11  Małopolskiej  Brygady  Obrony  Terytorialnej

rozpoczną obchody Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. W okolicach Limanowej około

30-osobowa  grupa  żołnierzy  OT wyruszy  na  trasę  lokalnej  górskiej  ścieżki  historyczno-

patriotycznej. Jedenasto kilometrowa trasa prezentuje losy żołnierzy Armii Krajowej na ziemi

limanowskiej  oraz  działalność  odtworzonej  we  wrześniu  1944r.  jednostki  podziemnego

wojska  polskiego  -  1.  pułku  strzelców  podhalańskich  AK.  

Na  miejscu  żołnierze  i  członkowie  stowarzyszenia  uczczą  pamięć  o  bohaterach  

i zapalą znicze.

 „Od początku formowania jednostki współpracujemy z Brygadą. Pomagaliśmy przy

wyborze patrona,  pomagaliśmy wybierać tradycje,  które „Jedenasta” mogłaby dziedziczyć.

Cieszę  się,  że  pomysł  uczczenia  w  Słopnicach  Narodowego  Dnia  Pamięci  

Żołnierzy Wyklętych  spotkał  się  z  akceptacją  Dowódcy”  –  mówi  dr  hab.  Olgierd  Grott,

kierownik działu historycznego Muzeum AK w Krakowie.

Druga grupa  żołnierzy  w godzinach  nocnych  1 marca,  wyruszy ulicami  Krakowa,

gdzie śladami ważnych miejsc tożsamości narodowej przemieści się spod pomnika żołnierzy

AK zgrupowania „Żelbet”  na  krakowskim Łęgu do pomnika Polski Walczącej  u podnóża

Wawelu. 

Narodowy Dzień  Pamięci  Żołnierzy  Wyklętych  został  ustanowiony  w  2011  roku.

Wyznaczono  go  na  1  marca.  Data  upamiętnia  stracenie  w  1951  roku  w  więzieniu  na

Mokotowie  siedmiu  członków  IV  Zarządu  Głównego  Zrzeszenia  "Wolność  

i Niezawisłość", będących ostatnimi koordynatorami "Walki o Wolność i Niezawisłość Polski

z nową sowiecką okupacją".

*****************

Od  stycznia  2018  roku  w podkrakowskiej  Rząsce  formowana  jest  11  Małopolska

Brygada Obrony Terytorialnej. Dowódcą Brygady jest płk Krzysztof Goncerz wywodzący się



z Wojsk Specjalnych. W ubiegłym roku Brygada przeszkoliła około pół tysiąca żołnierzy,

kolejnych dwustu pięćdziesięciu zostanie przeszkolonych w 2019 roku.

Wojska  Obrony  Terytorialnej  są  piątym  rodzajem  sił  zbrojnych  obok  wojsk

specjalnych,  lądowych,  powietrznych  i  marynarki  wojennej,  stanowią  uzupełnienie  

i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.
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