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1 marca 1951 zapisał się w historii Polski jako dzień stracenia członków IV Zarządu
Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". W rocznicę tego wydarzenia wspominamy
Żołnierzy Wyklętych, bohaterów z wielu organizacji partyzanckich, którzy w obronie
niepodległości państwa polskiego stawiali opór sowietyzacji kraju, walcząc z komunistycznymi
władzami na terenie całej Polski w latach 1944-47.
W tej prezentacji chcielibyśmy przedstawić miejsca związane z Żołnierzami Wyklętymi na
terenie województwa łódzkiego.

Kino "Kinema"
PROCES "SIEDEMNASTU" W RADOMSKU
to największa i najbardziej spektakularna akcja
przeprowadzona przez Konspiracyjne Wojsko Polskie.
Batalion "Żniwiarka" dowodzony przez Jana Rogulkę
(ps. "Grot") w nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 roku miał
uwolnić więźniów z rąk władz komunistycznych.
W operacji brały również udział bataliony "Motor"
i "Turbina.
Żołnierzom udało się wyswobodzić 57 więźniów
z aresztu miejskiego. Zastano ich w okropnym stanie, część
ocalałych nie była w stanie opuścić budynku o własnych
siłach. Nie zdobyto jednak siedziby Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego i komisariatu Milicji
Obywatelskiej przy ul. Kościuszki, co pierwotnie
planowano.

Obecnie

Sukces akcji przypłacono jednak aresztowaniem części
żołnierzy KWP, których brutalnie przesłuchiwano,
a następnie komuniści wytoczyli im pokazowy proces
w kinie "Kinema".
(1927)

Ulica Kurkowa w
Łowiczu
,,MAŁY ARSENAŁ" to kryptonim akcji łowickich
Szarych Szeregów, polegającej na odbiciu z więzienia
Zbigniewa Fereta (pseud. ,,Cyfra"), schwytanego przez
NKWD i UB. Akcję przeprowadzono 8 marca 1945 roku.
Tego dnia 11-osobowy oddział, złożony między innymi
z Jerzego Miecznikowskiego, Mariana Szymańskiego,
Jana Kopałki, Mieczysława Grzybowskiego i Kazimierza
Chmielewskiego, bezkrwawo uwolnił z łowickiego
więzienia przy ul. Kurkowej około 80 więźniów. W 1946
roku więzienie zostało zlikwidowane.
Na pamiątkę wydarzeń z 1945 roku mieszkańcy Łowicza
zbierają się co roku przy ulicy Kurkowej, by złożyć
kwiaty pod tablicą pamiątkową.

Więzienie przy ulicy Sterlinga 16
w Łodzi- miejsce śmierci "Warszyca"
Stanisław "Warszyc" Sojczyński posiadał
niezwykłe zdolności przywódcze.
Z powodzeniem stworzył, a następnie
kierował Konspiracyjnym Wojskiem Polskim,
największą powojenną organizacją
konspiracyjną na ziemi łódzkiej. To właśnie
jego żołnierze brali udział w ataku na areszt
miejski w Radomsku. Po tej akcji władze
komunistyczne uznały Warszyca za
największego wroga publicznego. Został
zdradzony przez jednego z żołnierzy,
Henryka Brzóskę, który zaczął
współpracować z UB, i aresztowano go
w czerwcu 1946r. Komuniści skazali go na
śmierć. Wyrok wykonano w łódzkim
więzieniu przy ulicy Sterlinga 16.

Cmentarz Rzymskokatolicki
św. Wincentego w Łodzi
To jedna z największych nekropolii
w Łodzi. Powstał w 1896 roku. Według
badań doktora Krzysztofa Latochy
z łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej
cmentarz ten jest miejscem pochówku
około 20 Żołnierzy Wyklętych. 1 marca
odbywają się tutaj obchody poświęcone
poległym. Organizowany jest przemarsz
w stronę głównej alei cmentarza, gdzie
pod krzyżem poświęconym pamięci
żołnierzy składane są kwiaty.

Pomnik Ofiar
Komunizmu
Znajduje się przy al. Anstadta,
gdzie niegdyś znajdowała się
siedziba UB. Podczas
Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych pod
pomnikiem odbywają się
uroczystości i składane są kwiaty
ku czci tych, którzy w latach
1919-1989 życie z rąk
komunistów.

Inne miejsca w Łodzi upamiętniające
Żołnierzy Wyklętych:
• Ulica Kapitana Stanisława
Sojczyńskiego "Warszyca"
• Ulica Kapitana Stanisława
Sojczyńskiego "Warszyca"
• Ulica Rtm. Witolda Pileckiego
• Ulica Organizacji "WiN"
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Prezentację wykonali:

Dziękujemy
za uwagę

• Dawid Brzózka
• Eliza Panek

