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Otwarcie wystawy „Zapomniane ogniwo.
Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na
ziemiach polskich w latach 1944/45–1956” –
Rzeszów, 1 marca 2019
IPN przywołuje do świadomości społecznej zapomniane sylwetki
młodzieżowej konspiracji antykomunistycznej i oddaje im hołd.
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Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w holu Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie zaprezentowano wystawę „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne
organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45–1956” przygotowaną przez
Instytut Pamięci Narodowej. 

W jej otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz parlamentarnych na czele z Podsekretarzem
Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcinem Warchołem, posłem Wojciechem Buczakiem.
Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w
Rzeszowie - dr Bogusław Wójcik z OBBH i Jakub Izdebski, naczelnik OBEN, którzy wprowadzili
widzów w tematykę wystawy. 

Gościem specjalnym spotkania pan Jan Prokopowicz wraz z córką Anną, członek
Demokratycznej Armii Krajowej, świadek tamtych wydarzeń, którego sylwetka i działania są
prezentowane na wystawie. A on sam swoją historię opisał w książce „Młodość zdeptana lecz
nieujarzmiona. Demokratyczna Armia Krajowa w latach 1949-1955”. Wystawa przedstawia też
postać Józefa Umińskiego, skazanego na dożywocie za działalność konspiracyjną i Stanisława
Mandeckiego.

W latach 1944-56 istniało w całej Polsce ok. 1000 podziemnych związków młodzieżowych
skupiających blisko 11 tys. działaczy przeciwstawiających się nowemu zniewoleniu. 

Wystawa przypomni nieznane historie konspiracyjnych organizacji, które były tworzone
spontanicznie i niezależnie przez młodzież w latach 1944/1945–1956. Szacuje się, że w tym
czasie istniały przynajmniej 972 podziemne związki młodzieżowe, skupiające ok. 11 tys.
członków. Zakładali je we wszystkich regionach uczniowie, studenci, młodzi robotnicy
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i chłopi w wieku 14–21 lat. Przyświecały im te same cele: przekonanie społeczeństwa do
kontynuowania oporu i obrony własnego systemu wartości. Zasadniczym jednakże
zadaniem było odzyskanie niepodległości, rozumianej jako warunek restytucji wolności
osobistej.

Projekt IPN ma na celu przypomnieć powojenną działalność członków młodzieżowego
podziemia – tytułowego zapomnianego ogniwa w walce o niepodległość Polski
z komunizmem. 

Fot. Katarzyna Gajda-Bator

 


