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Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej
konspiratorom młodzieżowej organizacji
antykomunistycznej „Demokratyczna Armia
Krajowa” – Lutcza, 24 marca 2023
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24 marca 2023 r. w Lutczy odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej
konspiratorom młodzieżowej organizacji antykomunistycznej „Demokratyczna Armia
Krajowa” pochodzących z Lutczy. 

Organizacja została utworzona w latach 1949-1950 na terenie powiatu strzyżowskiego oraz
w Rudzie Śląskiej. Po rozpracowaniu przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa za swoje
dążenie do wolnej Polski młodzi patrioci otrzymali długoletnie wyroki więzienia:

STANISŁAW URBAN – 8 lat więzienia

JÓZEF MANDELA – 6 lat więzienia

Także wieloletniej inwigilacji i represjom zostali poddani:

JAN MNICH

STEFAN MNICH

IGNACY SZURLEJ

TADEUSZ SZURLEJ

STANISŁAW WĄTRÓBSKI

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP (stary kościół) w
Lutczy, która odprawił ks. Stanisław Piąte. Po niej odbył się przemarsz pod budynek
Zespołu Szkół im. Św. Rodziny w Lutczy. Tam odsłonięto i poświęcono tablicę.

Odbył się montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Świętej
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Rodziny, przemówienia zaproszonych gości oraz złożenie kwiatów pod upamiętnieniem.
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie reprezentował dr Piotr Szopa, naczelnik
Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni gościie: Rodziny Bohaterów, Adam Śnieżek – poseł
na Sejm RP, Jolanta Sawicka – wicewojewoda podkarpacki, Waldemar Szumny –
przedstawiciel marszałka województwa podkarpackiego, Stanisław Fundkowski –
wicekurator oświaty, płk. Radosław Kozielewicz z 21 Batalionu Logistycznego 21 brygady
Strzelców Podhalańskich wraz z kompanią honorową i orkiestrą wojskową Garnizonu
Rzeszów, Pan Zbigniew Korab - Wójt Gminy Niebylec wraz ze współpracownikami, Józef
Dzindzio - reprezentujący starostę powiatu strzyżowskiego, Celina Bałchan - sekretarz
powiatu strzyżowskiego, nsp. Mirosław Wośko – komendant powiatowy Policji w Strzyżowie,
radni powiatowi, gminni oraz mieszkańcy Lutczy. 

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Gmina Niebylec i Zespół
Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy.
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