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VI Krakowskie Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych –
Niezłomnych – 16 listopada 2019
Obchody VI Krakowskich Zaduszek za Żołnierzy Wyklętych –
Niezłomnych – 16 listopada 2019 r. rozpoczął „Przemarsz
Wyklętych” przez krakowski Rynek Główny do Bazyliki
Mariackiej. W uroczystościach wzięli udział: prezes IPN dr
Jarosław Szarek, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip
Musiał i jego zastępca Cecylia Radoń.
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Pochód z udziałem m.in. prezesa IPN, ministra Jana Józefa Kasprzyka, kombatantów i ich
rodzin, żołnierzy WP, orkiestry wojskowej, pocztów sztandarowych, grup rekonstrukcyjnych
niosących portrety Wyklętych zakończył wypominki. Przypomniano 179 nazwisk żołnierzy,
którzy brali udział w tzw. drugiej konspiracji.

Po uroczystej mszy św. prezes Instytutu przypomniał drogę, jaką przeszli żołnierze w
czasach, w których odbierano im honor i życie. - Nie udało się wymazać ich z naszej
pamięci, bo za nimi stała wielka sprawa - idea wolnej Polski, tej, którą dziś budujemy –
mówił do zebranych dr Szarek.

Gala Zaduszek w Auli Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
była kolejnym punktem uroczystości. Tam odbył się koncert „Rzeczpospolita Niebieska”
barda Sarmacji Jacka Kowalskiego, który z Henrykiem Kasperczakiem (litania, teorba,
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gitara) zaprezentował piosenki autorskie, a także stare pieśni polskie. Po koncercie zebrani
obejrzeli film „Lawina” z udziałem reżysera Jędrzeja Lipskiego.

Patronat honorowy nad Zaduszkami za Żołnierzy Niezłomnych objął ks. abp Marek
Jędraszewski, metropolita krakowski. Inicjatorami wydarzenia współorganizowanego przez
Instytut Pamięci Narodowej są Dariusz Walusiak i Beata Popławska-Walusiak.
 


