Żołnierze Wyklęci
Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
pozostał po nich w kopnym śniegu
ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy.

Zbigniew Herbert
Dziś już wiemy, że dłużej przyszło znaczyć ślady na śniegu .Wiemy może
nawet więcej o tej naszej Historii, że Ona już taka jest w pewnym sensie, iż nie
prowadzi drogą prostą, ubitym traktem, a leśnymi chaszczami i wśród odgłosów
wystrzałów, z ujadaniem wroga na karku. Dobrze jest się porządnie Historii
nauczyć…bo Ona uczy. Tak ,by nie przerabiać szczególnie dramatycznych
rozdziałów.
1 marca to dzień uczczenia Żołnierzy Wyklętych, ich walki i ofiary, a także
bólu i cierpienia, jakiego doznali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku.
Ta data (1.03.1951 rok) zamyka dzieje konspiracji niepodległościowej,
zapoczątkowanej w 1939 roku. Święto uchwalone 3 lutego 2011 roku przez Sejm.
Sprawą Żołnierzy Niezłomnych zajmował się Prezes IPN Janusz Kurtyka , który
zginął w katastrofie smoleńskiej.
Dramatyczne czasy…
Jedna okupacja została zamieniona na drugą .Zniknęło gestapo, ale pojawiło się
NKWD. Zniknęło SS, ale pojawiła się Armia Czerwona, Hitlera zastąpił Stalin.
Żołnierze
Wyklęci
to
ostatni
żołnierze
zbrojnego
podziemia
niepodległościowego. Ginęli z rąk komunistycznych oprawców. Tworzyli
ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji, kontynuującej dzieło AK.

Żołnierze z ryngrafami, z Matką Bożą na piersiach i orłami w koronie na
wojskowych czapkach. Po wojnie walczyli z nowym sowieckim okupantem. Nie
zgadzali się na zniewolenie Polski i pozostali do końca wierni Niepodległej
Rzeczypospolitej.
Dnia 1 marca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie
uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich
Noblistów w Kruszynie uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych . Oprawę
historyczną prowadzili uczniowie klasy VII – Wiktoria Zając i Kacper
Jałoszyński. Pieśni patriotyczne śpiewały uczennice gimnazjum pod kierunkiem
p. Rafała Majchrzaka. Drugą częścią spotkania była prelekcja doktora Tomasza
Dzikiego poświęcona Żołnierzom Wyklętym. Nad całością czuwała nauczycielka
historii p. Dorota Ryniec – Kilanowska. W pracach pomagała p. Magdalena
Marczak i p. Agata Winnicka.

