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6 marca 2013 roku wewnątrz unickich murów rozległo się rytmiczne postukiwanie. Trzej
umundurowani mężczyźni o sylwetkach wyrażających niezwykłą godność i honor wkroczyli na
schody. Tuż za nimi podążała drobna kobieta, z której oczu biła zaciętość i upór. Czyżby znowu
zapanował stan wojenny? Nie, to „Żołnierze Wyklęci” przybyli do III LO, żeby wypełnić kolejną
życiową misję - uświadomić Unitom, że walka o Polskę jeszcze nie dobiegła końca, że nasze
pokolenie również ma do czego dążyć.

Ci niezwykli ludzie chcieli zwrócić naszą uwagę na to, że dla nich najważniejsze jest, co
zrobimy z tym, co od nich otrzymaliśmy - wolnością. Mimo delikatnie pochylonych pod wpływem
przeżytych trudności sylwetek, zdecydowanymi głosami mówili o tym, jak powinniśmy chronić i
rozwijać polskość. Czy spełnili swoją powinność? My, redaktorki Uni(i)Wersalu, postanowiłyśmy
się tego dowiedzieć, wypytując o wrażenia osoby obecne na spotkaniu z tymi niezwykłymi
ludźmi.

Na samym początku natknęłyśmy się na koleżanki z klasy, Marlenę i Justynę, które chętnie
podzieliły się z nami swoimi spostrzeżeniami. Nie były wniebowzięte. „Mało ciekawe, ponieważ
w gruncie rzeczy opowiadali tylko o czasach szkolnych, a mało o więziennych przeżyciach” stwierdziła Justyna. „Nie zaciekawiło mnie to, nie akcentowali swoich przeżyć. Nie wiem, z
czego to wynikało, ale czuję niedosyt”- zawtórowała jej Marlena, ale zaraz dodała:- „Może
powinni zorganizować jeszcze jeden taki wykład? Mam nadzieję, że przeznaczą na takie
spotkanie więcej czasu, żeby nie było konieczności przerywania żołnierzom ich opowieści”.

Słowa naszych koleżanek sprawiły, że zapragnęłyśmy dowiedzieć się więcej. Udałyśmy się
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więc do klasy 1a, której dwaj uczniowie byli mocno zaangażowani w organizację wspomnianego
spotkania. Udało nam się porozmawiać z Miłoszem, który, jak sam stwierdził, zna goszczących
w Unii żołnierzy osobiście i już od dłuższego czasu utrzymuje kontakt ze Związkiem Więźniów
Politycznych Okresu Komunistycznego. „Chociaż znam osobiście i pana majora Romualda
Wąska, i panią Danutę Strzelecką, pomysł nie był mój. Spotkanie zostało zorganizowane z
inicjatywy profesora Bogdana Kędziory z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. Ja i mój kolega bardzo aktywnie zaangażowaliśmy się w tę akcję, ponieważ dla nas
to również była fantastyczna przygoda i przede wszystkim przyjemność. Mamy nadzieję, że to
nie był ostatni raz”- zwierzył nam się Miłosz, wyraźnie zadowolony z tego, że nasza szkoła
gościła tak wybitne osobistości. Postanowiłyśmy więc zapytać go, czy uważa tego typu
spotkania za potrzebne i korzystne dla naszych rówieśników. „W mojej opinii spotkanie z żywym
dowodem patriotyzmu na pewno zostanie nam w pamięci. Otrzymaliśmy świadectwo tych ludzi,
którzy byli naocznymi świadkami okropnych wydarzeń i, niestety, ich ofiarami. To byli niewinni
ludzie, którzy lata swojej młodości spędzili w więzieniu. Jeden z żołnierzy opowiadał mi, że
zgarnęli go do więzienia, kiedy umówiony był z dziewczyną do kina. Wypuścili go po siedmiu
latach. Siedem lat wyrwane z życiorysu z dnia na dzień. Nasi rówieśnicy mieli okazję
dowiedzieć się, jakie to były czasy i jak wielkie było bohaterstwo tych ludzi, którzy walczyli o to,
abyśmy żyli w wolnym kraju” odpowiedział nasz kolega, jednocześnie poszerzając swoją
opowieść o ciekawe wzmianki na temat żołnierzy. Wyobrażacie sobie, że ktoś od tak mógłby
zabrać wam kilka lat waszego młodzieńczego życia? Spodobałoby się to Wam, Drodzy
Czytelnicy?

Miłosz zainteresował nas swoimi słowami do tego stopnia, że postanowiłyśmy dowiedzieć się
jeszcze więcej i podpytać go o możliwość zorganizowania kolejnych takich spotkań. Odpowiedź
chłopaka na pewno usatysfakcjonowałaby nasze koleżanki z klasy, ponieważ powiedział nam:
„Myślę, że możecie mieć nadzieję na więcej niż jeszcze jedno takie spotkanie. Postaramy się je
organizować, dopóki będziemy w tej szkole, a później przekażemy tę tradycję młodszym
rocznikom.”. Następnie dodał przygnębionym tonem: „Warto podkreślić, że tych ludzi i tak już
wielu umarło, więc ich wizyty są ważne, żebyśmy jak najwięcej mogli zapamiętać, a później
również przekazać innym. Nikt nie jest wieczny. Nawet tacy bohaterowie kiedyś odejdą”.
Ostatnie stwierdzenie naszego kolegi dało nam do myślenia. Właśnie, przecież ci ludzie
również kiedyś opuszczą doczesny świat i nie będą mogli dalej przekazywać swojego
świadectwa.Musimy przyznać, że zaniepokoiłyśmy się tak bardzo, że zdecydowałyśmy się
pójść do naszego wychowawcy, profesora Bogdana Kędziory, aby upewnić się, że zdążymy
zorganizować jeszcze kilka takich wykładów. „Tak, tak, spotkania jak najbardziej, ale nie w
świetlicy. Planuję spotkania w mniejszych grupach z poszczególnymi zespołami, a w
szczególności z tymi, którzy nie byli obecni przy ostatniej wizycie żołnierzy w szkole. Chciałbym,
żeby tym razem mogło dojść do bezpośredniego dialogu między gośćmi a uczniami” - zapewnił
nas profesor. Marlena, Justyna i inni zainteresowani mogą więc być spokojni - pierwszy raz na
pewno nie był ostatnim! Nasz wychowawca zgodził się również ze słowami Miłosza. „Tak, na
spotkaniu wstępnym zorganizowanym przez Pana Dyrektora, padła z mojej strony propozycja
uczczenia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” spotkaniem z naszą młodzieżą”
przyznał. Profesor Kędziora podzielał również zdanie naszego kolegi na temat korzyści, jakie
przyniosło nam to spotkanie. „Uważam, że rozmowa ze świadkami zdarzeń jest sto razy
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ważniejsza od najlepszej lekcji historii prowadzonej przez najlepszego nauczyciela”- stwierdził
zdecydowanym tonem.

Kończąc, chciałybyśmy wyrazić naszą opinię na temat spotkania z tymi niezwykłymi ludźmi.
Agnieszka: „Była to lekcja nie tylko historii, ale też życia. Żołnierze nastawili nasz kierunek w
życiu na prawdę. Pouczyli nas, by słuchać tego, co się słyszy”. Paulina: „Dla mnie było to
niezapomniane przeżycie, które na pewno zapadnie mi w pamięci. Spotkanie z żywymi
świadectwami patriotyzmu dało mi do myślenia. Sposób, w jaki ci ludzie się wypowiadali,
cudownie akcentował ich odczucia. Każde zawahanie, każda przerwa, każdy głębszy wdech
coś podkreślały. Myślę, że każdy chciałby mieć wśród swoich bliskich kogoś, kto tyle przeszedł,
bo wtedy może inaczej patrzylibyśmy na życie i rzeczywistość”.

Reasumując, spotkanie z „Żołnierzami Wyklętymi” na pewno na długo pozostanie w sercach
Unitów. Wierzymy, że każdy, kto uczestniczył w tym wydarzeniu, będzie do niego powracał
myślami jeszcze przez wiele lat. Mam też nadzieję, że po opuszczeniu murów III LO większość
uczniów będzie żyła, biorąc przykład z takich właśnie ludzi. Na koniec chciałybyśmy Wam,
Drodzy Czytelnicy, zadać pewne pytanie. Może nasi goście nie powinni być nazywani
„Żołnierzami Wyklętymi” ale „Żołnierzami Zaklętymi w Autorytety”?
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