
WIEDZA OCHOTNICZKI I TROPICIELKI – kolor zielony 
TROPICIELKA dodatkowo musi obejrzeć film. 
 
Danuta Siedzikówna pseudonim "Inka" urodziła się 3.IX.1928r. w Guszczewinie koło Narewki. 
 

1. II WOJNA ŚWIATOWA 

 Tata Inki Wacław                                                                                                                                                                                     
Był leśniczym. W 1940r. zostaje wywieziony przez NKWD (tajna policja Rosyjska)                                   
w głąb Związku Radzieckiego (Rosja) do łagrów (obozy przymusowej, niewolniczej pracy).                                  
W VI 1941 Niemcy  z sojusznika, stają się przeciwnikiem Związku Radzieckiego (Rosji).  Generał 
Anders tworzy na terenie Rosji Armię Polską,  z ongiś wywiezionych tam Polaków Wstępuje do 
niej tata Inki i wychodzi z nią z Rosji. Wycieńczony po przejściach w łagrach (obozy rosyjskie) , 
umiera w Teheranie - Iranie.  

 Mama Inki Eugenia                                                                                                                           
 żołnierz AK. Aresztowana przez Gestapo (policja niemiecka), po ciężkim śledztwie 
zamordowana we wrześniu 1943 r. w lesie pod Białymstokiem. 

 Inka 

Jako 15-letnia dziewczyna Danka wraz z siostrą Wiesławą złożyła przysięgę w AK. Była już sierotą. 
Odbyła szkolenie sanitarne. Po przejściu frontu podjęła pracę kancelistki w nadleśnictwie Hajnówka. 

2. OKRES POWOJENNY 

 SYTUACJA POWOJENNA POLSKI                                                                                                                                 
Po II wojnie światowej Stalin , przywódca Związku Radzieckiego, przejmuje kontrole nad Polską. 
Nasz kraj traci bezpowrotnie spore obszary  ziemi na wschodzie. 

 Wybory do parlamentu zostają sfałszowane i powstaje w Polsce rząd na usługach obcego 
mocarstwa  - Stalinowskiej, komunistycznej Rosji.    
 Prezydentem Polski zostaje Bierut , który przed wojną wyrzekł się obywatelstwa Polskiego i przyjął 
Rosyjskie!  

 

 DZIAŁALNOŚĆ W SZEREGACH 5 WILEŃSKIEJ BRYGADY AK 

Inka nie godzi się z zaistniałą sytuacja w Polce, wstępuje do oddziałów AK walczących po wojnie o 
niezależność i wolność od wpływów Stalina  Polski. Aresztowana za współpracę z 
antykomunistycznym podziemiem, uwolniona z konwoju UB przez patrol wileńskiej AK.                       
Została sanitariuszką w oddziałach antykomunistycznej partyzantki (anty stalinowskiej). Przybrała 
pseudonim "Inka", na pamiątkę szkolnej przyjaźni.  

Od wiosny 1946 r. służyła w szwadronie 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza 
"Łupaszki" jako łączniczka i sanitariuszka. 

 ARESZTOWANIE I ŚMIERĆ 

W lipcu 1946 r. pojechała do Gdańska po zaopatrzenie medyczne dla oddziału. 
Tam aresztowana rankiem 20 VII 1946 r. i umieszczona w pawilonie V więzienia w Gdańsku jako 
więzień specjalny. 



             Po ciężkim śledztwie 3 VIII 1946 r. skazana na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w 
Gdańsku. Wyrok śmierci na młodszą sanitariuszkę był komunistyczną zbrodnią sądową. Mimo 
torturowania nie wydała swoich kolegów z AK. 
  
"Inka" nie uległa namowom obrońcy z urzędu i nie podpisała się pod pismem Bieruta, "prezydenta" z 
sowieckiego nadania, o ułaskawienie. Pismo podpisał obrońca. Bierut nie skorzystał z prawa łaski. 
             W przesłanym grypsie z więzienia "Inka" napisała "Powiedzcie mojej babci, że zachowałam 
się jak trzeba". Została rozstrzelana 28 sierpnia 1946 r. o 6.15 strzałem w głowę przez dowódcę 
plutonu egzekucyjnego, ponieważ żołnierze z plutonu nie chcieli jej zabić. Za 2 dni miała ukończyć 
18 lat…. 
Do „Inki” strzelało 10 żołnierzy, każdy miał 10 sztuk amunicji w bębnie pepeszy. Wobec 
niepowodzenia egzekucji, choć wystrzelono 100 kul z odległości kilku kroków, do słaniającej się 
dziewczyny podszedł oficer UB i z bliska strzelił jej w głowę.  
 

Przed śmiercią „Inka” zdążyła jeszcze krzyknąć: „Niech żyje Polska! Niech żyje „Łupaszko”! 
 
W październiku 2014 r  "kat polskich patriotów" Wacław Krzyżanowski, oskarżyciel posiłkowy w 
procesie 17-letniej sanitariuszki "Inki", został pochowany z honorami wojskowymi. 
Jak mogło dojść do takiego skandalu… 
 
Po wielu miesiącach poszukiwań badacze z instytutu są już pewni, że jeden ze szkieletów 
znalezionych na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku, to szczątki ciała 17-letniej Danuty 
Siedzikówny "Inki". Potwierdzają to badania genetyczne przeprowadzone przez badaczy. 
 
 
 
 

·         II Wojna Światowa - największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 
września 1939 do 2 września 1945 roku 

·         AK – Armia Krajowa – armia utworzona w okupowanej Polsce , mająca rząd w Londynie. 
Działała podczas II Wojny Światowej  w sposób tajny (konspiracja) 

·         UB – urząd bezpieczeństwa –zwalczał tych wszystkich którzy nie pogodzili się  z nową 
okupacją Polski  (po okupacji niemieckiej, przyszła po II Wojnie Światowej okupacja 
Rosyjska) 

·         Stalin – Przywódca Związku Radzieckiego (Rosji), jeden z największych zbrodniarzy XX 
wieku, narzucił po II Wojnie światowej Polsce swój rząd. 

·         Związek radziecki – komunistyczna Rosja 
  
  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konflikt_zbrojny
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1939
http://pl.wikipedia.org/wiki/2_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1945


 


