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Pamięć

Wydział IV Karny Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku postanowieniem z
10 czerwca 1991 r. uznał za nieważny wyrok wydany w sprawie „Inki”
pół wieku wcześniej przez gdański WSR, ponieważ – jak stwierdzono w
sentencji wyroku – Danuta Siedzikówna działała na rzecz
niepodległego bytu państwa polskiego.

Przez lata miejsce pochówku "Inki" pozostawało nieznane. Latem 2014
r.rozpoczęły się poszukiwania miejsca spoczynku zamordowanych w
okresie stalinowskim w Gdańsku w ramach projektu koordynowanego
przez IPN "Poszukiwanie nieznanych miejsc pochówków ofiar terroru
komunistycznego 1944-1956".

Od 2001 r. Danuta Siedzikówna jest patronką skweru w Sopocie, od
2009 r. – Szkoły Podstawowej w Podjazach, a od 2010 r. – Gimnazjum
nr 2 w Ostrołęce oraz kilku drużyn harcerskich. W 2012 r. w Krakowie



w parku dr. Henryka Jordana stanęło popiersie „Inki”. W wielu
miastach i miasteczkach powstają ulice, ronda i skwery jej imienia.

Losy niespełna osiemnastoletniej sanitariuszki stały się inspiracją dla
artystów. W 2000 r. Tomasz Żak wyreżyserował spektakl Na etapie,
poświęcony postaci Danuty Siedzikówny. W 2006 r. Scena Faktu
Teatru Telewizji wystawiła sztukę Inka 1946. Ja jedna zginę w
reżyserii Natalii Korynckiej-Gruz i Marii Skąpskiej. W 2013 r. z
inicjatywy Fundacji Niepodległości zespół Maleo Reggae Rockers i
artystki zaproszone przez jego lidera Dariusza Malejonka przygotowali
płytę Panny Wyklęte, na której dwa utwory – Jedna chwila i Walczyk –
przedstawiają losy „Inki”. Utwór poświęcony Danucie Siedzikównie
zamieścił na swojej solowej płycie Niewygodna prawda również raper
Tadek Polkowski.

Dotychczas ukazało się wiele publikacji poświęconych Danucie
Siedzikównie „Ince”, m.in. Kazimierza Krajewskiego i Tomasza
Łabuszewskiego Danuta Siedzikówna – sanitariuszka „Inka” z
5. Brygady Wileńskiej AK. W sześćdziesiątą rocznicę śmierci z rąk
komunistów oraz Piotra Szubarczyka Inka.

28 sierpnia 2016 r. odbędzie się państwowy pogrzeb Danuty
Siedzikówny ps. "Inka", sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady AK oraz
ś.p. Feliksa Selmanowicza ps. "Zagończyk", dowódcy 2 kompanii 4
Wileńskiej Brygady AK. Uroczystości pogrzebowe organizowane są w
70. rocznicę wykonania wyroku śmierci na bohaterach przez
komunistycznych oprawców.

1 marca 2015 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się
uroczystość wręczenia kolejnych not identyfikacyjnych
członkom rodzin ofiar terroru komunistycznego. Wśród
zidentyfikowanych bohaterów powojennej Polski
znalazła się również Danuta Siedzikówna "Inka"."



Danuta Siedzikówna ps. „Inka”
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