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Danuta Siedzikówna „Inka” Danuta Siedzikówna, ps. Inka, 
urodziła się 13 września 1928 r. w Guszczewinie koło 
Narewki, na skraju Puszczy Białowieskiej. Wychowała się 
w rodzinie o tradycjach patriotycznych.
Ojciec Wacław Siedzik jako student Politechniki w 
Petersburgu został w 1913 r. zesłany na Sybir za 
uczestnictwo w polskiej organizacji niepodległościowej.
W lutym 1940 r. deportowany został przez NKWD w głąb 
Związku Sowieckiego. Po podpisaniu układu Sikorski-
Majski wstąpił do armii tworzonej przez gen. 
Władysława Andersa. Zmarł w 1942 r. Pochowany został 
na cmentarzu polskim w Teheranie.





Matka Danki należała do Armii Krajowej. W 
listopadzie 1942 r. aresztowana została przez 
Gestapo. We wrześniu 1943 r., po ciężkim 
śledztwie, Niemcy zamordowali ją w lesie pod 
Białymstokiem.
Po śmierci matki, mając zaledwie 15 lat, w grudniu 
1943 r. Danuta razem z siostrą Wiesławą złożyła 
przysięgę AK. Następnie odbyła szkolenie 
sanitarne. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1944 
r. podjęła pracę kancelistki w nadleśnictwie 
Hajnówka.





W czerwcu 1945 r. wraz z innymi pracownikami 
nadleśnictwa została aresztowana przez grupę 
NKWD-UB za współpracę z antykomunistycznym 
podziemiem. Z konwoju uwolnił ją patrol 
wileoskiej AK Stanisława Wołoncieja "Konusa", 
podkomendnego mjr Zygmunta Szendzielarza 
"Łupaszki". W oddziale "Konusa", a potem w 
szwadronach por. Jana Mazura "Piasta" i por. 
Mariana Plucioskiego "Mścisława" pełniła funkcję 
sanitariuszki. Przez krótki czas jej przełożonym był 
por. Leon Beynar "Nowina", zastępca mjr. 
"Łupaszki", znany później jako Paweł Jasienica.







Na przełomie 1945 i 1946 r., zaopatrzona w 
dokumenty na nazwisko Danuta Obuchowicz, 
podjęła pracę w nadleśnictwie Miłomłyn w pow. 
Ostróda. Wiosną 1946 r. nawiązała kontakt z ppor. 
Zdzisławem Badochą "Żelaznym", dowódcą 
jednego ze szwadronów "Łupaszki". Do lipca 1946 
r. służyła w tym szwadronie jako łączniczka i 
sanitariuszka, uczestnicząc w akcjach przeciwko 
NKWD i UB.
W czerwcu 1946 r. została wysłana do Gdaoska po 
zaopatrzenie medyczne dla szwadronu.





20 lipca 1946 r. została aresztowana przez 
funkcjonariuszy UB i osadzona w więzieniu w Gdaosku.
Po ciężkim śledztwie 3 sierpnia 1946 r. skazana została 
na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w 
Gdaosku.
W akcie oskarżenia "Inki" znalazły się zarzuty udziału w 
związku zbrojnym, mającym na celu obalenie siłą władzy 
ludowej oraz mordowania milicjantów i żołnierzy 
Korpusu Bezpieczeostwa Wewnętrznego. Zarzucono jej 
m.in. nakłanianie do rozstrzelania dwóch 
funkcjonariuszy UB podczas akcji szwadronu 
"Żelaznego" w Tulicach pod Sztumem.





W przesłanym siostrom grypsie z więzienia 
Siedzikówna napisała: "Powiedzcie mojej babci, że 
zachowałam się jak trzeba". Zdanie to - według 
badaczy - należy tłumaczyd nie tylko przebiegiem 
śledztwa, lecz także odmową podpisania prośby o 
ułaskawienie. Prośbę taką do ówczesnego 
prezydenta Bolesława Bieruta skierował za nią jej 
obrooca. Bierut nie skorzystał z prawa łaski.





Dziesięciu żołnierzy KBW uczestniczących 28 VIII 1946 r. 
w egzekucji oddało z odległości trzech metrów strzały do „Inki” 
i jej współtowarzysza niedoli, Feliksa Selmanowicza
„Zagooczyka”, również żołnierza mjr. „Łupaszki”. „Inka” 
i „Zagooczyk” osunęli się na ziemię, ale jeszcze żyli. Zostali 
dobici o godz. 6.15 strzałem w głowę przez dowódcę plutonu 
egzekucyjnego ppor. Franciszka Sawickiego. Przebieg egzekucji 
znany jest ze szczegółowych relacji złożonych w oddziale 
gdaoskim IPN przez żyjących do dziś świadków: ks. Mariana 
Prusaka (spowiednika „Inki” przed egzekucją) i Alojzego 
Nowickiego (ówczesnego zastępcy naczelnika więzienia 
w Gdaosku). Według tych relacji, przed egzekucją „Inka” 
krzyknęła „Niech żyje Polska!”. Miejsce pochówku Danuty 
Siedzikówny „Inki” zostało przez UB utajnione.1( Instytut 
Pamięci Narodowej)





















Książki o naszej patronce, które warto przeczytać:
*Anna Niedziela- Strobel ,, O Ince, która zachowała się jak trzeba" (Książka dla dzieci)
*Piotr Szubarczyk ,, Inka. Zachowałam się jak trzeba..."
*Luiza Łuniewska ,, Szukając Inki. Życie i śmierd Danki Siedzikówny "
,,Inka- Danuta Siedzikówna" Archiwum Żołnierzy Wyklętych wolumen 11
*Barbara Dąbrowska- Jaworska, Mariusz Birosz ,, Danuta Siedzikówna ps. ,,Inka". 
Pamięd i tożsamośd"

Zachęcamy do posłuchania piosenek, które powstały inspirowane życiem Danusi 
Siedzikówny i innych żołnierzy wyklętych:

https://www.youtube.com/watch?v=QvqLy88OPJ4

https://www.youtube.com/watch?v=QvqLy88OPJ4

