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Spotkanie z synem majora Antoniego Żubryda ps.
„Zuch” – Nowy Tomyśl, 1 marca 2018
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28 lutego 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza
Hołogi wspólnie z Wydziałem Zamiejscowym Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w
Nowym Tomyślu oddali hołd „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego
podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do
samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z
bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą
reżimowi komunistycznemu. Toczyli nierówną walkę ze służbami bezpieczeństwa Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich, rodzimym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego i
Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Byli wśród nich żołnierze byłej Armii Krajowej,
Narodowych Sił Zbrojnych, organizacji „Niepodległość” oraz „Wolność i Niezawisłość”, a
także wielu innych. Ścigani i prześladowani, prowadzili nierówny bój z komunistycznym
zniewoleniem Polski, wierni żołnierskiej przysiędze walki o Polskę niepodległą. W brutalnej,
bezpardonowej walce zostali jednak pokonani. Pamięć o nich, wbrew komunistycznej
propagandzie, która przez wiele lat skazywała ich na zapomnienie, przetrwała. Od lat
prawda i pamięć o oporze społecznym i prowadzonych walkach była zacierana. Żołnierzy
podziemia niepodległościowego szkalowano i nazywano bandytami. Dopiero po przełomie
1989 r. było możliwe podjęcie badań i pełne ujawnienie skrywanej do tej pory prawdy
historycznej.

Gościem specjalnym wydarzenia był Janusz Niemiec – syn majora Antoniego Żubryda ps.
„Zuch”, dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych. Spotkanie poprowadził oraz oprawę medialną
wydarzenia przygotował mgr Piotr Kościański. Janusz Niemiec, właśc. Janusz Żubryd (ur. 22
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października 1941 r. w Sanoku) to inżynier, specjalista odlewnictwa, działacz społeczny,
syn Antoniego i Janiny Żubrydów. Jako dziecko dwukrotnie więziony przez władze
komunistyczne, po latach określony jako „najmłodszy więzień Polski Ludowej” (w wieku 4 i
5 lat). Oddział Żubryda był najaktywniejszym polskim zgrupowaniem antykomunistycznej
partyzantki w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim. Poparcie udzielane mu przez miejscową
ludność dobitnie pokazuje, po czyjej stronie stały wówczas sympatie bieszczadzkich
Polaków.

W czasie spotkania ogłoszono kolejny powiatowy konkurs plastyczny „Niezłomni w drodze
do Niepodległości Polski”.


