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Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej
w Olesznie
Pragnąc wychować nowe pokolenie młodzieży w duchu miłości wobec Ojczyzny, należy wskazać im wzorce godne
podziwu i naśladowania. Na kartach historii naszej Ojczyzny mamy wielu bohaterów, którzy zapisali się złotymi
zgłoskami. O ich dokonaniach pisze się od dawna w szkolnych podręcznikach. Każdy Polak jest z nich dumny.

Dziś, po wielu latach zapomnienia, wpisuje się do naszego narodowego panteonu bohaterów nowe nazwiska. Sylwetki
,,wyklętych bohaterów” w osobie rotmistrza Witolda Pileckiego, generała Augusta Emila Fieldorfa ,,Nil”, czy choćby
sanitariuszki Danuty Siedzikówny ,,Inka”, ukazują prawdę o nas samych. Naród polski, tak boleśnie doświadczony
krwią poległych na polach bitew II wojny światowej, śmiercią, przesłuchiwanych przez niemieckie Gestapo, radzieckie
NKWD i polski UB, nie stracił nic z chwały minionych wieków. Dla Ojczyzny w potrzebie bohaterowie kolejnego
pokolenia, nie szczędzili własnej krwi i życia.
Dlatego też w przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych postanowiliśmy uczcić ich pamięć
poprzez udział w VI edycji biegu ,,Tropem Wilczym”, przygotowanie uroczystego apelu, konkursu znajomości pieśni
patriotycznych i wiedzy o Armii Krajowej oraz konkursu plastycznego pod hasłem: ,,Żołnierze Wyklęci”. W tych
poczynaniach wsparli nas: Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński, Radny Powiatu Włoszczowskiego Rafał
Pacanowski, Radna Gminy Krasocin Magdalena Szklarz, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w
Olesznie oraz Dyrektor Szkoły Zofia Marcinkowska.
,,Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w białym śniegu
Żółtawy mocz i ślad ich wilczy.”
Zbigniew Herbert

Pobiegliśmy Tropem Wilczym
W 330 miastach w Polsce oraz 8 poza granicami Ojczyzny zostały zorganizowane ku czci Żołnierzy Wyklętych biegi
pod hasłem: ,,Tropem Wilczym”. W imię ocalenia od zapomnienia ideałów wierności i poświecenia dla Ojczyzny,
którymi kierowali się w swoim krótkich, ale jakże bohaterskich życiorysach Żołnierze Wykleci, 29 uczniów Szkoły
Podstawowej im. Armii Krajowej i Publicznego Gimnazjum w Olesznie pod opieką S. Wojtczyk-Świercz, M. Kamińskiej,
A. Kowalczyka oraz R. Kowalczyka, wzięła w dniu 4 marca 2018 r. udział w VI edycji biegu Pamięci Żołnierzy
Wyklętych pod hasłem: ,,Tropem Wilczym”. W słoneczne, niedzielne południe, mimo siarczystego mrozu, nasi
uczniowie oraz nauczyciele stanęli na linii startu, tuż obok zbiornika wodnego ,,Klekot” koło Włoszczowy, aby z
ogromnym zapałem i radością, przebiec symboliczny dystans 1963 m. Poprzez udział w tym masowym biegu
rodzinnym, w którym uczestniczyło 67 biegaczy, uczciliśmy pamięć ,,Żołnierzy Wyklętych”. Dystans biegu nawiązuje
bowiem do postaci sierżanta Józefa Franczaka ps. ,,Lalek” - ostatniego poległego w boju partyzanta podziemia
niepodległościowego, który zginął z bronią w ręku podczas obławy przygotowanej przez Służbę Bezpieczeństwa (SB)
oraz Zmilitaryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej (ZOMO) w dniu 21 października 1963 r. we wsi Majdan Kozic
Górnych. W nagrodę za poświęcenie swojego czasu wolnego, walkę z mrozem, a przede wszystkim z dystansem,
wszyscy uczniowie i nauczyciele po przekroczeniu linii mety, otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki
ufundowane przez organizatorów VI edycji biegu ,,Tropem Wilczym”. Ponadto zakosztowali, rozgrzewającej
żołnierskiej grochówki. Mogli również liczyć na kubek gorącej herbaty. Za miłe przyjęcie, otrzymane nagrody oraz
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wspaniałą atmosferę składamy na ręce Rafała Pacanowskiego - radnego powiatu włoszczowskiego i koordynatora
biegu, serdeczne słowa podziękowania i uznania.
,,Być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej”
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 6 marca 2018 r. uczniowie klasy III Publicznego
Gimnazjum w Olesznie, przygotowali pod opieką wychowawcy Ryszarda Kowalczyka oraz nauczyciela plastyki
Andrzeja Kowalczyka uroczysty apel. Przesuwające się majestatycznie na slajdach prezentacji, sylwetki wyklętych
bohaterów, wymowne fragmenty filmów pt.: ,,Żołnierze Wyklęci - cała prawda”, ,,Generał Nil”, ,,Lista Schindlera”,
,,Pilecki”, ,,Inka”. Są sprawy ważniejsze niż śmierć”, wiersze ,,Synkowie moi”, ,,Ostatni list do Matki” oraz piosenki pt.:
,,Podziemna armia powraca” i ,,Wszystko ma swój czas” pozwoliły uczestnikom apelu przenieść się w mroczne czasy
komunistycznego terroru. Wszyscy mieli o nich zapomnieć, jakby nigdy nie istnieli! Władza ludowa, która na
bagnetach radzieckich żołdaków, zadomowiła się w Polsce po zakończeniu II wojny światowej opluwała prawdziwych
bohaterów. Ta totalitarna władza pragnęła wykląć ich z pamięci naszych ojców, a więc i z naszej pamięci.
Siedemnastoletnia sanitariuszka Danuta Siedzikówna ,,Inka”, najodważniejszy z odważnych - rotmistrz Witold Pilecki,
Zastępca Komendanta Głównego AK i Dowódca Kedywu - generał August Emil Fieldorf ,,Nil”, czy wreszcie
wspomniany już Józef Franczak ,,Lalek” mieli umrzeć na wieczność i nigdy już, nie zaistnieć w świadomości kolejnych
pokoleń Polaków. Nowa komunistyczna Rzeczpospolita miała o nich zapomnieć. Chociaż do końca walczyli o wolną
Polskę, choć pozostali wierni żołnierskiej przysiędze, skazano ich wszystkich na śmierć. Na śmierć za niewinność.
Nawet wtedy jednak, pozostali niezłomni, nie okazali lęku. Na przekór wieloletniej propagandzie komunistów, nasi
ojcowie przekazali nam historię swoich ojców, którzy na ołtarzu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej złożyli własne życie.
Naszym obowiązkiem jest zachować i przekazać dalej, ich pełną chwały historię.

,,Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… .”
Dopełnieniem uroczystego apelu ku czci Żołnierzy Wyklętych były: szkolny konkurs znajomości pieśni patriotycznych
oraz wiedzy o Armii Krajowej, a ponadto ceremonia wręczenia pamiątkowych medali, dyplomów oraz nagród za
zdobycie miejsc na podium w szkolnej klasyfikacji VI edycji biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych ,,Tropem Wilczym”
oraz nagrodzenia laureatów szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem: ,,Żołnierze Wyklęci”. W konkursie
znajomości pieśni patriotycznych oraz wiedzy o AK wzięło udział 9 drużyn złożonych z 2 uczniów klas IV SP - III PG.
Wiedzę muzyczną uczniów sprawdzał Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński, który akompaniując na organach,
testował wrażliwość na dźwięki, podczas odgadywania tytułów kolejnych pieśni. W części historycznej pytania
zadawał R. Kowalczyk. Nad całością konkursu czuwała komisja w składzie: Brygida Jasnos, Mariola Kamińska, Andrzej
Kowalczyk, Ryszard Kowalczyk. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się ogromną wiedzą
historyczną i muzyczną. W nagrodę otrzymali gorące oklaski oraz przenośne dyski pamięci czyli pendrive.

W szkolnej klasyfikacji VI edycji biegu ,,Tropem Wilczym” kolejne miejsca zajęli:
I miejsce - Paweł Komisarczyk - kl. IIa PG,
II miejsce - Piotr Lichosik, kl. IIa PG,
III miejsce - Wiktoria Szklarz, kl. VII SP,
IV miejsce - Damian Marcinkowski, kl. III PG,
V miejsce - Bartłomiej Wójcik, kl. III PG,
VI miejsce - Piotr Szymon Lichosik, kl. IIa PG,
Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.
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W szkolnym konkursie plastycznym pod hasłem: ,,Żołnierze Wyklęci” nagrody książkowe i dyplomy otrzymali:
Kl. I-III SP
I miejsce - Oskar Domoradzki - kl. IIIb
II miejsce - Karolina Picheta - kl. IIIa
III miejsce - Anna Ostojska - kl. IIIb
IV miejsce - Julia Wójcik - kl. IIIa
Kl. IV-VI SP
I miejsce - Klaudia Gołdyn - kl. VI
II miejsce - Izabela Lichosik - kl. Vb
III miejsce - Stanisław Ligenza - kl. IVa
IV miejsce - Konrad Piorun - kl. IVb
Kl. VII SP
I miejsce - Martyna Poddębniak
II miejsce - Zuzanna Łączek
III miejsce - Julia Amanda Kowalczyk
Wyróżnienie - Oliwia Kowalczyk
Publiczne Gimnazjum
II miejsce - Aleksandra Bobińska - kl. III
III miejsce - Martyna Majecka - kl. IIa
Zakończeniem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych była ceremonia wręczenia nagród, które
ufundowali: Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński, Radny Powiatu Włoszczowskiego Rafał Pacanowski, Radna
Gminy Krasocin Magdalena Szklarz, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie oraz Dyrektor
Szkoły Zofia Marcinkowska. Ponadto Urząd Gminy w Krasocinie ufundował przejazd uczniów na niedzielny bieg
,,Tropem Wilczym”. Nawiązując do słów bohaterskiej ,,Inki” ,wszyscy zachowaliśmy się jak trzeba.

Autor: R. Kowalczyk, historyk SP im. AK w Olesznie
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