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***** 

Dopełnieniem wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych jest wyjazd młodzieży w 10 marca 2016 

roku  na projekcję filmu ,,Historia Roja” . Wyjazd zorganizowany został przy współpracy  

z Panem Józefem Kochankiem. 

 

***** 

Dnia 1 marca 2016 roku została przedstawiona prezentacja multimedialna dla uczniów 

gimnazjum  

o Żołnierzach Wyklętych. Następnie dyrektor gimnazjum razem z opiekunem Klubu 

Historycznego im. Armii Krajowej wręczył nagrody uczestnikom szkolnego konkursu wiedzy 

o Żołnierzach Wyklętych. 

Nagrodzeni uczniowie: 

Krystian Sarat kl. III 

Szymon Łysik kl. I 

Natalia Woźniak kl.I 

Justyna Bernat kl. III 

Radosław Kapka kl. II 

Sylwia Piwowarczyk kl. I 

 

 

***** 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy ,,Wyklętych- Niezłomnych” 

      Dnia 28 lutego 2016 roku w Kościele Parafialnym w Bolesławiu odprawiona została 

msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Armii Krajowej oraz wszystkich, 

którzy zginęli w walce za Ojczyznę. Msza święta została odprawiona z intencji członków 

Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, dyrekcji, nauczycieli Zespołu Szkół w Bolesławiu  

z okazji przypadającego 1 marca Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.  

Na uroczystość przybyli: poczty sztandarowe Armii Krajowej, Związku Strzeleckiego 

,,Strzelec” im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego z Dąbrowy Tarnowskiej, gimnazjum,  

dyrektorzy szkół, grono pedagogiczne, uczniowie. Przed mszą świętą przedstawiona została 



prezentacja medialna opracowana przez ucznia gimnazjum Krystiana Sarata. Komentarze 

czytały: Magdalena Zaglaniczna, Natalia Litwin. W prezentacji wyjaśniono pochodzenie 

nazwy ,,Żołnierze Wyklęci” ich losy, traktowanie przez władze komunistyczne, przybliżone 

zostały sylwetki m.in. gen Emila Fieldorfa, rotmistrza Witolda Pileckiego, Danuty 

Siedzikówny, Józefa Franczaka oraz działalność ,, Niezłomnych” na terenie powiatu 

dąbrowskiego. .  

       Po mszy świętej poczty sztandarowe, przedstawiciele Związku Strzeleckiego 

,,Strzelec”, nauczyciele, młodzież, rodzice przeszli na cmentarz parafialny, gdzie przy 

pomniku st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot”- żołnierza AK zostały złożone wiązanki  

i zapalone znicze.   

poczet sztandarowy gimnazjum: Patrycja Piwowarczyk, Natalia Kawa, Bartłomiej Łysik. 

delegacja uczniów: Arleta Woźniak, Wiktoria Skrzek, Szymon Łysik, Dawid Smoła, 

Gabriel Smoła, Tomasz Wielbłąd. 

Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu uroczystości kierujemy do: 

Proboszcza Parafii w Bolesławiu Prałata Józefa Radłowskiego, Pani Danuty Kawa, Pani 

Magdaleny Skrzyniarz, Pana Grzegorza Olearczyka, Pana dyrektora Andrzeja 

Czupryny Pani Krystyny Misiewicz 

Dziękujemy za przybycie pocztom sztandarowym Armii Krajowej- Koło w Bolesławiu, 

Związku Strzeleckiego ,,Strzelec” oraz jego członkom. 

***** 

W styczniu w Sali klubu wyeksponowane zostały materiały IPN poświęcone 

działalności Polskiego państwa Podziemnego. Ogłoszony tez został konkurs wiedzy o 

żołnierzach niezłomnych jest to przedsięwzięcie związane ze zbliżającym się Narodowym 

Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych 

 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY 

O ŻOŁNIERZACH NIEZŁOMNYCH 

Konkurs poświęcony jest pamięci żołnierzy, którzy walczyli po zakończeniu II wojny światowej z narzuconym 

siłą reżimem komunistycznym i radziecką ingerencją. 

Cele konkursu: 

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych -1 marca 

2. Propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności polskiego podziemia w latach 1944-1963 

4. Rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów. 

6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie 

światowej. 
Kategoria prac : 

Praca pisemna o wybranej postaci (żołnierzu wyklętym) czyli opisać kim był, gdzie działał, kiedy 

został zatrzymany, co się z nim stało. Praca powinna  zawierać 2-3 strony formatu A4 

        2. Praca multimedialna  (prezentacja) o wybranej postaci. Opisać tak jak przy pracy pisemnej, 

dołączyć zdjęcia (10-20 slajdów) 



       3. Praca plastyczna – plakat, technika dowolna 

Każdy rodzaj pracy musi posiadać tytuł, autora prac oraz rodzaj źródła 

Prace pisemne i multimedialne mogą być wykonywane w dwuosobowych zespołach 

Do wykonania prac można wykorzystać materiały zamieszczone w Biuletynach Informacyjnych Armii 

Krajowej ( można zrobić ksero) lub w  dostępnych źródłach w Internecie.  

 

Prace należy składać u opiekuna Klubu Historycznego im. Armii Krajowej do 19 lutego 2016 roku. 

 

Przewidziane są nagrody, najładniejsza prezentacja zostanie zaprezentowana w Kościele Parafialnym 

w Bolesławiu podczas mszy świętej za Żołnierzy Armii Krajowej. 

 

***** 

W miesiącu grudniu 2015 roku członkowie klubu upamiętnili rocznicę 

wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego poprzez wystawę zorganizowaną w oparciu o 

materiały IPN, wystawę oglądali uczniowie oraz rodzice . redagowane też zostały materiały 

historyczne do kwartalnika ,,Mała Ojczyzna” 

***** 

W miesiącu październiku i listopadzie członkowie klubu porządkowali pomniki 

poległych w Podlipiu, Kosierówce, Bolesławiu. Wykonali również wiązanki patriotyczne, 

które zostały złożone pod pomnikami poległych na terenie Gminy Bolesław. Brali także 

udział w przygotowaniach apelu okazji Święta Niepodległości w gimnazjum, szkole 

podstawowej oraz w gminno- parafialnych obchodach Święta Niepodległości. 

***** 

 

Dnia 29 września członkowie klubu zwiedzili Obóz Zagłady na Majdanku. 

***** 

Dnia 28 września 2016 roku członkowie klubu przygotowali wieczornicę poświęconą 

rocznicy Powstania Podziemnego Państwa Polskiego. W wieczornicy brała udział cała 

społeczność uczniowska, przedstawiona została historia powstania polskiego podziemia, 

czytane były fragmenty ,,Kamieni na Szaniec, śpiewano także piosenki partyzanckie. Dla 

uważnie słuchających przeprowadzony też został konkurs wiedzy o polskim podziemiu A 

wszystko odbywało się przy ognisko, spotkanie zakończyło się pieczeniem kiełbasek. 

SCENARIUSZ WIECZORNICY 

Kamil 

Dzisiejsza wieczornica poświęcona jest 76 rocznicy powstania Podziemnego Państwa Polskiego, 

prosimy o aktywne uczestnictwo czyli słuchanie czytanych treści, udział w konkursie oraz śpiew 

pieśni partyzanckich i harcerskich przybliżających nam tamte odległe wydarzenia. 

Magda 
Moją ojczyzną jest Polska Podziemna, 
Walcząca w mroku, samotna i ciemna, 
czy tam, czy tutaj, to jedno nas łączy, 
Nurt nieśmiertelny, co we krwi się sączy 



I każe sercu taką moc natężyć, 
Że wbrew rozumom musimy zwyciężyć. 
Autorem fragmentu przeczytanego wiersza jest Stanisław Baliński, wiersz został napisany w Londynie w 1944 

roku. 
Patrycja 

76 lat temu 1 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez III Rzeszę ,17 września 

niespodziewanie uderzyła armia radziecka. Zaskoczeni Polacy, choć próbowali stawiać opór, nie mieli 

szans, ponieśli porażkę. Polska została podzielona między III Rzeszę i Związek Radziecki . Znaczną 

część ziem zagarniętych przez Niemcy włączono do III Rzeszy, z reszty utworzono Generalne 

Gubernatorstwo. Rozpoczął się okres okupacji ziem polskich. 

Kamil 

Zamykano szkoły średnie, wyższe uczelnie aby Polacy nie mogli się kształcić. Aresztowano wielu 

uczonych, lekarzy, nauczycieli, artystów, duchownych, prawników, urzędników. Polaków wywożono 

na przymusowe roboty do Niemiec. Zorganizowano sieć obozów koncentracyjnych. Ciężka praca w 

obozie, głodowe wyżywienie, brak ciepłej wody, odzieży, pomocy lekarskiej, a także bestialstwo 

dozorców doprowadzało do szybkiego wymierania więźniów. Jednym z celów hitlerowców było też 

wyniszczenie ludności żydowskiej.  

Magda 

Nie oszczędzano też Polaków na ziemiach zagarniętych przez Związek Radziecki. Tuż po wkroczeniu 

Armii Czerwonej rozpoczął się okres aresztowań i zsyłek, tysiące osób wywieziono w głąb Rosji do 

łagrów czyli przymusowych obozów pracy. Polskich jeńców wojennych wymordowano w Katyniu, 

Charkowie, Miednoje i Twerze. 

Patrycja 

Mimo tylu represji j Polacy nie dali się zastraszyć. Już w nocy z 26 na 27 września 1939 roku 

rozpoczęto tajną działalność przeciwko okupantowi. W oblężonej Warszawie powstaje Służba 

Zwycięstwu Polsce- konspiracyjna organizacja wojskowa  mająca prowadzić walkę przeciw 

okupantom,  30 września  1939 roku we Francji powstaje nowy Rząd Polski, na jego czele staje 

generał Władysław Sikorski. Po klęsce Francji rząd zostaje ewakuowany do Londynu, gdzie pozostaje 

do końca wojny. 

Kamil 

Polska choć znajdowała się pod okupacją posiadała legalny i uznawany na zachodzie rząd 

emigracyjny. Istniały Polskie Siły Zbrojne na zachodzie Europy i Armia Krajowa w Polsce. W 

Warszawie przebywał(oczywiście w ukryciu) delegat Rządu na Kraj, któremu podlegał: wywiad, 

dywersja, oświata, sądownictwo, polityka, prasa. Przez cały czas okupacji działały tajne komplety 

czyli podziemne szkolnictwo. Można było zdać maturę, czy ukończyć studia. Działały tajne teatry , 

wydawano czasopisma polityczne, literackie, humorystyczne. 

Magda Zapraszam do wspólnego zaśpiewania piosenki ,,Serce w plecaku”, która została napisana w 

1938 roku przez Michała Zielińskiego. Ogromną sławę piosenka zdobyła w latach 1939- 1945, 

śpiewano ją w kraju i za granicą, w wojsku i w oddziałach partyzanckich, a nawet w więzieniach i 

obozach koncentracyjnych. 

 

Patrycja 

Ruch oporu obejmował prawie wszystkie dziedziny życia. Dlatego tajne struktury podporządkowane 

rządowi emigracyjnemu nazwano polskim państwem podziemnym, a datę 27 września czyli 

powołanie Służby Zwycięstwu Polsce za początek jego powstania .  

Kamil 

Służba Zwycięstwu Polsce została 13 listopada 1939 roku przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, 

który z kolei od 14 lutego 1942 roku przekształcono  w Armię Krajową . Pierwszym komendantem 

Armii Krajowej  zostaje Stefan Rowecki ,,Grot”. Już  pod koniec 1942 roku Armia Krajowa liczyła 

200 tysięcy. Była największą w okupowanej Europie Armią Podziemną.  

Magda 

Zapraszam do wspólnego zaśpiewania piosenki  ,,Dziś do Ciebie przyjść nie mogę” 

 Armia Krajowa prowadziła działalność dywersyjną: atakowała niemieckie posterunki, wykolejała 

transporty wojskowe, wysadzała mosty, odbijała więźniów, zorganizowała powstanie w Warszawie w 



1944 roku. Armia Krajowa działała na terenie całego kraju w dużych miastach i małych 

miejscowościach, również takich jak nasza. 

Kamil 

Na terenie Gminy Bolesław działały struktury Armii Krajowej była to  Placówka ,, Malwina” 

podzielona na cztery plutony, do których należało ponad pięćset osób. Wśród nich patron naszej 

szkoły starszy sierżant Ignacy Łazarz, niedawno zmarły porucznik Stanisław Chlastawa, doktor Paweł 

Socha organizator tajnego nauczania na naszym terenie, patron szkoły podstawowej. 

Magda 

Starajmy się pamiętać o tych, którzy  walczyli o wolność, o tych którzy oddali swoje życie za nią.  

Spróbujmy teraz zaśpiewać piosenkę ,,Warszawskie dzieci” jedną z najpopularniejszych piosenek 

powstania warszawskiego. 

Kamil 

Teraz czas na konkurs prosimy o wysłuchanie pytania i zgłaszanie  się poprzez podniesienie ręki 

Patrycja 

Zapraszam do zaśpiewania piosenki ,,Pałacyk Michla” jest to wojenny hymn harcerski Batalionu 

,,Parasol”. Piosenka powstała 4 sierpnia 1944 roku podczas kolacji towarzyskiej załogi Pałacyku 

Michla i żołnierzy innych kompanii, właściwie Pałacyk Michlera, przy ul. Wolskiej 40 na 

warszawskiej Woli
 .

Na początku powstania (4–5 sierpnia) miejsce ciężkich walk 

obronnych „Parasola”. 

Magda 

Czytam kolejne pytania konkursowe: 

Kamil 

Płonie ognisko i szumią knieje to tytuł kolejnej piosenki, którą za chwilę zaśpiewamy. Jest to piosenka 

harcerska napisana przez Jerzego Brauna urodzonego w 1901 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Piosenkę 

napisał w listopadzie 1918 roku. Harcerz, poeta, pisarz, filozof, działacz polityczny, brał czynny udział 

w powstaniu warszawskim. Po wojnie dwukrotnie aresztowany . Po długim śledztwie i 250 

przesłuchaniach został skazany na dożywocie, ostatecznie wyrok skrócono do lat 10. Zmarł w 

październiku 1975 roku w Rzymie, nad jego mogiłą zaśpiewano pieśń ,,Płonie ognisko i szumią 

knieje” 

Magda 

Kolejne pytania 

Dziękujemy za uwagę 

 

***** 

Dnia 24 września w Szkole Podstawowej w Bolesławiu w trakcie trwania wieczornicy 

poświęconej powstaniu Polskiego Państwa Podziemnego odbyło się przyjęcie nowych 

członków do klubu i wręczenie legitymacji. 

***** 

W miesiącu wrześniu opracowany został plan pracy koła na rok szkolny 2015/2016 

Plan pracy Klubu Historycznego 
im. Armii Krajowej 

w roku szkolnym 2015/2016 
Najważniejszym celem działania klubu Historycznego im. Armii Krajowej przy Zespole Szkół 

w Bolesławiu jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem 

historii lokalnej, w zakresie działalności Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodległościowych 

walczących z okupantami podczas II wojny światowej  

i w okresie zniewolenia komunistycznego, dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich 

na uchodźstwie. Zadaniem klubu jest także krzewienie świadomości narodowej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82acyk_Michlera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Wolska_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wola_(Warszawa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarium_powstania_warszawskiego_%E2%80%93_4_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarium_powstania_warszawskiego_%E2%80%93_5_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_Parasol


 i patriotycznej oraz kształcenie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii  

i tradycji  naszego regionu, opieka nad miejscami Pamięci Narodowej. 

 
 
Lp. 

 

Planowane działania Termin 

realizacji 

Uwagi 

1. Wykonanie gazetki z okazji 76 rocznicy wybuchu  

II wojny światowej   

 

wrzesień 
 

2. Przygotowanie wieczornicy poświęconej 76 rocznicy powstania 

Polskiego Państwa Podziemnego 

Śpiew pieśni patriotycznych przy ognisku 

wrzesień  

3. Zorganizowanie wyjazdu do Obozu Zagłady w Majdanku. październik  

4. Sprawowanie opieki nad pomnikami poległych Cały rok  

5. Wykonanie wiązanek patriotycznych pod pomniki poległych listopad 

 

 

6. Udział członków Klubu Historycznego w gminnych uroczystościach 

związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. 

listopad  

7. Współpraca z gazetą ,,Mała Ojczyzna”, zamieszczanie artykułów o 

treści historycznej. 

Cały rok  

8. Zbieranie informacji o działalności Placówki Armii Krajowej 

,,Malwina” na terenie Gminy Bolesław 

Cały rok  

9. Zorganizowanie prelekcji z okazji Światowego Dnia Żołnierzy 

Wyklętych 

marzec  

10. Apel poświęcony pamięci zbrodni katyńskiej kwiecień  

11. Udział członków Klubu Historycznego w gminnych uroczystościach 

związanych z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

maj  

12. Zorganizowanie III Powiatowego Konkursu Piosenki Żołnierskiej i 

Partyzanckiej im. st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot”. 

czerwiec  

13 Wyjazd do Jadownik Mokrych i Zabawy czerwiec  

14. Podsumowanie pracy Klubu czerwiec  

 

Plan pracy Klubu Historycznego będzie na bieżąco uzupełniany i korygowany     w zależności od potrzeb. 

 

 
Lista członków klubu 2015/2016 

 

1. Łukasz Dyjak 

2. Mateusz Dyjak 

3. Julia Dymon 

4. Szymon Łysik 

5. Kamil Sarat 

6. Krystian Sarat 

7. Dawid Smoła 

8. Gabriel Smoła 

9. Katarzyna Ukleja 

10. Patrycja Piwowarczyk 

11. Aleksandra Bernat 

12. Magdalena Zaglaniczna 



13. Chrapusta Sylwia 

14. Natalia Kawa 

Przyjęci we wrześniu 2015 

15. Wiktoria Skrzek 

16. Kacper Kaczówka 

17. Arleta Woźniak 

18. Izabela Adamczyk 

19. Michał Kozaka 

20. Natalia Karaś 

21. Kinga Bryła 

22. Karolina Miłoś 

***** 

17 czerwca 2015 roku członkowie klubu zwiedzili Przymusowy Obóz Pracy  

w Pustkowie, złożyli hołd pomordowanym na Górze Śmierci oraz zwiedzili miejsca związane 

z budową niemieckiej rakiety V1, V2 w Bliźnie. 

 

***** 

3 czerwca 2015 roku odbył się w Zespole Szkół w Bolesławiu II Powiatowy Konkurs 

Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej im. st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot”, w tym roku do 

organizacji konkursu przyłączyli się również członkowie klubu 

 

 
II POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ 

I PARTYZANCKIEJ 

IM. ST. SIERŻ. IGNACEGO ŁAZARZA PS. ,,LOT” 

 

DYREKCJA SZKOŁY, NAUCZYCIELE 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Zapraszamy dzieci i młodzież Waszej szkoły do udziału w II Powiatowym Konkursie Piosenki Żołnierskiej i 

Partyzanckiej im. st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot”. 

Konkurs organizowany jest  dla upamiętnienia żołnierza Armii Krajowej st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot” 

patrona Gimnazjum w Zespole Szkół w Bolesławiu. Organizując konkurs pragniemy przybliżyć sylwetkę 

naszego lokalnego bohatera, popularyzować pieśń żołnierską i partyzancką wśród młodego pokolenia. 

 

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĄŁ STAROSTA POWIATU DĄBROWSKIEGO, 

ZRZĄD OKRĘGU TARNÓW ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ,  WÓJT 

GMINY BOLESŁAW 

Regulamin konkursu 

Cele: 

Uczczenie pamięci patrona szkoły st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot”. 

Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka- patrioty poprzez zainteresowanie historią. 

Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej. 

Popularyzacja pieśni żołnierskiej i partyzanckiej wśród młodzieży . 

Organizacja konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Gimnazjum im. st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot”  



w Zespole Szkół w Bolesławiu (konkurs odbędzie się w budynku gimnazjum w miejscowości Podlipie) tel. 

146415022. 

Konkurs odbędzie się 3 czerwca 2015r. (środa), o godz. 10.00. 

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 22 maja 2015r.- decyduje data dostarczenia zgłoszenia do siedziby 

organizatora. 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Gimnazjum w Zespole Szkół w Bolesławiu, 

 33-220 Bolesław woj. małopolskie z dopiskiem na kopercie konkurs lub  

e- mail:gimnazjumwboleslawiu@onet.pl 

Wykonawcy oceniani są w dwóch kategoriach wiekowych: 

- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 

- uczniowie klas I- III gimnazjum 

1. Laureaci I, II, III miejsca w każdej kategorii otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy- 

dyplomy udziału w konkursie, drobne upominki. 

2.Ponadto przewidziana jest nagroda ufundowana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Bolesławiu dla najlepszego  

wykonawcy (solisty lub zespołu). 

3. Opiekunowie zespołów i solistów otrzymają podziękowania za przygotowanie uczestników. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu. 

 Informacja o laureatach i relacja z przebiegu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły (po 

8 czerwca 2015 r.) oraz w czerwcowym wydaniu gazety ,,Mała Ojczyzna” (gazeta wydawana jest przez uczniów 

gimnazjum do nabycia po 20 czerwca 2015 r.) 

Warunki uczestnictwa: 

W  konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI i  gimnazjum klas  I-III   

z powiatu dąbrowskiego. 

Uczestnicy wykonują tylko jeden utwór (piosenka żołnierska lub partyzancka). 

Utwór może być wykonany a capella, z akompaniamentem lub  z podkładem muzycznym. 

Szkołę może reprezentować jeden solista i jeden zespół (w przypadku Zespołu Szkół jeden solista 

 i jeden zespół ze szkoły podstawowej i jeden solista i jeden zespół z gimnazjum). Zespół może być 

instrumentalno-wokalny lub wokalny, maksymalnie może liczyć 4 osoby). 

Prosimy o przestrzeganie powyższych warunków- niedostosowanie się do regulaminu grozi dyskwalifikacją 

Jury; 

Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator. 

Zadaniem Jury jest przesłuchanie i ocena występów artystycznych. 

Jury dokonuje oceny zgodnie z ustalonymi kryteriami. 

Obrady jury są tajne. 

Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

Kryteria oceniania: 

Dobór repertuaru. 

Prezentacja utworu. 

Ogólny wyraz artystyczny. 

Czystość i poprawność intonacyjna wykonania utworu. 

Organizator zapewnia : nagłośnienie z 3 mikrofonami, laptop do odczytania podkładu muzycznego z płyt CD i 

innych nośników pamięci . 

Harmonogram konkursu: 

Konkurs rozpocznie się o godzinie 10.00 

Przywitanie gości, uczestników, konkursu, przedstawienie składu jury. 

Przybliżenie uczestnikom konkursu postaci st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot”. 

Prezentacja utworów przez uczestników konkursu. 

Obrady jury- w tym czasie dla wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów przewidziany jest poczęstunek  

Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, podziękowań. 

Koordynatorzy konkursu;                     Dyrektor Zespołu Szkół;                  Wicedyrektor Zespołu Szkół; 

Klub Historyczny  

im. Armii Krajowej 

Pani Marta Kanak 

Pani Krystyna Misiewicz 

Pan Józef Kochanek 

Scenariusz przebiegu konkursu 

Gabriel 

 Dzień Dobry. Rozpoczynamy drugą  edycję Powiatowego Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej im. 

st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot”, patrona naszego gimnazjum, żołnierza Armii Krajowej, który zginął w 

samotnej walce z okupantem. 



Całość baczność, Do hymnu Polski Podziemnej, Po hymnie, Oddaję głos Panu Dyrektorowi ….. 

Powitanie, przemówienia,  

Gabriel 

Przed rozpoczęciem konkursu przypomnijmy krótko kim był patron naszego gimnazjum 

Magda 

Ignacy Łazarz  urodził w 1914 roku w Świebodzinie, gdzie ukończył Szkołę Powszechną. W latach 1935-1937 

odbył obowiązkową służbę wojskową w1. Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, następnie 

przebywał w Szkole Podoficerskiej w Samborze. Po wybuchu II wojny światowej jako dowódca drużyny 16 

Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej brał czynny udział w kampanii wrześniowej.  

Ola 

Po klęsce wrześniowej powrócił w rodzinne strony i wkrótce rozpoczął działalność konspiracyjną. Wstąpił do 

Związku Walki Zbrojnej późniejszej Armii Krajowej. Był dowódcą drużyny sabotażowo- dywersyjnej 

wydzielonej z plutonu 314a Placówki,, Malwina” 

Magda 

Działalność drużyny skupiała się przede wszystkim na niszczeniu dokumentów w urzędach gminy, aby uchronić 

młodych ludzi od wywozu na przymusowe roboty do Niemiec, a gospodarzy od obowiązkowego odstawiania 

płodów rolnych. Sekcja wykonywała też wyroki na konfidentach i współpracownikach gestapo. 

Ola 

 Niemcy wiedzieli o dywersyjnej działalności ,,Lota” dlatego rankiem 3 lipca 1944 roku okrążają jego dom. 

Ignacy Łazarz podejmuje walkę, zabija pięciu gestapowców i podejmuje ucieczkę. Niestety ginie od serii 

pocisków z karabinu maszynowego. Jego ciało zostaje zakopane za domem. 

Magda 

Z rozkazu dowódcy plutonu ciało odkopano, złożono w drewnianej trumnie i po salwie honorowej pochowano. 

Na grobie pojawiły się kwiaty i biało- czerwona szarfa z napisem ,,Bohaterowi Polski Podziemnej- koledzy. 

Niemcy widząc to, zniszczyli grób ,,Lota” miejsce zaminowali, zaś mieszkańcom Świebodzina zagrozili 

spaleniem wsi.  

Ola 

Po wojnie 3 lipca 1948 roku  miejsce pochówku rozminowano, ciało ,,Lota” zostało odkopane, a po uroczystej 

mszy świętej w Kościele Parafialnym w Bolesławiu złożone na cmentarzu . W 1972 roku na mogile 

wybudowano okazały pomnik. W 1975 roku w miejscu rodzinnego domu bohatera postawiono pomnik 

upamiętniający jego bohaterską  śmierć. Przez długie lata Drużyna Harcerska w Szkole Podstawowej w 

Bolesławiu nosiła imię Ignacego Łazarza. Dnia 6 czerwca 2004 roku imię st. sierż. Ignacego Łazarza ps. ,,Lot” 

nadano Gimnazjum w Podlipiu, które od 2012 roku należy do Zespołu Szkół w Bolesławiu. Od 2014 roku 

organizowany jest konkurs piosenki żołnierskiej i partyzanckiej imienia starszego sierżanta Ignacego Łazarza. 

Gabriel 

W chwili obecnej rozpoczynamy II Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej 

 i Partyzanckiej, oddaję głos panu dyrektorowi. Występy uczestników oceniać będzie komisja w składzie: 

Pan Rafał Nowak -sekretarz Gminy Bolesław- przewodniczący komisji 

Pani Magdalena Sieroń – nauczycielka muzyki ze Szkoły Podstawowej w Kobierzynie 

Pan Michał Wieczorek- absolwent muzyki uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Pan Szczepan Królikowski- absolwent muzyki uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Ks. Jarosław Kokoszka- katecheta z Parafii Rzymsko- katolickiej w Bolesławiu 

Ocenie podlega: Dobór repertuaru. 

Prezentacja utworu. 

Ogólny wyraz artystyczny. 

Czystość i poprawność intonacyjna wykonania utworu. 

……………………………………………………………………………………………… 

Bartek 

Jako pierwsza wystąpi Emilia Soja z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie 

Tarnowskiej. Emilia zaśpiewa piosenkę zatytułowaną ,,dziewczyna z granatem” 

Gabriel 

Dziękujemy,  zapraszamy Karolinę Kopyto ze Szkoły podstawowej im. Marii Kozaczkowej w Zalipiu. Karolina 

wykona piosenkę ,,Rozkwitały pąki białych róż”  

Sylwia 

Dziękujemy,  a przed państwem Ania Kochanek ze Szkoły Podstawowej 

 w Bolesławiu w piosence ,,Biały krzyż” 

Bartek 

Dziękujemy solistom ze szkół podstawowych, zapraszamy zespoły, jako pierwszy wystąpi zespół w składzie 

Małgorzata Lesiak, Maksymilian Szlązak, Natalia Jurek ze szkoły Podstawowej w Mędrzechowie w utworze 

,,Pałacyk Michla” 



Gabriel 

Dziękujemy, zapraszamy zespół ze Szkoły Podstawowej w Borkach w składzie Gabriela Rój, Anna Szlązak, 

Adam Szlązak, Damian Giza. Zespół wykona utwór ,,Żeby Polska”  

Bartek 

Dziękujemy, zapraszamy Oskara Osaka, Darię Pyrcz i Karolinę Piątek ze Szkoły Podstawowej numer 1 

imienia Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej. Zespół wykona utwór ,,Dziś idę walczyć mamo” 

Gabriel 

Dziękujemy, a teraz usłyszymy w utworze ,,Deszcz jesienny” Wiktorię Dudek i Wiktorię Machaj ze Szkoły 

Podstawowej w Skrzynce  

 Bartek 

Dziękujemy, zapraszamy Anetę Idzik, Piotra Furgala i Karolinę Skórę ze Szkoły Podstawowej w Zabrniu do 

wykonania piosenki ,,Rozkwitały pąki białych róż” 

 

Gabriel 

Dziękujemy, a przed państwem zespół ze Szkoły Podstawowej w Bolesławiu w składzie Kamil Sajdera, Jakub 

Świątek, Szymon Rachmaciej, Damian Hetman z utworem ,,Rozszumiały się wierzby płaczące. 

Bartek 

To był ostatni zespół ze szkół podstawowych. Obecnie zaprezentują się uczniowie gimnazjum. Zapraszamy 

Pawła Kaczówkę z Gimnazjum im. Stefanii Łąckiej w Gręboszowie  

do wykonania utworu ,,Wizja Szyldwacha” 

Gabriel 

Dziękujemy, a przed państwem Klaudia Żurawska z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powiśla 

Dąbrowskiego z Dąbrowy Tarnowskiej z utworem ,, Przekorna dziewczyna” 

Bartek 

Dziękujemy, ,,Czerwone maki” to tytuł utworu, który dla państwa zaśpiewa Kamila Liguz z Gimnazjum  

imienia Bohaterów września w Szczucinie. 

Gabriel 

Dziękujemy ,,Biały Krzyż” to tytuł utworu, który wykona Kamila Kupiec  

z Gimnazjum w Zespole Szkół w Bolesławiu. 

Bartek 

Dziękujemy, ,,Piotr” to utwór, który usłyszymy w wykonaniu Marii Łuszcz, Pauliny Kupiec, Norberta 

Ryczka  i Aleksandry Margosiak z Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie 

Gabriel 

Dziękujemy , duet Ola i Nikola czyli Aleksandra Czupryna  i Nikola Niezgoda z Publicznego Gimnazjum nr 

2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej wykonają utwór ,,Pąki białych róż” 

Bartek 

Dziękujemy, zapraszamy zespół z Gimnazjum imienia Stefanii Łąckiej w Gręboszowie w składzie: Paulina 

Dąbroś, Ewelina Dziubla, Iwona Woziwoda, Jakub Czuj. Zespół wykona utwór ,,Ostatni list” 

Gabriel 

Dziękujemy, Sylwia Wójcik, Łucja Ząbek, Justyna Gryszówka, Natalia Lichorobiec z Gimnazjum w 

Zespole Szkół w Bolesławiu zaprezentują się w utworze ,,Honor i gniew” 

Bartek 

To był już ostatni występ, dziękujemy wszystkim uczestnikom. Obecnie zapraszamy komisję na obrady, 

zaproszonych gości, opiekunów, wszystkich uczestników konkursu, młodzież gimnazjum na poczęstunek, a 

później na pokaz ratownictwa medycznego, który odbędzie się na boisku szkolnym. W tym miejscu ponownie 

spotkamy się około godziny 13.00 na ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. 

Gabriel 

Witamy po przerwie, prosimy przewodniczącego komisji, pana Rafała Nowaka o ogłoszenie wyników i 

wręczenie nagród. 

 

Wyniki konkursu: 

W kategorii ,,solista” klasy IV-VI szkoły podstawowej 

I miejsce- Emilia Soja- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej. 

II miejsce- Karolina Kopyto- Szkoła Podstawowa im. Marii Kozaczkowej w Zalipiu 

III miejsce- Anna Kochanek- Szkoła Podstawowa im. dra Pawła Sochy w Bolesławiu. 



W kategorii ,,zespół wokalny” szkoły podstawowe klasy IV- VI 

I miejsce –zespół wokalny- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej. 

II miejsce- Zespół wokalny Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie 

III miejsce Zespół wokalny Szkoły Podstawowej w Borkach 

W kategorii ,,solista” gimnazjum klasy I-III 

I miejsce- Klaudia Ligus- Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie. 

II miejsce Klaudia Żurawska- Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. 

II miejsce- Anita Ślęczkowska- Gimnazjum w Borkach 

III miejsce- Kamila Kupiec- Gimnazjum im. st. sierż. Ignacego Łazarza 

W kategorii – Zespół wokalny, gimnazjum klasy I-III 

I miejsce- zespół wokalny Gimnazjum im. st. sierż. Ignacego Łazarza 

II miejsce- zespół wokalny Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie. 

III miejsce- duet Ola i Nikola - Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie 

Tarnowskiej. 

Nagroda specjalna ufundowana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Bolesławiu pana mgr Jana Wieczorka została 

przyznana zespołowi wokalnemu z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej. 

***** 

W maju członkowie klubu przygotowali prezentację multimedialną poświęconą 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

Również w miesiącu maju oddana została sala do dyspozycji klubu, gdzie zgromadzone 

zostały pamiątki po patronie szkoły Ignacym Łazarzu oraz portrety przywódców Polskiego 

Państwa Podziemnego. 

***** 

13 kwietnia 2015 członkowie klubu przygotowali apel poświęcony rocznicy 

upamiętnienia zbrodni katyńskiej. Młodzież zebrała się przy dębach pamięci w szkolnym 

ogrodzie, gdzie zostały zapalone znicze 

 

 

SCENARIUSZ APELU POŚWIECONEGO ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ 

Magda 

Pochylmy się z szacunkiem nad mogiłami ofiar zbrodni katyńskiej, uczestnicząc z powagą w akademii 

ku czci pamięci ofiar Kozielska, Starobielska, Ostaszkowa. Aby pamięć o tej straszliwej zbrodni 

sprzed 75lat była żywa w pokoleniach polskiego narodu. Aby zachować pamięć – o wojsku, które nie 

poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane strzałem w tył głowy, - o wymordowaniu polskiej 



inteligencji: lekarzy, naukowców, artystów, duchownych i dyplomatów. Tam, na nieludzkiej ziemi, 

zabito wiarę, nadzieję, miłość. Jednym strzałem w tył głowy.  

Natalia 

23 sierpnia 1939 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ludowy 

komisarz spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Wiaczesław Mołotow podpisali pakt, który 

przesądził o agresji niemieckiej i radzieckiej na Polskę, przewidywał jej podział, a tym samym 

zadecydował o likwidacji całego państwa polskiego.  

Patrycja 

Rankiem 1. września zmasowane niemieckie siły lądowe, a równocześnie lotnictwo wroga przystąpiło 

do gwałtownych bombardowań polskich miast, węzłów kolejowych, obiektów wojskowych i 

ośrodków koncentracji wojska. 

Magda 

Gdy walka z Niemcami jeszcze trwała, radziecka Armia Czerwona dokonała agresji od wschodu na 

terytorium Rzeczypospolitej w dniu 17 września Wiaczesław Mołotow, stwierdził publicznie: 

“...wystarczyło krótkie uderzenie na Polskę, by nie pozostało nic z tego pokracznego bękarta traktatu 

wersalskiego.” Po zakończeniu walk Rosjanie uwięzili ogromną liczbę jeńców. Wziętych do niewoli 

lub aresztowanych oficerów polskich umieszczono w obozie w Kozielsku i Starobielsku, natomiast w 

pobliżu Ostaszkowa uwięziono funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej, żandarmerii, 

więziennictwa, urzędników państwowych oraz oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza.  

Natalia 

Jeńców z Wojska Polskiego oddano pod dozór policji politycznej, czyli NKWD. We wszystkich 

obozach panowały złe warunki mieszkalne i sanitarne spowodowane m.in. niedostatecznym 

zaopatrzeniem w wodę. Pociechą dla jeńców była natomiast możliwość prowadzenia ograniczonej 

korespondencji z rodzinami.  

Ola 

 8 stycznia 1940 roku Tatusiu kochany! Najdroższy! Czemu nie wracasz? [...] Do szkoły teraz nie 

chodzę, bo zimno. Jak wrócisz, ucieszysz się na pewno, że mamy nowego pieska. Mamusia nazwała 

go Filuś.  

12 lutego 1940 roku Kochany papo, pewno wojna się prędko skończy. Bardzo za Tobą tęsknimy 

wszyscy i strasznie Ciebie całujemy. Irka przycięła sobie włosy i mama bardzo się gniewała. Czy 

mieszkasz w ciepłym domu, bo u nas brak opału. Mama chciała Tobie posłać ciepłe rękawiczki [...] W 

kwietniu przejedziemy do wuja Adama i napiszę Tobie, jak tam wygląda.  

 

Kamil 

Już od paru tygodni oczekuję od Was listu i jak dotychczas na próżno [...]. Czekamy wiosny wierząc, 

że ona wróci nas do pełnego życia [...]. Ponieważ rozpoczął się już okres postu, oczekiwać będę 

Wielkanocy z nadzieją, że się być może niedługo zobaczymy. Na stole płoną lampy naftowe, tuż za 

szybą spadają grube płaty śniegu, ale ja w tej chwili jestem z Wami. Widzę mamę, Ciebie, Jadzię i 

Januszka z Heniem i różne przedmioty, tak jakbyśmy się jeszcze wczoraj widzieli. 

Magda 

5 marca 1940 roku na wniosek szefa NKWD Ławrientija Berii najwyższe władze ZSRR podjęły 

decyzje o losie 14 730 jeńców Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa oraz 7300 obywateli polskich 

znajdujących się w więzieniach NKWD na terenie przedwojennych wschodnich województw 

Rzeczypospolitej.  

 

Natalia 

protokołu nr 13  z posiedzenia Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej 

Komunistycznej Partii (bolszewików) w Moskwie z 5 marca 1940 roku 

Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, 

urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i służby 

więziennej, jak też sprawy aresztowanych i znajdujących się w więzieniach w zachodnich obwodach 

Ukrainy i Białorusi 11 000 osób, członków różnorakich kontrrewolucyjnych organizacji, byłych 

obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów, urzędników i uciekinierów – rozpatrzyć w 

trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelanie. Sprawy 

rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu 



śledztwa i aktu oskarżenia [...]. “Wszyscy są zatwardziałymi i nieprzejednanymi wrogami władzy 

sowieckiej”  

Patrycja 

Akcja masowych rozstrzeliwań, rozpoczęła się 3 kwietnia 1940 r. i trwała mniej więcej do połowy 

maja. Jeńców z obozu w Kozielsku przewieziono samochodami do lasu katyńskiego. 

Najprawdopodobniej wszystkich rozstrzeliwano nad otwartymi grobami. Jeńców z obozu w 

Starobielsku rozstrzeliwano w piwnicach urzędu NKWD w Charkowie. Ich zwłoki ukryto w 

Piatichatkach Jeńców z Ostaszkowa rozstrzeliwano w piwnicach urzędu NKWD w Kalininie. Ich ciała 

grzebano w pobliskim Miednoje.  

Magda 

13 kwietnia 1943 roku Niemcy ujawnili informację o odkryciu mogiły polskich oficerów w lesie 

katyńskim. Wkrótce potem udały się tam dwie delegacje polskie, w których znaleźli się m.in. 

przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża,  

Natalia 

Władze ZSRR natychmiast zaprzeczyły doniesieniom niemieckim o zbrodni w Katyniu i oświadczyły, 

że mordu dokonali w 1941 roku sami Niemcy. Tak narodziło się tzw. kłamstwo katyńskie. Znaczną 

pomoc w ukrywaniu prawdy okazali Stalinowi przywódcy Wielkiej Brytanii i USA  

Brytyjski premier, Winston Churchill, powiedział polskiemu generałowi Władysławowi Sikorskiemu: 

“Jeżeli oni nie żyją, nic nie może pan zrobić, co by ich przywróciło do życia”. Prezydent USA 

Franklin Roosevelt na wszelkie informacje dotyczące zbrodni katyńskiej reagował z irytacją, 

uważając, że sprawa nie jest godna powstałego zamieszania 

Patrycja 

W powojennej Polsce zbrodnię katyńską skazano na zapomnienie, a władze komunistyczne wykazały 

wielką gorliwość w ukrywaniu prawdy, uniemożliwiając wszelkie próby jej ujawnienia. Głosicieli 

prawdy czekały represje ze strony władz. Dopiero zmiany polityczne w Polsce w 1989 roku 

umożliwiły upowszechnienie tragedii polskich oficerów i ich rodzin. W 1990 roku władze ZSRR 

potwierdziły, że zbrodnia została dokonana przez NKWD, a dwa lata później prezydent Rosji Borys 

Jelcyn przyznał oficjalnie, że stało się to na mocy polecenia Józefa Stalina. 

Magda 

Dziś Katyń to nie tylko dramat niewoli i wymordowania oficerów polskich, zabijanych pojedynczo 

strzałem w tył głowy w lesie katyńskim.  

Ola 

Katyń- to w świadomości Polaków nazwa, symbol kojarzący się z ludobójczą polityką władz 

sowieckich wobec Narodu Polskiego. Mówiąc „Katyń” myślimy o wszystkich pomordowanych na 

nieludzkiej ziemi.  

Kamil 

Katyń to prawda przez długie lata okrywana kłamstwem, przemilczana przez mocarstwa.  

Natalia 

Z Katyniem wiąże się jeszcze jedno bardzo smutne zdarzenie Dnia 10 kwietnia 2010 roku polska 

delegacja na czele z Prezydentem panem Lechem Kaczyńskim  lecąca na obchody 70 rocznicy zbrodni 

katyńskiej zginęła w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Śmierć poniosło 96 osób. 

Magda 

Uczcijmy chwilą ciszy wszystkich pomordowanych przez NKWD, wśród nich naszych rodaków 

majora Marcina Borka, porucznika Stanisława Kaczówkę, tych którzy zginęli w katastrofie 

smoleńskiej. 

dziękuję 

***** 

Inauguracja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej miała miejsce 15 marca 2015 

roku, na uroczystość przybyli: prezes honorowy ŚZŻAK Okręgu Tarnów pułkownik  

Zdzisław Baszak, prezes ŚZŻAK Ryszard Żądło, Wójt Gminy Bolesław inż. Kazimierz 

Olearczyk, przewodniczący Rady Gminy , Prezes Rady Powiatu- Barbara Pobiegło, V-ce 

przewodniczący Rady Powiatu- Józef Misiaszek, przewodniczący Komisji Oświaty- Marek 



Kaczówka, przedstawiciele Koła ZŚŻAK w Bolesławiu, Dyrektorzy, Zespołu Szkół w 

Bolesławiu, nauczyciele, uczniowie. Inaugurację Klubu rozpoczęła msza święta w Kościele 

Parafialnym w Bolesławiu odprawiona przez proboszcza parafii prałata Józefa Radłowskiego. 

Po mszy świętej złożono wiązanki i zapalono znicze przy pomniku Ignacego Łazarza- 

żołnierza AK na cmentarzu parafialnym. W budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu 

nastąpiło oficjalne przyjęcie członków do Klubu. 

 

SCENARIUSZ  INAUGURACJI  KLUBU 

(w kościele) 

Sylwia Wójcik 

Żołnierze Armii Krajowej na ołtarzu wolności złożyliście swoją młodość, potem zamiast należnej 

Wam chwały, zepchnięto Was na krańce istnienia, karmiono obelgami i fałszem. Donieśliście do 

naszego pokolenia, ideę i sztandar. Trudno znaleźć słowa, które mogły by zamknąć w sobie naszą 

wdzięczność. Pragniemy wyrazić swoje uznanie tym, którzy doczekali prawdy, i oddać cześć tym, 

którzy odeszli już na wieczną wartę.  

 

Kamil Sarat 

Składamy hołd piechurowi, który nie wstał z okopu; ułanowi, który nie wrócił z szarży; kanonierowi, 

który został przy zamilkłym dziale; saperowi poległemu przy wysadzonym moście; czołgiście, który 

nie wyszedł z płonącego wozu; żandarmowi leżącemu na skrzyżowaniu dróg; telegrafiście, który nie 

domówił słów meldunku; maszyniście zbombardowanego pociągu; lekarzowi, którego nie ochronił 

znak Czerwonego Krzyża; kapelanowi, któremu kula przerwała słowa absolucji... Składamy hołd 

wszystkim żołnierskim mogiłom września 1939 roku... 

 

Natalia Kawa 

Chylimy głowy przed ofiarą miliona naszych braci i sióstr wywiezionych wbrew prawom boskim  

i ludzkim do Rosji Sowieckiej, zamęczonych w łagrach i na zsyłkach... 

 

Krystian Sarat 

Składamy hołd męczeństwu oficerów – jeńców obozów w Ostaszkowie, Starobielsku i Kozielsku, - 

wymordowanych bestialsko w Katyniu i innych miejscach masowych kaźni, których nazwy Bogu są 

tylko znane. 

 

Magdalena Zaglaniczna 

Oddajemy hołd 6-ciu milionom poległych – naszych braci i sióstr, obywateli polskich -  wszystkich 

wyznań i wszystkich mniejszości, wymordowanych przez terror hitlerowski... 

 Oddajemy hołd zamęczonym w kazamatach gestapo, obozach koncentracyjnych oddajemy hołd 

powieszonym i rozstrzelanym... 

 

 

Kamil Sarat 

Chylimy głowy przed mogiłami wszystkich poległych obywateli i żołnierzy Polskiego Państwa 

Podziemnego... 

 

Natalia Kawa 

Składamy hołd tym, którzy w najtajniejszych misjach lądowali w Kraju, hojnie płacąc życiem za ten 

zaszczyt...  

 

Krystian Sarat 

Chylimy czoła przed mogiłami kurierów, utrzymującym żywą więź z rządem polskim na Zachodzie,  



a okupowanym Krajem... 

 

Ola Bernat 

Oddajemy hołd stu tysiącom żołnierzy – mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy z opaską Armii Krajowej na 

ramieniu padli na gruzach Warszawy w dramatycznym akcie zadokumentowania światu swego prawa 

do wolności... Chylimy czoła przed młodzieżą harcerską, która w tej bitwie największą złożyła 

ofiarę... 

 

Natalia Kawa 

Oddajemy hołd żołnierzom wyklętym, którzy nie chcieli zgodzić się na komunistyczne rządy  

w powojennej Polsce, oddajemy hołd wszystkim ofiarom stalinowskiego reżimu. 

 

Sylwia Wójcik 

Pamiętajmy o starszym sierżancie Ignacym Łazarzu żołnierzu Armii Krajowej, który zginął  

w samotnej walce z okupantem, majorze Marcinie Borku, poruczniku Stanisławie Kaczówce, którzy 

zostali zamordowani przez NKWD  w Charkowie w 1940 roku 

 

Wieczne odpoczywanie…….. 

 

Przejście na cmentarz, na cmentarzu 

Sylwia Wójcik 

Obecnie złożymy kwiaty i zapalimy znicze przy pomniku starszego sierżanta Ignacego Łazarza 

żołnierza Armii Krajowej, który pochowany został we wspólnej mogile z pięcioma nieznanymi 

żołnierzami, którzy polegli w kampanii wrześniowej w 1939 roku 

Proszę o złożenie wiązanek 

………………………………………………………. 

Proszę o złożenie wiązanki 

………………………………………………………… 

Proszę księdza proboszcza o modlitwę 

 Dziękujemy za wspólną modlitwę, obecnie przejdziemy do budynku Szkoły Podstawowej gdzie 

odbędzie się dalsza część uroczystości. 
(W szkole) 

Sylwia Wójcik 

Całość baczność, poczty sztandarowe wprowadzić 

Do hymnu……………. 

Po hymnie 

Oddaje głos panu dyrektorowi 

…………………………….. 

Proszę o przedstawienie idei powstania Klubu Historycznego im. Armii Krajowej przy Zespole Szkół 

w Bolesławiu. 

Natalia Kawa 
Najważniejszym celem działania klubu Historycznego im. Armii Krajowej przy Zespole Szkół w Bolesławiu jest 

upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, w zakresie 

działalności Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodległościowych walczących z okupantami podczas II 

wojny światowej i w okresie zniewolenia komunistycznego, dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz 

polskich na uchodźstwie. Zadaniem klubu jest także krzewienie świadomości narodowej i patriotycznej oraz 

kształcenie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii i tradycji  naszego regionu, opieka nad 

miejscami Pamięci Narodowej. 

Sylwia 

Proszę o przedstawienie struktury i działalności Placówki ,,Malwina” w latach okupacji 

Aleksandra Bernat 

Historia Armii Krajowej zaczyna się już we wrześniu 1939 roku, kiedy to mimo przegranej walki  



z Niemcami i Związkiem Radzieckim narodziło się spontaniczne pragnienie oporu wobec okupanta, aż 

do pełnego zwycięstwa. Już 27 września powstaje Służba Zwycięstwu Polski, która zachowała 

ciągłość oporu przez całą wojnę, zmieniając nazwę na Związek Walki Zbrojnej a od 14 lutego 1942 

Armię Krajową, która podporządkowana była Rządowi Rzeczypospolitej na uchodźctwie. Struktura 

terenowa Armii Krajowej obejmowała cały kraj, wiosną 1944 liczyła 380 tysięcy żołnierzy. 

Magdalena Zaglaniczna 

Na Powiślu Dąbrowskim w gminach Gręboszów, Bolesław, Mędrzechów jako pierwszy działalność 

konspiracyjną rozpoczął doktor Paweł Socha wraz z zaufanymi sobie ludźmi, a do takich należał 

Franciszek tracz z Samocic, który nawiązał współpracę z obecnym dzisiaj wśród nas pułkownikiem 

Zdzisławem Baszakiem wtedy odpowiedzialnym za utworzenie na terenie powiatu dąbrowskiego 

organizacji polityczno- wojskowej. W Połowie 1940 roku powstaje placówka pod kryptonimem 

,,Marta”, a później ,,Malwina”, jej dowódcą zostaje Bolesław Babula pseudonim ,,Malik”. Jego 

bezpośrednim zwierzchnikiem zostaje Władysław Kabat pseudonim ,, Brzechwa” dowódca obwodu 

Dąbrowa Tarnowska ,,Drewniaki”.  

Kamil Sarat 

Ostateczny sztab placówki oraz podział na plutony ustalone zostają w połowie 1941 roku. W ten 

sposób powstały i działały przy placówce ,,Malwina” plutony: 314, później 314 a, 315, 316 a, 316 b. 

Plutony podzieliły się na drużyny, które liczyły od 14 do 26 osób. W sumie z terenu dawnej Gminy 

Bolesław należało do organizacji około 500 osób, nie licząc rodzin pracujących dla organizacji.  

Patrycja Piwowarczyk 

Do głównych zadań placówki ,,Malwina” należało śledzenie jednostek niemieckich, zbieranie danych 

dotyczących wszystkich dziedzin gospodarki, tajne nauczanie, walka z konfidentami. W 1942 roku na 

rozkaz komendanta obwodu z plutonu 314 a zostaje wydzielona sekcja specjalna, sabotażowo- 

dywersyjna, pozostająca do dyspozycji oficera dywersyjnego obwodu. Jej dowódcą zostaje Ignacy 

Łazarz należą do niej; Mieczysław Trójniak, Jan Czupryna, Piotr Mastalerz, Stanisław Łazarz, 

Stanisław Chlastawa z Podlipia, Wśród większych akcji, przeprowadzonych przez sekcję ,,Lota” było 

wykonanie wyroku na Rozmusie, funkcjonariuszu policji granatowej, przeprowadzenie akcji ,,węgiel”.    

Justyna Gryszówka 

 Na terenie placówki ,,Malwina” kolportowano również prasę konspiracyjną Biuletyn Tarnowski oraz 

Odwet Już od 1940 roku działało tajne nauczanie, pierwsze komplety powstały w Bolesławiu, Kannie, 

Pawłowie, Podlipiu, Samocicach. Nauczanie w zakresie szkoły średniej jako pierwszy zaczął 

organizować doktor Paweł Socha.  

Magdalena Zaglaniczna 

Dzisiaj jesteśmy dumni, że patronem Szkoły Podstawowej jest doktor Paweł Socha, gimnazjum 

starszy sierżant Ignacy Łazarz.  Wstępując do Klubu Historycznego chcemy pielęgnować pamięć o 

tych, których losy są nam znane oraz przywołać pamięć tych, o których być może zapomnieliśmy, 

ponieważ po wojnie Armia Krajowa symbol i szkoła polskiego patriotyzmu czasu wojny i okupacji 

stała się obiektem policyjnej i propagandowej nagonki ze strony polskich władz komunistycznych. 

Często odbywały się niezgodne z zasadami praworządności procesy sądowe, w wyniku których 

zapadały wyroki skazujące wielu oficerów i żołnierzy Armii Krajowej.  Wobec licznych represji ze 

strony polskich służb bezpieczeństwa i radzieckich nie wszystkie oddziały Armii Krajowej 

podporządkowały się rozkazowi Komendanta Głównego z pierwszego stycznia 1945 roku o 

demobilizacji. Powstały nowe organizacje konspiracyjne ,,NIE”, Wolność i Niezawisłość. Dzisiaj o 

nich mówimy żołnierze niezłomni. 

Proszę  honorowego prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Tarnów pana 

pułkownika Zdzisława Baszaka, prezesa Światowego Związku Armii Krajowej pana Ryszarda Żądło o 

oficjalną inaugurację działalności klubu . 

Po wystąpieniu młodzieży wręczone zostały legitymacje członkowskie i pamiątkowe dyplomy 

 

 

Lista członków klubu  

1. Łukasz Dyjak 



2. Mateusz Dyjak 

3. Julia Dymon 

4. Szymon Łysik 

5. Kamil Sarat 

6. Krystian Sarat 

7. Dawid Smoła 

8. Gabriel Smoła 

9. Eryk Sroka 

10. Katarzyna Ukleja 

11. Patrycja Piwowarczyk 

12. Aleksandra Bernat 

13. Magdalena Zaglaniczna 

14. Chrapusta Sylwia 

15. Natalia Kawa 

16. Sylwia Bobowiec 

17. Natalia Lichorobiec 

18. Monika Szczygieł 

19. Sylwia Wójcik 

20. Samuel Niezgoda 

21. Klaudia Bernat 

22.  Justyna Gryszówka 
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