
Na zbiórce przed koÊcio-
∏em ustawi∏y si´ jako
pierwsze poczty sztanda-

rowe, a wÊród nich m.in. poczet 25
Pu∏ku Piechoty AK Ziemi Piotr-
kowskiej, za nimi poczty sztanda-
rowe Konspiracyjnego Wojska Pol-
skiego, znowu Armii Krajowej, da-
lej poczty Represjonowanych ˚o∏-
nierzy-Górników, Zwiàzku By∏ych
Wi´êniów Okresu Stalinowskiego,
Szarych Szeregów, NSZZ „Soli-
darnoÊç ’80” z Kopalni W´gla Bru-
natnego Be∏chatów, Zespo∏u Szkó∏
Ponadgimnazjalnych nr 1 (jedyny
z wielu szkó∏ piotrkowskich!) oraz
troch´ spóêniony, bo przyby∏y
z bardzo daleka, do∏àczy∏ poczet
sztandarowy Okr´gu Wielkopol-
skiego Narodowych Si∏ Zbrojnych
z prezesem pp∏k. JJaanneemm  PPooddhhoorr--
sskkiimm. Za pocztami sztandarowymi
ustawili si´ wybitni przedstawiciele
˚o∏nierzy Wykl´tych ziemi piotrkow-
skiej z p∏k. SSttaanniiss∏∏aawweemm  BBuurrzzàà--KKaarr--
lliiƒƒsskkiimm – prezesem Okr´gu
ÂZ˚AK na czele i prezesami Konspi-
racyjnego Wojska Polskiego,
ÂZ˚AK, NSZ oraz innych ugrupo-
waƒ podziemia antykomunistycznego
tamtych lat oraz przedstawiciele i de-
legacje kombatantów, w∏adz i zapro-
szeni goÊcie z wielu rejonów Polski. 

Po komendzie, z kap∏anami na
czele i przy dêwi´kach orkiestry
wszyscy wmaszerowali do koÊcio∏a. 

Msza Êw. by∏a koncelebrowana przez
dziekana dekanatu piotrkowskiego ks.
SSttaanniiss∏∏aawwaa  SSoocchh´́ i proboszcza parafii Na-
wiedzenia NMP ks. RRoommaannaa  CCzzeerrmmaaƒƒ--
sskkiieeggoo oraz przyby∏ych specjalnie na t´
uroczystoÊç ks. JJaannaa  SStt´́ppnniiaa z Radomia
i ks. JJóózzeeffaa  GGrreecckkii z Ostrowa Wielkopol-
skiego – by∏ych ˝o∏nierzy podziemia prze-

Êladowanych w czasach stalinowskich.
Pi´knà homili´ na temat ˚o∏nierzy Wy-
kl´tych wyg∏osi∏ ks. Roman Czermaƒski;
Msza Êw. by∏a wielkà manifestacjà patrio-
tyzmu Polaków. 

Po Mszy Êw. uformowano na ulicy obok
koÊcio∏a kolumn´ marszowà, którà otwie-
ra∏a orkiestra z Kopalni W´gla Brunatne-
go Be∏chatów, nast´pnie ruszono ulicami

w kierunku ronda ˚o∏nierzy Wykl´-
tych 1944-1956. 

Przy tym rondzie znajduje si´ g∏az
z tablicà, która mia∏a byç ods∏oni´ta
i poÊwi´cona. Po przybyciu na miej-
sce, przyby∏ych przywita∏ dyrektor
piotrkowskiego Muzeum Okr´go-
wego MMaarrcciinn  GGààssiioorr. Wyg∏oszono
okolicznoÊciowe przemówienia (...).
Nast´pnie zaproszono przedstawi-
cieli kombatantów, wiceprezyden-
tów miasta i przewodniczàcego Rady
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do
ods∏oni´cia tablicy ku czci ˚o∏nierzy
Wykl´tych 1944-1956. Po ods∏oni´-
ciu obecni kap∏ani kolejno poÊwi´ci-
li tablic´ umieszczonà na kilkutono-
wym g∏azie. 

Z∏o˝ono wieƒce i wiàzanki kwia-
tów. (...) Wart´ honorowà przy po-
mniku wystawi∏a 25 Brygada Kawa-
lerii Powietrznej z Tomaszowa Ma-
zowieckiego. Po oficjalnych uroczy-
stoÊciach i pamiàtkowych fotogra-
fiach wszyscy zaproszeni zostali na
grochówk´ wojskowà. 

MyÊl´, ˝e ta uroczystoÊç pozosta-
nie nam na d∏ugo w pami´ci, a ja ja-
ko jeden z organizatorów podwójnie
jà prze˝ywa∏em; by∏o pi´knie, nawet
pogoda dopisa∏a mimo koƒca paê-
dziernika. Jednak na koniec chc´ po-
wiedzieç, ˝e brakowa∏o mi tam m∏o-
dzie˝y, mimo wys∏ania zaproszenia
do w∏adz szkolnictwa piotrkowskie-

go nie przyby∏y delegacje szkó∏ i – jak
przewidywa∏em równie˝ – mimo naszych
zaproszeƒ do mediów piotrkowskich nie
przybyli i nie ukaza∏o si´ NIC w mediach
na temat tej uroczystoÊci – to przykre dla
mnie, a jeszcze bardziej dla tych bohate-
rów, przemilczanych celowo przez lata
a i teraz te˝, jak widaç po tej uroczystoÊci. 

Robert SZALA

Piotrków Trybunalski

Ku czci ˚o∏nierzy Wykl´tych 1944-1956

Na zdj́ ciu od prawej: por. Jerzy Kacperczyk – przewodniczàcy
G∏ównej Komisji Rewizyjnej ÂZ˚AK oraz Stanis∏aw Burza-Kar-
liƒski – prezes Zarzàdu Okr´gu Piotrków Trybunalski ÂZ˚AK

Na zdj´ciu drugi od prawej – prezes Okr´gu Wielkopolska
Narodowych Si∏ Zbrojnych p∏k Jan Podhorski, obok niego
stoi kpt. Jerzy Biesiadowski 

Przemawia by∏y kierownik Urz´du do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych Zbigniew Zieliƒski

Mszà Âwí tà w koÊciele Parafii Nawiedzenia NMP (przy ulicy Âlàskiej) w intencji poleg∏ych, pomordowanych
i zmar∏ych uczestników walk o ca∏kowità niepodleg∏oÊç naszej Ojczyzny w latach 1944-1956 rozpocz ∏́y sí
28.10.2006 r. o godzinie 12.30 uroczystoÊci ods∏oní cia i poÊwí cenia tablicy umieszczonej na g∏azie, ku czci
˚o∏nierzy Wykĺ tych lat 1944-1956, czyli bohaterów podziemia antykomunistycznego, dla których wolnoÊç
przyniesiona na ostrzach sowieckich bagnetów by∏a tylko zamianà jednego okupanta na drugiego, a prze-
lewali swà krew w walce i oczekiwali innej wolnoÊci dla naszej Ojczyzny. 
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