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 Ten numer naszej gazetki szkolnej pragniemy poświęcić wydarzeniom historycznym, 
głównie zrywom niepodległościowym oraz wszelkiej działalności patriotycznej Polaków po-
święconej walce o pełną wolność i suwerenność Ojczyzny w róŜnych okresach. 

Nie moŜna odciąć się od przeszłości. MoŜna zmienić przyszłość, ale jak mówił nasz 
patron Jan Paweł II: „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przy-
szłości.”  Wiele osób wyśmiewa patriotyczne, często patetyczne wydarzenia z przeszłości, 
zarzucając brak postępowości. Określenie „martyrologia narodu polskiego” jest prawie nie-
znane współczesnemu, młodemu Człowiekowi, wręcz wymazuje się je z literatury polskiej, 

historii. Prawdy nie da się jednak wy-
mazać, szczególnie w tych rodzinach, 
których członkowie swoje Ŝycie oddali 
za wolność i przyszłość Polski.  

JuŜ w styczniu tego roku w całej Pol-
sce miały miejsce obchody poświęco-
ne 150 rocznicy wybuchu powstania 
styczniowego. Ta rocznica była okazją 
przybliŜenia wydarzeń ze stycznia 
1863 r. zupełnie nieznanych i pomija-
nych dotychczas. Mimo, Ŝe zakończy-

ło się  tragicznie dla większości powstańców, miało waŜny wymiar dla przyszłości. 

Marzec w kalendarium naszego kraju zapisany jest jako miesiąc poświęcony „śołnie-
rzom wyklętym”, natomiast w kwietniu obchodzimy 70 rocznicę wybuchu powstania w get-
cie warszawskim oraz rocznice strasznych mordów, objęte wspólną nazwą „zbrodni katyń-
skiej”. Do tych wszystkich tragicznych wydarzeń, dołączyła trzy lata temu kolejna tragedia 
w Smoleńsku- 10 kwietnia 2010 r. 

Dlatego zachęcamy do czytania naszych artykułów, do pielęgnowania wiedzy  

o przeszłości swojej ojczyzny.       Zespół redakcyjny  
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11 marca - Wizytacja księdza biskupa Edwarda Białogłowskiego w naszej szkole 

20 marca - Początek astronomicznej wiosny (Dzień Wagarowicza)  

24 marca - Niedziela Palmowa 

28 marca - Wielki Czwartek 

29 marca - Wielki Piątek 

30 marca - Wielka Sobota 

31 marca - Wielkanoc, Zmiana czasu z zimowego na letni 

1 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny, Prima Aprilis 

4 kwietnia - Sprawdzian szóstoklasistów 

22 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ziemi 

23-25 kwietnia – Egzaminy gimnazjalne  

1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy 

2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja 

19 maja - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) 

26 maja - Dzień Matki 

30 maja - BoŜe Ciało 

 

Ponadto od lutego grupa uczniów z naszej szkoły pod przewodnictwem nauczycielki Pani 
Agnieszki Bernat podjęła się realizacji filmu pod tytułem „Listy z Syracuse” . 

 

 

Opracowała : Anna Bojda kl.  II a 
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 śołnierze wyklęci – to określenie Ŝołnierzy podziemia niepodległościowego   
i antykomunistycznego, stawiających opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej 
ZSRR. Ostatni „Ŝołnierz wyklęty” – Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława 
Brońskiego „Uskoka” – zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. 
lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku. 

Określenie „Ŝołnierze wyklęci” powstało w 1993 - uŜyto go pierwszy raz w 
tytule wystawy " śołnierze Wyklęci - antykomunistyczne podziemie zbrojne po 
1944 r., organizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie War-
szawskim. 

PrzybliŜając ten temat, 
pragniemy przedstawić w tej ga-
zetce sylwetki dwóch Ŝołnierzy, 
którzy zginęli wiele lat po zakoń-
czeniu działań wojennych… 
Pierwszy to rotmistrz Witold Pi-
lecki, a drugi podpułkownik Łu-
kasz Ciepliński. 

Witold Pilecki  ps. „Witold”, „Druh”...; 
nazwiska konspiracyjne „Roman 
ski”, „Tomasz Serafiński”, „Leon 
jak”, „Jan Uznański”, „Witold Smoliński”; kryptonim T-IV[1] (ur. 13 maja 1901 r.              w 
Ołońcu, Rosja, zm. 25 maja 1948 w Warszawie) – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, 
współzałoŜyciel Tajnej Armii Polskiej, Ŝołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu 
oporu w Auschwitz-Birkenau. OskarŜony i skazany przez władze komunistyczne Polski 
dowej na karę śmierci, stracony w 1948. OskarŜenie anulowano w 1990. Kawaler Orderu 
Orła Białego. Autor pierwszych na świecie raportów o Holokauście, tzw. Raportów Pilec-
kiego. 

 

Łukasz Konrad Ciepliński 
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To kolejny Ŝołnierz „wyklęty”, którego Ŝyciorys powinniśmy chociaŜ troszeczkę po-
znać, gdyŜ związany jest z naszymi terenami, a głównie z Rzeszowem. KaŜdy z nas zna jed-

ną z najdłuŜszych i najwaŜniejszych ulic; ul. Cie-
plińskiego w Rzeszowie, zatem warto wiedzieć 
kim był.  

Łukasz Konrad Ciepliński, ps. "Pług", 
"Ostrowski”, "Ludwik”, "Antek" (ur. 26 listopada 
1913 w Kwilczu, zm. 1 marca 1951) – podpułkow-
nik, Ŝołnierz AK i WiN.  

W Kampanii wrześniowej walczył w bitwie 
nad Bzurą i w Puszczy Kampinoskiej, wyróŜnił się 
pod Witkowicami, gdy z działka przeciwpancerne-
go zniszczył sześć niemieckich czołgów. Z reszt-
kami 62. pp przebił się do Warszawy i walczył     
w jej obronie. Nie poszedł do niewoli, natychmiast 
rozpoczął walkę konspiracyjną. Przedostał się do 
Budapesztu, gdzie istniała polska placówka woj-
skowa. Po przeszkoleniu próbował wrócić do kra-

ju, ale został aresztowany przez policję ukraińską, przekazany Niemcom i osadzony w wię-
zieniu w Sanoku. Na początku maja 1940 uciekł z więzienia i dotarł do Rzeszowa. Na Rze-
szowszczyźnie organizował podokręg OOB, został wyznaczony na organizatora rejonu        
w Rzeszowie. Po wcieleniu OOB do ZWZ został komen-
dantem obwodu w Rzeszowie. Od 1941 juŜ jako kpt. objął 
stanowisko inspektora rejonowego ZWZ-AK w Rzeszowie 
i piastował je do lutego 1945. Nosił wówczas ps. „Pług”. 
Prowadził ascetyczny tryb Ŝycia, odznaczał się wyjątkową 
poboŜnością. Brał udział w wielu akcjach bojowych na te-
renie powiatów Rzeszów, Dębica i Kolbuszowa, awanso-
wał do stopnia ppłk. Uczestniczył w zdobyciu materiałów 
dotyczących produkcji i pierwszych prób niemieckiej "cu-
downej broni” V-1, wykryciu kwatery Adolfa Hitlera        
w tunelu pod wsią Wiśniowa, a wreszcie uruchomieniu na 
Rzeszowszczyźnie konspiracyjnej fabryki broni. W akcji "Burza” dowodził 39. pp AK. Po 
zakończeniu wojny przeniósł się do Zabrza. Od lutego 1945 pełnił funkcję inspektora rejo-
nowego organizacji "NIE”, a następnie związał się z Delegaturą WiN-u. Był m.in. prezesem 
zarządu Obszaru Południowego WiN-u, a w styczniu 1947 został prezesem IV, ostatniego, 
Zarządu Głównego WiN; występował wówczas pod ps. „Ostrowski” i „Ludwik”. To on, jak 
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piszą historycy, "wprowadza WiN na najwyŜszy szczebel w historii jego istnienia, tak pod 
względem organizacyjnym, jak i ideowym”. 

Aresztowany 28 listopada 1947, przez blisko 3 lata poddawany był okrutnemu śledztwu      
w więzieniu mokotowskim. Przez cały pobyt w więzieniu był przykładem zachowania god-
nego prawdziwego chrześcijanina i Polaka. Zachowały się wzruszające grypsy więzienne 
pisane do rodziny w ostatnich miesiącach Ŝycia. Pisał je ołówkiem chemicznym na dwu 
stronach bibułki, którą skręcał i wciskał w szwy chusteczki sporządzonej z więziennego 
prześcieradła. Ta chusteczka trafiła do adresatów i dziś jest najcenniejszą pamiątką rodziny. 

W procesie IV Zarządu Głównego WiN został 14 października 1950 wraz z sześcioma naj-
bliŜszymi współpracownikami (Józefem Batorym, Franciszkiem BłaŜejem, Karolem Chmie-
lem, Mieczysławem Kawalcem, Adamem Lazarowiczem, Józefem Rzepką) skazany przez 
Sąd Rejonowy R. Warszawa Sr.1099/50 (ława pod przewodnictwem płk Aleksandra Warec-
kiego) na podstawie 86 §1,2 KKWP 7 Dekretu na karę śmierci[1]. Przed stalinowskim sądem 

mówił: "Staję przed zarzutem zdrady narodu 
polskiego, a przecieŜ juŜ w młodości Ŝycie 
moje Polsce ofiarowałem i dla niej chciałem 
pracować. Dla mnie sprawa polska była  naj-
większą świętością”. Prasa pisała natomiast: 
"Historia zdrady narodowej... szpiedzy na Ŝoł-
dzie amerykańskim ... Współpracowali z Mi-
kołajczykiem i kard. Hlondem ...". 

Przed śmiercią Łukasz Ciepliński powiedział 
współwięźniowi, Ŝe będzie trzymał w ustach 
medalik i po tym będzie moŜna odnaleźć jego 
zwłoki. Został stracony 1 marca 1951. Według 
współwięźniów wszyscy oskarŜeni w procesie 
zostali straceni tego samego dnia, choć w ak-
tach znajdują się dwie daty: 1 marca i 1 czerw-
ca.  

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „śołnierzy Wyklętych”, miały miejsce w Rzeszowie 1 marca 2013 
r., a pomnik ku czci Łukasza Cieplińskiego, projektu Karola Badyna z Krakowa, ma stanąć na skwer-
ku pomiędzy ul. Moniuszki, a ul. Cieplińskiego w Rzeszowie.  
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5 marca 1940 r. zapadła decyzja o rozstrzelaniu polskich ofi-
cerów więzionych w obozach na terenie Związku Sowieckiego oraz 
innych więźniów polskich przetrzymywanych w zachodnich obwo-
dach Ukrainy i Białorusi. Uchwałę w tej sprawie podjęło Biuro Po-
lityczne Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) – 
WKP(b).  

Na mocy tej decyzji 3 kwietnia 1940 r. NKWD rozpoczęło likwidację 
obozu w Kozielsku, a dwa dni później obozów w Starobielsku i Ostasz-
kowie. W ciągu następnych sześciu tygodni rozstrzelano 14.587 pol-
skich jeńców. 

Zamordowano równieŜ – na mocy tej samej decyzji – około 
7.300 Polaków przetrzymywanych przez NKWD w więzieniach na obszarze przedwojen-
nych wschodnich województw Rzeczypospolitej.  

Po sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. w niewoli sowieckiej znalazło się 
240-250 tys. polskich jeńców, w tym ponad 10 tys. oficerów. JuŜ 19 września 1939 r. Ław-
rientij Beria powołał Zarząd do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych przy NKWD 
oraz nakazał utworzenie sieci obozów.  

Na początku października 1939 r. władze so-
wieckie zaczęły zwalniać część jeńców-szeregowców. 
W tym samym czasie podjęto decyzję o utworzeniu 
dwóch „obozów oficerskich” w Starobielsku i Koziel-
sku oraz obozu w Ostaszkowie, przeznaczonego dla 
funkcjonariuszy policji, KOP i więziennictwa.  

Pod koniec lutego 1940 r. we wspomnianych 
obozach więziono 6.192 policjantów i funkcjonariuszy 

wyŜej wymienionych słuŜb oraz 8.376 oficerów. Wśród uwięzionych znajdowała się duŜa 
grupa oficerów rezerwy, powołanych do wojska w chwili wybuchu wojny. Większość z nich 
reprezentowała polską inteligencję – lekarze, prawnicy, nauczyciele, inŜynierowie, literaci, 
dziennikarze, działacze polityczni, urzędnicy państwowi i samorządowi, ziemianie. Obok 
nich w obozach znaleźli się równieŜ kapelani katoliccy, prawosławni, protestanccy oraz wy-
znania mojŜeszowego. 
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Decyzję o wymordowaniu polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku 
i Ostaszkowie podjęło 5 marca 1940 r. Biuro Polityczne KC WKP(b) na podstawie pisma, 

które ludowy komisarz spraw wewnętrznych – Ławrien-
tij Beria skierował do Stalina. Szef NKWD, oceniając   
w nim, Ŝe wszyscy wymienieni Polacy „są zatwardzia-
łymi, nierokującymi poprawy wrogami władzy sowiec-
kiej”, wnioskował o rozpatrzenie ich spraw w trybie spe-
cjalnym, „z zastosowaniem wobec nich najwyŜszego 
wymiaru kary – rozstrzelanie”. Dodawał, Ŝe sprawy na-
leŜy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez 
przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledz-

twa i aktu oskarŜenia. Formalnie wyroki miały być wydawane przez Kolegium Specjalne 
NKWD. Decyzję o wymordowaniu polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Sta-
robielsku i Ostaszkowie podjęło 5 marca 1940 r. Biuro Polityczne KC WKP(b) na podstawie 
pisma, które ludowy komisarz spraw wewnętrznych – Ławrientij Beria skierował do Stalina. 
Szef NKWD, oceniając w nim, Ŝe wszyscy wymienieni Polacy „są zatwardziałymi, 
jącymi poprawy wrogami władzy sowieckiej”, wnioskował                    o rozpatrzenie ich 
spraw w trybie specjalnym, „z zastosowaniem wobec 
nich najwyŜszego wymiaru kary – rozstrzelanie”. 
dawał, Ŝe sprawy naleŜy rozpatrzyć bez wzywania 
aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji 
o zakończeniu śledztwa i aktu oskarŜenia. Formalnie 
wyroki miały być wydawane przez Kolegium Spe-
cjalne NKWD. 

Po trwających miesiąc przygotowaniach,              
3 kwietnia 1940 r. rozpoczęto likwidację obozu w Kozielsku, a dwa dni później obozów         
w Starobielsku i Ostaszkowie. Przez następnych sześć tygodni Polacy wywoŜeni byli z 
zów grupami do miejsc kaźni. 

Z Kozielska 4.404 osób przewieziono do Katynia i zamordowano strzałami w tył 
głowy. 3.896 jeńców ze Starobielska zabito w pomieszczeniach NKWD w Charkowie, a ich 
ciała pogrzebano na przedmieściach miasta w Piatichatkach. 6.287 osób z Ostaszkowa 
rozstrzelano w gmachu NKWD w Kalininie, obecnie Twer, a pochowano w miejscowości 
Miednoje. Łącznie zamordowano 14.587 osób. Spośród jeńców z Kozielska, Starobielska     
i Ostaszkowa ocalała grupa 448 osób (według innych źródeł 395). Byli to ci, których 
przewieziono do utworzonego przez NKWD obozu przejściowego w Pawliszczew Borze,     
a następnie przetransportowano do Griazowca. 
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Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje? - chce wiedzieć pani wy-
chowawczyni.  

- Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie uzbrojony bandyta.  
- O BoŜe, dziecko, czy nic ci się nie stało?!  

- Owszem, zabrał mi zeszyt z wypracowaniem. 

 

 

Tato mówi do Jasia:  
- Nie rozumiem, jak ty moŜesz zadawać się z Wojtkiem. PrzecieŜ 

to niegrzeczny chłopiec, najgorszy uczeń w klasie!  
- Przez wdzięczność tato. Gdyby nie on, ja byłbym najgorszym 

uczniem! 

 

Nauczyciel fizyki pyta uczniów:  
- Kto waszym zdaniem był największym wynalazcą wszechcza-

sów?  
- Edison - odpowiada Krzyś.  
- Czy mógłbyś to uzasadnić?  

- Gdyby nie on, usielibyśmy telewizję oglądać przy świecach !!! 

 

Na egzaminie do szkoły średniej profesor pyta:  
- Jak masz na nazwisko?  

- Fąfara.  
- A czemu masz tak radosny wyraz twarzy?  

- Bo prawidłowo odpowiedziałem na pańskie pierwsze pytanie! 

 

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Jasia:  
- Która rzeka jest najdłuŜsza: Ren czy Missisipi?  

- Oczywiście, Missisipi.  
- Doskonale, a czy wiesz, o ile dłuŜsza?  

- Dokładnie o sześć liter. 
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W a ż n y   d z i e ń 

 

W dniu 11 marca    

w naszym Zespole 

Szkół im. Jana Pawła 

II odbyła się wizyta-

cja Księdza Biskupa 

Edwarda Białogłow-

skiego. Około 1105  

uczniowie całej szkoły 

ubrani w czarno-białe 

stroje galowe udali 

się na dużą salę gim-

nastyczną i oczekiwali 

przybycia gościa. O godzinie 1115 w drzwiach naszej szkoły Księdza Biskupa 

powitała pani dyrektor mgr inż. Halina Dudek i pani wicedyrektor mgr 

Lucyna Pajęcka.  

Gdy gość pojawił się w drzwiach sali zabrzmiała wesoła, powitalna pio-

senka klasy pierwszej szkoły podstawo-

wej. Następnie pani dyrektor przema-

wiając do przybyłych gości, powitała 

wszystkich bardzo serdecznie. 

Wśród miłych gości, byli księża       

z naszej parafii; z księdzem probosz-

czem Józefem Krzywińskim na czele 

oraz gospodarz gminy, pan wójt 

Edward Dobrzański.  
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Później uczniowie gimna-

zjum odegrali kilka scen „Małego 

Księcia” Antoine De Saint Exupe-

ry’ego. Na koniec głos zabrał pan 

wójt i nasz gość. Przewodniczący 

każdej klasy wręczył Księdzu Bi-

skupowi róże, do której docze-

piona była karteczka z wypisa-

nymi modlitwami zmówionymi  

w jego intencji. Potem odbyło się 

uroczyste pożegnanie i nasz gość opuścił szkołę. 

 

Był to bardzo ważny i wyjątkowy dzień, który choć zdarza się co pięć lat  

zawsze jest inny. Za każdym razem wizyta Księdza Biskupa w naszej szkole jest 

dla nas wyjątkowym przeżyciem. Tak było i tym razem więc jestem pewna, że 

dzień 11 marca długo pozostanie 

w naszej pamięci i sercach. 

Najbardziej zapamiętają ją 

nasze starsze koleżanki i koledzy, 

którzy tego dnia przyjęli sakra-

ment bierzmowania – sakrament 

dojrzałości chrześcijańskiej. 

 Życzymy im, by dary Ducha 

Świętego zstępujące w tym sa-

kramencie na każdego bierzmowanego, umocniły ich w wyznawaniu wiary. Jest 

to szczególny znak i dar w roku ogłoszonym przez Kościół Święty – Rokiem Wia-

ry. 

Przygotowała: Justyna Gołojuch – kl. II a 
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W tym numerze Szkolnego Bzi-
ka zadajemy proste pytanie związane   
z wizytacją ks. Biskupa: 

1. Jak nazywa się dotychcza-
sowy ksiądz biskup ordyna-
riusz diecezji rzeszowskiej   
i jego ksiądz biskup pomoc-
niczy? 

2. W którym roku powstała 
diecezja rzeszowska?  

 

Rozwiązania-  jak zawsze -  prosimy przekazywać do opiekuna gazetki, pani Zdzisła-
wy Liebchen, do 10 maja 2013 r. 

śyczymy sukcesów na egzaminach 

i w nauce - w ostatnich jej miesiącach. 

Redakcja:Redakcja:Redakcja:Redakcja:        

Justyna Gołojuch  
Anna Bojda  
Konrad Lech  
Kamil Walicki 
Przemysław Migdalski    
 
 
oraz opiekun i realizator strony graficznej  

 

Zdzisława Liebchen 


