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GRUSZKA 2019 
 

 Obchody  kolejnej 75 rocznicy Bitwy pod Gruszką miały w tym roku inny przebieg niż 
w minionych latach. Wynikało to z faktu, że w ostatniej chwili  dotychczasowy jej organizator  
(Zarząd Wojewódzki SLD w Kielcach) zrezygnował z organizacji uroczystości.  Zarząd Koła 
ZWiR WP w końskich na czele z jego Przewodniczącym kol. Andrzejem Nieszpaurem oraz z 
kol. płk. Markiem Drapałą zwrócił się do Prezesa Zarządu Głównego płk. dr. Wiesława Korgi 
o pomoc, który w trybie pilnym podjął decyzję realizacji tego wydarzenia. W celu podjęcia 
sprawnego i skutecznego działania oddelegował do pomocy Kolegom z Końskich kol. Zb. 
Żurowskiego – skarbnika związku. 
 Po pokonaniu trudności organizacyjnych, było tylko 7 dni, uroczystość rozpoczęła się 
mszą w dniu 29 września2019 r. w Kościele Rzymskokatolickim pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Jóźwikowie – Gruszka w  intencji poległych, pomordowanych i 
zmarłych Bohaterów  Bitwy pod Gruszką 

 

 

 W nabożeństwie udział wzięły delegacje wraz z pocztami sztandarowymi środowisk 
kombatantów, weteranów i rezerwistów Wojska Polskiego,  organizacji patriotycznych oraz 
młodzieży – w jej trakcie nastąpił akt poświęcenia „KRZYŻA PARTYZANCKIEGO”, jak podkreślił 
dokonujący aktu poświęcenia ks. proboszcz Jacek Celuch, „Ten  Krzyż Partyzancki jest darem 
serca od parafian, mieszkańców i uczestniczących środowisk patriotycznych. Został wykonany 
przez mieszkańca wsi Gruszka  Pana Wiktora  Ciszka.”  



     

        

 
Dekoracji krzyża medalem upamiętniającym Bitwę pod Gruszką dokonali:  

Pani Elżbieta Sadzyńska – Sekretarz Generalny ZKRPiBWP, płk Jan Szpak – Prezes 
Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego oraz Andrzej Nieszpaur – Prezes Koła w Końskich. 

 
 
 

                   

 

Ze widocznym wzruszeniem ksiądz proboszcz Jacek Celuch przyjął z rąk Pani Elżbiety Sadzyńskiej 
- medal XXV-lecia ZWiR” , medal otrzymał także Pan Wiktor Ciszek  wykonawca Krzyża. 

 

 Po mszy nastąpiło przewiezienie poświęconego Krzyża Partyzanckiego na „Polanę Chwały” 
w Gruszce. W podstawie krzyża umieszczono akt poświęcenia i nadania z informacją o tym co 
działo się w Gruszce w 1944 roku, z nazwiskami wykonawcy krzyża i księdza proboszcza, który go 
poświęcił oraz inicjatorów jego powstania. 

 



            

                                                                                 

Uroczystość na Polanie Chwały prowadził kol. Zbigniew Żurowski z ZG ZWiR WP. Po ogólnym 
powitaniu Pocztów Sztandarowych, Kombatantów, Weteranów, przybyłych delegacji oraz  
mieszkańców, zebrani wspólnie odśpiewali hymn Polski - Mazurka Dąbrowskiego.  Następnie 
nastąpiło wkopanie Krzyża Partyzanckiego, po jego postawieniu, wartę przy nim zaciągnęli 
żołnierze – strzelcy z  Jednostki Strzeleckiej 2160 w Końskich. 
 
 

              
 



                                                                                                                                                               
Uroczyste oddanie hołdu poległym złożyły licznie przybyłe poczty sztandarowe oraz Goście.  
 

 
 

     
 
 

                                    
 
 
         



 
 
 
 
Następnie prowadzący przypomniał, że Tu w miejscu postawionego dzisiaj krzyża, jeszcze rok temu 
stał pomnik. Został on zbezczeszczony przez „tych”, którzy zachłyśnięci ideologiami, fałszując 
historię wywyższają się,  ponad „żołnierską, partyzancką – polską  krew”.  
 

    

 
   
Przypomniał zebranym, że są potomkami, spadkobiercami  Czynów tych, którzy oddali życie w 
walkach o wolność, Ojczyzny – i aby nie zapominali. Niech ich postacie i bohaterskie czyny na 
wszystkich frontach wojny, utrwalone w Naszej i Waszej świadomości i tradycji oręża polskiego, 
będą przykładem wierności żołnierskiej przysiędze i obywatelskiej powinności.  
 Zwrócił się z apelem do zebranych, nie ulegajmy namowom poprawiaczy historii,  
fałszywi naprawiacze nie mają prawa uczyć nas Patriotyzmu – te gorzkie słowa padły w 
kontekście usuniętego pomnika. 
 

  
 
 

 Z kolei Pan  płk  Marek Jedynak – (współorganizator 
uroczystości), wygłosił w sposób niezwykle podniosły, ekspresyjny 

Apel Pamięci – w którym przypomniał,  



 
  
 „jesteśmy dzisiaj w miejscu kiedy rankiem 29 września 1944 roku liczące około 1500 osób 
zgrupowanie oddziałów partyzanckich Armii Ludowej im. Ziemi Kieleckiej, Brygady „Świt”, 
„Wolność”, przybyłych z lasów suchedniowskich oraz pododdziały AK ze zgrupowania 
„Szarego” oddziału „Chytrego”, a także 60 osobowy pododdział żołnierzy radzieckich 
zostało otoczone przez 6 tysięcy żołnierzy i żandarmów niemieckich. Przeprowadzony przez 
Niemców atak doprowadził w godzinach popołudniowych do rozpoczęcia obrony oddziałów 
partyzanckich, którzy w nocy z 29 na 30 września zdołali wyrwać się z okrążenia w zwartych 
oddziałach. Straty zgrupowania partyzanckiego wyniosły około 50 zabitych i 70 rannych. 
Niemców zginęło około 200 żołnierzy. Dla nas Polaków ta wojna od pierwszego do 
ostatniego dnia była walką o coś więcej niż przetrwanie. Była heroiczną walką w obronie 
człowieczeństwa, godności człowieka, tożsamości oraz bytu narodu i państwa” . Następnie 
podkreślił, Zwracamy się do Was  Żołnierze, którzy tu pod Gruszką, Jóźwikowem, 
Mularzowem, Sarbicami, na Wzgórzu Langiewicza  w godzinie próby nie zawiedliście i pokazaliście, 
że Wasze BOHATERSTWO, PRZELANA krew jest Dzisiaj Jasnym Promieniem Wolnej Polski.  
 
Zakończył słowami CHWAŁA BOHATEROM     -    DZIĘKUJEMY 

  
 Następnie wystąpił Pan Andrzej Nieszpaur  Prezes Koła  ZWiR WP, który w  imieniu 
organizatorów  oraz Członków Koła Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w 
Końskich, podziękował przybyłym na dzisiejszą uroczystość. Szczególne słowa 
podziękowania skierował do osób  za udzieloną pomoc w organizacji dzisiejszego spotkania, 
 
 

                
 
Zwłaszcza Władzom Miasta i Gminy w Radoszycach, szczególnie Panu Michałowi Pękali - 
Burmistrzowi Miasta i Gminy, 

 Panom  Ciszkowi Wiktorowi, Ciszkowi Kazimierzowi za wykonanie pięknego krzyża 
partyzanckiego, upamiętniającego na wieczną chwałę  miejsce bitwy partyzanckiej. 



 Słowa podziękowania  skierował do ks. proboszcza Jacka Tomasza Celucha, za 
błogosławieństwo i wsparcie duchowe  w przygotowaniu dzisiejsze Uroczystości, 

 Dziękuję Panu Nadleśniczemu mgr. inż.  Mateuszowi Garbaczowi za uporządkowanie 
„Polany Chwały” i wyrażenie zgody na dzisiejszą uroczystość. 

 Podziękował również funkcjonariuszom policji państwowej, straży pożarnej którzy 
zadbali o bezpieczny przebieg naszych uroczystości. 

 Sponsorom  bez których dzisiejsza uroczystość miałaby bardzo skromny charakter 
 Serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy swoją obecnością dali wyraz poparcia 

dla kontynuowania tej pięknej tradycji. 
     Pozwólcie państwo, poprosił mówca, że na zakończenie przytoczę wielce    
 pouczające słowa naszych wieszczy narodowych: 

- Adama  Mickiewicza, "Panie, jeśli my o nich zapomnimy, Ty zapomnisz o nas” 
- Kamila Cypriana Norwida, " Ojczyzna to ziemia i groby, narody tracąc pamięć, tracą 
życie ". 

 Kolejnym punktem programu było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, 
partyzanckich  wraz z   Zespołem Pieśni, Tańca i Rozrywki ROMANO ze Skarżyska Kościelnego 
pod kierownictwem  Kol. Szymona Płusy.  
 Następnie Uczestnicy uroczystości spotkali się na terenie gospodarstwa Pana Wiktora Ciszka 
rozsmakowując się partyzancką grochówką oraz kiełbasą myśliwską z gryla zagłębiali się w tajniki 
historii.   
 
Opracował  - Zb. Żurowski 
 

Zapraszam do  skorzystania z materiałów zamieszczonych w Internecie pod hasłem 
„GRUSZKA wrzesień 2019” 
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