Urząd Gminy Włoszczowa

Ku czci poległych
17 marca kombatanci, młodzież szkolna, mieszkańcy Czarncy, służby mundurowe oraz uczniowie tamtejszej Szkoły
Podstawowej obchodzili 75 rocznicę bitwy na Zwierzyńcu. - Po odśpiewaniu Hymnu Mazurka Dąbrowskiego i
przedstawieniu montażu słowno–muzycznego przygotowanego przez uczniów i absolwentów naszej szkoły odczytany
został Apel Poległych. Uczciliśmy w ten sposób poległych w bitwie 19 marca 1944r. partyzantów. Dziękujemy
wszystkim, którzy swoją obecnością oddali im cześć – napisali uczniowie w szkolnym serwisie internetowym.
Uczestnicy uroczystości za Ojczyznę i poległych modlili się podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym. W
rocznicowych obchodach udział wzięli m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Dudkiewicz, sekretarz UG
Henryka Skiba oraz członek Zarządu Powiatu Rafał Pacanowski.

Bitwa 19 marca 1944r. na Zwierzyńcu była pokłosiem akcji zbrojnej, przeprowadzonej poprzedniego dnia na terenie
Włoszczowy przez kilka plutonów AK, które: przeprowadziły m.in. konfiskaty artykułów z niemieckich magazynów,
zniszczono akta gminy i powiatu, urządzenia telefoniczne, a także zlikwidowano konfidentów. Sama akcja zakończyła
się sukcesem, a partyzanci bez strat własnych oddalili się w okoliczne lasy. Pluton ppor. „Wolta” udał się w rejon
gajówki Zwierzyniec, gdzie zatrzymał się na odpoczynek. Niestety zmęczenie ludzi oraz złe „ubezpieczenie” gajówki
spowodowały, że grupa pościgowa żandarmów, następnego dnia, dość łatwo zaskoczyła partyzantów. Podczas walki,
jaka się wywiązała przy próbie wycofania się partyzantów w głąb lasu, zginęło ich 11, w tym dowódca plutonu, a 4
zostało ciężko rannych. Utracono także wszystkie zdobyte dzień wcześniej we Włoszczowie artykuły.
Zginęli
1. ppor. Zenon Siuda „Wolt”
2. ppor. Kazimierz Skowron „Mewa”
3. pchor. Marian Krynicki „Kozak”
4. plut. Edward Stajszczyk „Zamek”
5. kpr. Stanisław Cieślak „Czajka”
6. strz. Marian Barski „Zenon”
7. strz. Stanisław Dudziński „Orzeł”
8. strz. Stanisław Łaskawski „Cis”
9. strz. Stanisław Struski „Długi”
10. strz. Antoni Pilarski „Słoneczny”
11. strz. Józef Grabowski „Błyskawica”
12. strz. Kazimierz Podczasik „Czarny”
13. strz. Roman Czarnecki „Wrzos”
14. strz. Józef Włodarczyk „Zuk”
15. strz. Aleksander Szczerba „Leśniewski”
16. strz. N. N. „Dąb”
Zwłoki poległych partyzantów Niemcy załadowali na wozy i jeżdżąc z nimi po rynku we Włoszczowie próbowali
dowiedzieć się od mieszkańców czy znają zabitych. Po kilku dniach ciała poległych partyzantów kazali pochować na
Cmentarzu Żydowskim, skąd w 1945 roku ekshumowano ich zwłoki i przeniesiono na cmentarz parafialnym we
Włoszczowie.
18 marca 1984 r. została ufundowana tablica pamiątkowa ku czci poległych żołnierzy Armii Krajowej i przekazana pod
opiekę uczniów Szkoły Podstawowej im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy.
Fot . SP w Czarncy
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