NASI

BOHATEROWIE

SZCZEPAN GÓRA
Urodził się 18 XII 1899 r. w Bałtowie koło Puław, jako syn Wawrzyńca i Rozalii z Bernatów.
W 8 roku życia rozpoczął naukę w szkole elementarnej, najpierw w Gołębiu, a następnie
w Baranowie. W styczniu 1915 r., będąc uczniem trzeciej klasy gimnazjalnej wstąpił, jako
ochotnik do formującego się w Puławach polskiego oddziału wojskowego, zw. Legionem
Puławskim. Walczył również w szeregach III Korpusu Polskiego i I Korpusu Polskiego gen. dyw. Józefa DowborMuśnickiego. W 1918 r wstąpił do puławskiego oddziału POW rozbrajając żołnierzy austriackich na terenie powiatu
puławskiego. Następnie zaciągnął się ochotniczo do formującego się w Lublinie 1. lubelskiego pułku piechoty,
W XII przeniesiony został do sformowanego w Dęblinie 34. pp. i w jego składzie walczył w 1919 r., 1920 r. przeciwko
bolszewikom. W 1922 r. wstąpił do Policji Państwowej i ukończył Szkołę Policyjnej przy IV Okręgu Policji Państwowej
w Lublinie, uzyskując stopień posterunkowego. We wrześniu 1939 r. ewakuował się na wschód, gdzie w nieznanych
dotąd okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie, co najmniej
do 20 IV 1940 r., po czym został wywieziony do Kalinina (obecnie Twer) i tam w siedzibie Zarządu NKWD
zamordowany. Na NKWD-owskiej liście wywozowej nr 037/3 z 20 IV 1940 r. nazwisko jego figuruje pod
pozycją 32 (teczka personalna nr 1585).

WŁADYSŁAW SZCZYPA
Urodził się 14 XII 1895 r. w Puławach, jako syn Józefa i Marii z Grochów.
Po szkole elementarnej kontynuował naukę w rosyjskim Gimnazjum Filologicznym
w Sandomierzu. W Bełżcu, wstąpił do Polskich Drużyn Strzeleckich. Po wybuchu I wojny
światowej zaciągnął się do „Oddziału Lotnego” Kazimierza Babińskiego. Działał w POW
w Puławach, prowadził działalność konspiracyjną przeciwko zaborcom, walczył w wojnie
z bolszewikami w 1920 r. W wolnej Polsce był aktywnym działaczem społeczno-politycznym.
Po wybuchu II wojny światowej otrzymał rozkaz stawienia się do 10. dywizjonu taborów. Po 17 IX dostał się
do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Starobielsku. Stamtąd został wywieziony w maju 1940 r.
do Charkowa i tam w siedzibie Zarządu NKWD zamordowany.

Z nami wy wczoraj łamali chleb bratni,
z nami wy wczoraj podzielali bóle,
a dziś wasze czoła glorią wieńczy Katyń…….

WYDARZENIA ZAREJESTROWANE
W NASZEJ PAMIĘCI

Tego dnia znalazła swoją kulminację realizacja ogólnopolskiego
projektu „Katyń…ocalić od zapomnienia”, który był hołdem złożonym
ofiarom zbrodni katyńskiej. Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum upamiętniły
postać SZCZEPANA GÓRY I WŁADYSŁAWA SZCZYPY. Uroczystość rozpoczęła się
mszą św., podczas której zostały poświęcone dwa Dęby Pamięci. Po mszy uczestnicy
uroczystości przemaszerowali pod budynek szkoły, gdzie w obecności władz
terytorialnych, samorządowych i lokalnych nastąpiło posadzenie Dębów Pamięci oraz
odsłonięcie pamiątkowych tablic. O symboliczne posadzenie Dębu Pamięci ku czci
Szczepana Góry poproszono: Sławomira Kamińskiego – Starostę Powiatu Puławskiego,
Jarosława Kopcińskiego - Inspektora Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Dąb Pamięci
poświęcony Władysławowi Szczypie posadzili: Marek Flasiński - Członek Zarządu
Województwa i Marian Pawłowski - Wójt Gminy Puławy. Odsłonięcia pamiątkowych
tablic dokonali przedstawiciele pomordowanych rodzin: bratanica Szczepana
Góry - Apolonia Wiejak w towarzystwie Barbary Zwolińskiej - przedstawiciela
Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej i prawnuk Władysława Szczypy – Paweł Marczak.
Po wielu przemówieniach, zapaleniu zniczy, złożeniu kwiatów i chwili ciszy została
zakończona druga część uroczystości. Kolejnym punktem była akademia połączona
z prezentacją multimedialną. O tym, że na nieludzkiej ziemi zabito 70 lat temu wiarę,
nadzieję i miłość jednym strzałem w tył głowy, opowiedzieli uczniowie w przygotowanym
przez panią Agnieszkę Krawczyk programie artystycznym. Dzięki nim obecni
na uroczystości przeżyli wzruszające chwile, przenieśli się w przeszłość, przeżyli to,
co przeżyły polskie matki i polskie dzieci, tracąc najbliższe i najdroższe osoby.
Ta uroczystość katyńska na stałe wpisała się do kalendarza rocznic historycznych
obchodzonych w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum. W ten sposób
będziemy ocalać Katyń od zapomnienia.

„Prawda Katynia jest stale obecna w naszej świadomości
i nie może być wymazana z pamięci Europy” - JAN PAWEŁ II

