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Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

Szanowni Państwo Nauczyciele, 

Drodzy Uczniowie,  
 

Przez dziesięciolecia komunistyczna władza robiła wszystko, żeby fałszować historię Polski. Ofiarą 

tej propagandy padli Żołnierze Niezłomni i ich rodziny, które przez lata żyły z piętnem „wyklętych”. 

Dziś wiedza o działalności podziemia antykomunistycznego jest zdecydowanie większa, ale wciąż 

naszym wspólnym zadaniem jest przywracanie pamięci o heroizmie i poświęceniu Żołnierzy 

Wyklętych. Dlatego zapraszam Uczniów i Nauczycieli ze szkół powiatów myszkowskiego  

i częstochowskiego  do włączenia się w projekt edukacji historycznej, którego celem jest 

upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych, w tym  legendarnego dowódcy oddziału partyzanckiego 

Armii Krajowej – kpt. Jerzego Kurpińskiego ps. „Ponury”. Pamięć o udanych akcjach 

bojowych żołnierzy Ponurego”, w tym ataku na obóz Wehrmachtu w Myszkowie, a także  

o zasadzce przygotowanej na oprawcę miejscowej ludności – Juliana Schuberta („Krwawego 

Julka”), jest wciąż żywa w świadomości mieszkańców. O tych wydarzeniach przypominają także 

okolicznościowe tablice oraz odrestaurowany z mojej inicjatyw pomnik poświęcony „Ponuremu”  

w Złotym Potoku. Podjęłam także starania by w Myszkowie powstał mural, który będzie 

przypominał o heroizmie legendarnego Kapitana.   
 

Zapraszam więc do włączenia się w inicjatywy, które przywracają pamięć o lokalnych bohaterach. 

Okazją do tego jest Wojewódzki Konkurs „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”, który 

organizuję po raz siódmy. Jest on skierowany do  uczniów ostatnich klas szkół podstawowych 

(kl. VI, VII i VIII) oraz szkół ponadpodstawowych. Zachęcam, by w tegorocznych pracach 

(prezentacjach miltimedialnych, filmach, piosenkach itp.) w sposób szczególny pochylić się nad 

historią Niezłomnego Kapitana Jerzego Kurpińskiego ps. „Ponury”, choć oczywiście prace mogą 

opisywać także świadectwa życia innych Żołnierzy Niezłomnych.   
 

Zachęcam także do zorganizowania w Państwa szkołach lekcji poświęconych działalności 

oddziału dowodzonego przez „Ponurego”, które mogą przeprowadzić doświadczeni 

historycy i pracownicy IPN. Zainteresowane Szkoły uprzejmie proszę o kontakt z moim biurem 

poselskim (tel. 660 007 862, e-mail: jadwiga.wisniewska.ep@gmail.com) w celu umówienia 

dogodnego terminu takiego spotkania. Jestem przekonana, że będzie to dla Uczniów cenne 

doświadczenie, które rozbudzi w nich pasję do poszukiwania śladów historii, która jest blisko.  
 

Mam nadzieję, że moje zaproszenie spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem i wspólnie damy 

świadectwo pamięci o Tych, którzy za bezgraniczną miłość do wolnej Polski złożyli ofiarę życia. 
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Załączniki: Regulamin VII Wojewódzkiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie” 
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