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Wrze�niowe rozwa�ania i wspomnienia 
 

Od wielu  lat, po zako�czeniu II wojny �wiatowej, miesi�c wrzesie� kojarzy si� z jej  
wybuchem, z kl�skami wielu bitew, z pocz�tkiem tragicznej dla Polaków niemieckiej okupa-
cji. Nic dziwnego, �e miesi�c ten został uznany miesi�cem pami�ci o tych, którzy walczyli     
z naje�d�c�  i w tej walce oddali swoje �ycie. 

Wsz�dzie, na całej polskiej ziemi, jest wiele miejsc upami�tniaj�cych te tragiczne wy-
darzenia, po�wi�conych ofiarom hitlerowskiego terroru. S� takie miejsca i w naszym mie�cie 
oraz najbli�szej okolicy, warto wi�c przypomnie� chocia� niektóre z nich. 

Miejscowo�� Mokra w gminie Mied�no jest miejscem, gdzie w chwili wybuchu wojny,           
1 i 2 wrze�nia 1939 r. walczyła Woły�ska Brygada Kawalerii pod dowództwem pułkownika 
Juliana Filipowicza, by powstrzyma� napór wroga – czwartej pancernej dywizji hitlerowskie-
go Wehrmachtu. Zgin�ło tam ponad 300 polskich �ołnierzy i oficerów. Im wła�nie po�wi�co-
ny jest pomnik, który głównie na pocz�tku wrze�nia ka�dego roku skupia tych, którzy         
dla uczczenia pami�ci poległych, zaci�gaj� warty i składaj� kwiaty. S� to harcerze, wojsko            
i mieszka�cy okolicznych miejscowo�ci, w tym tak�e Cz�stochowy. 

 

         

                 Pomnik pod Mokr� 

 

 
 

Groby poległych pod Mokr�                            
na cmentarzu   w Kłobucku 
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Znanym miejscem pami�ci, gdzie spoczywaj� szcz�tki ofiar hitlerowskiej przemocy      
z okresu wszystkich lat okupacji, jest cmentarz – mauzoleum martyrologii polskiej, usytu-
owany w miejscu zwanym przez okoliczn� ludno�� „szubienic�”, znajduj�cym si� w lesie 
mi�dzy Olsztynem, a Kusi�tami pod Cz�stochow�. W tym miejscu i w pobliskich lasach,  
hitlerowcy grzebali potajemnie ciała je�ców, wi��niów i ofiar łapanek oraz innych egzekucji, 
głównie z akcji pod kryptonimem AB, polegaj�cej na wyniszczaniu przez okupanta polskiej 
ludno�ci z tych terenów, zwłaszcza inteligencji. 

Zło�ono tam ok.1968 osób w 18 symbolicznych grobach. Przed wej�ciem na teren 
cmentarza, obok symbolicznej płaskorze�by znajduje si� napis: 

„Bohaterom walk o wolno�� ojczyzny 
pomordowanym w latach 1939 – 1945” 

    

Wy�ej, mi�dzy grobami widocznymi na ró�nej wysoko�ci terenu, na kamiennym      
obelisku widniej� słowa: 

„Naród nigdy o nich nie zapomni”. 
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Olszty�ski cmentarz jest miejscem, dok�d pod��aj� wszyscy, którzy pragn� odda� hołd 
ofiarom hitleryzmu. Tam odbywaj� si� apele poległych, przyrzeczenia harcerzy, manifestacje 
z okazji rocznic, itp. Cmentarz – mauzoleum odwiedzaj� równie� tury�ci w�druj�cy po Jurze 
Krakowsko – Cz�stochowskiej i zwiedzaj� ruiny olszty�skiego zamku. 

      

Lasy Lema�skie w gminie Mykanów były terenem licznych walk i potyczek �ołnierzy    
i partyzantów ziemi cz�stochowskiej, Zbiorowa mogiła poległych w tych walkach jest miej-
scem, o którym pami�taj� harcerze Mykanowa, Kocina Starego, Wierzchowisk, Czarnego 
Lasu. W rocznice i �wi�ta narodowe płon� tam znicze i le�� �wie�e kwiaty, �e �ywi pami�taj� 
o tych, którzy odeszli. 

    

Na terenie Cz�stochowy jest wiele miejsc pami�ci narodowej. Oto niektóre z nich: 

 

Na Rynku Wielu�skim w Cz�stocho-
wie znajduje si�  płyta pami�tkowa przypo-
minaj�ca o dziesi�ciu młodych mieszka�-
cach naszego miasta zamordowanych w cza-
sie wojny w tym miejscu. Odwiedzaj� je 
najcz��ciej mieszka�cy tej dzielnicy, 
uczniowie najbli�szych szkół  i oczywi�cie 
harcerze.  
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Na cz�stochowskich cmentarzach s� całe kwatery grobów �ołnierzy, partyzantów           
i ludno�ci cywilnej – ofiar egzekucji w ró�nych okresach II wojny �wiatowej. Oprócz mogił    
z nazwiskami pomordowanych osób jest wiele zbiorowych grobów, gdzie pogrzebano ciała 
niezidentyfikowane, wi�kszo�� z nich bowiem ekshumowano po wojnie, gdy szcz�tki kilka 
lat le��ce w ziemi były nierozpoznawalne. 

                

Najwa�niejszym obecnie miejscem pami�ci w Cz�stochowie jest Plac Pami�ci Narodo-
wej przy ul. Sobieskiego z pomnikiem upami�tniaj�cym wszystkich Polaków poległych        
w obronie ojczyzny, nie tylko na terenie kraju, ale i we wszystkich innych miejscach, gdzie 
walczyli i gin�li ci, którzy nie wahali si� odda� �ycie za Polsk�. Od lat tu wła�nie organizo-
wane s� patriotyczne imprezy ku czci bohaterów. 

    

Wymienione tu miejsca to tylko nieliczne z wybranych, bo jest ich wiele na terenie 
Cz�stochowy i okolic, 

 

                                                                                                                 Komisja Historyczna  
Hufca ZHP Cz�stochowa 


