NIEZŁOMNY PUSZCZYK
Rys biograficzny por. Wacława Grabowskiego

ŻOŁNIERZE

NIEZŁOMNI - WYKLĘCI

II Wojna Światowa dla polskiego podziemia niepodległościowego nie
zakończyła się w maju 1945 roku. Żołnierze Armii Krajowej nie złożyli broni,
sprzeciwili się sowietyzacji Polski i liczyli na wolne – demokratyczne wybory.
Władza komunistyczna ich wyklęła. Ci nieprzeciętni i wyjątkowi ludzie byli
ścigani, bestialsko torturowani, więzi, mordowani i nie wiadomo, czy zostali
pochowani. Byli pierwszym pokoleniem wychowanym w wolnej i niepodległej
Polsce i tej Polski bronili. Dla uczczenia ich pamięci 1 marca obchodzimy
Narodowy Dzień „Żołnierzy Wyklętych”
Inka, Łupaszka, Pług, Witold, Bury, Ogień, Zagończyk, Zapora, Młot, Warszyc,
Rój, Lalek, Ostoja, Zagon, Mundek, Stefan, Olech,
Puszczyk i tysiące innych…………..

Rekin, Ciemny, Murat,

PUSZCZYK – OSTATNI

DOWÓDCA ODDZIAŁU

NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO ZIEMI MŁAWSKIEJ
Puszczyk – czyli por. Wacław Grabowski, żołnierz ziemi mławskiej
Urodzony 10 grudnia 1916 roku w rodzinie patriotycznej, w Krępie

Harcerz – działał w Mławskiej Drużynie Harcerskiej im. Księcia Józefa
Poniatowskiego
Społecznik – ratował stare groby powstańcze z 1863 roku
W wieku 22 lat jako ochotnik wstępuje do Wojska Polskiego, walczy w wojnie
obronnej

Po kapitulacji w 1939 roku bierze udział w konspiracji zbrojnej w szeregach Związku
Walki Zbrojnej
Od 1943 roku służy w Kedywie AK
W 1945 roku bierze udział w odbiciu 32 więźniów PUB w Mławie
Przedostaje się do strefy amerykańskiej w Niemczech, gdzie służy w Polskich
Kampaniach Wartowniczych
Wraca do kraju i walczy przeciwko sowietyzacji Polski

WACŁAW GRABOWSKI NA FOTOGRAFIACH

HISTORIA ODDZIAŁU PUSZCZYKA

Oddział Puszczyka tworzyli:
Malutki, Sowa, August, Jan, Gutek, Jastrząb, Rekin

Dowodzony przez Puszczyka Oddział działał w latach 1947-1953
Oddział brał udział w akcjach przeciwko UB
W 1952 roku w okolicach Konopek doszło do regularnej walki przeciwko
funkcjonariuszom UB, którzy chcieli rozbić Oddział

Oddział był wspierany przez społeczność lokalną
Żołnierze funkcjonowali w bardzo skromnych warunkach. Często musieli
zmieniać miejsce pobytu. Nocowali w ziemiankach, melinach wiejskich, pod
gołym niebem
5 lipca 1953 roku w osadzie Niedziałki Oddział został rozbity przez 1 300
funkcjonariuszy KBW i MO
Cywile wspierający Żołnierzy Podziemia
aresztowani i skazani na wieloletnie więzienie

Niepodległościowego

zostali

OSTATNIE ZDJĘCIA Z ARCHIWUM UB

HISTORIA SIĘ O NAS UPOMNI

Puszczyk oraz jego żołnierze zginęli z bronią w ręku
Ciała żołnierzy zostały zabrane przez bezpiekę

Do chwili obecnej nie wiadomo, co się z nimi stało
Rodziny żołnierzy niezłomnych zostały wykluczone, szykanowane i okrutnie
torturowane
Na mieszkańców Niedziałek spadły surowe represje: wyroki, konfiskacja
mienia, publiczne potępienie
W 2001 roku w Niedziałkach odsłonięto symboliczny obelisk upamiętniający
żołnierzy Oddziału
Corocznie 5 lipca przy obelisku odbywają się uroczystości przy udziale władz
lokalnych, uczniów pobliskich szkół, rodzin i mieszkańców

MIEJSCA PAMIĘCI

