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Uroczystości pod patronatem IPN oraz Bieg
„Tropem Wilczym” w Popowie Borowym
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23 czerwca, w 68. rocznicę śmierci czterech partyzantów z oddziału starszego
sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, mieszkańcy Popowa Borowego
uczcili pamięć poległych.

23 czerwca 1950 r. w Popowie Borowym, po ciężkiej walce z ponad dwoma tysiącami
żołnierzy wojsk KBW i UB, polegli czterej partyzanci z oddziału starszego sierżanta
Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”. Był to samodzielny patrol dowodzony przez
starszego sierżanta Władysława Grudzińskiego „Pilota”, w składzie: kapral Kazimierz
Chrzanowski „Ketling”,  „Wilk”; starszy strzelec Czesław Wilski „Zryw”, „Brzoza” oraz
starszy strzelec Hieronim Żbikowski „Twardowski”, „Gwiazda”. Ciała poległych komuniści
zbezcześcili i wywieźli w nieznanym kierunku. Do dziś nie wiadomo, gdzie są pochowani.

W 68. rocznicę ich śmierci, jak co roku od kilku lat, pod krzyżem upamiętniającym czterech
partyzantów zgromadzili się mieszkańcy Popowa Borowego, rodziny poległych,
przedstawiciele władz gminnych i młodzież szkolna. Uroczysta msza święta, rozpoczęta
odegraniem hymnu przez Nasielską Orkiestrę Dętą, odprawiona została przez biskupa
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pomocniczego diecezji płockiej Mirosława Milewskiego. Dokonał on jednocześnie
poświęcenia odnowionego krzyża, postawionego ku czci poległych, a będącego jedynym
symbolem ich walki.

Godną oprawę uroczystości stanowiła obecność Kompanii Honorowej 2. Mazowieckiego Pułku
Saperów z Kazunia. Po odczytaniu Apelu Poległych kompania oddała trzykrotną salwę
honorową.

Następnie przedstawiciele rodzin poległych, władz gminnych i powiatowych, licznych
organizacji lokalnych, w tym kół kombatanckich i grup rekonstrukcyjnych oraz młodzieży
szkolnej, złożyli wieńce pod pamiątkową tablicą.

Druga część uroczystości odbyła się w szkole podstawowej w Popowie Borowym.
Uczestnicy wysłuchali prelekcji Anny Śnieżko, żony wnuka Władysława Grudzińskiego
„Pilota”, autorki książki „Żona wyklęta”, opowiadającej o dramatycznych losach „Pilota” i
jego ukochanej Anastazji.

Tuż po prelekcji rozpoczął się Bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Najpierw uczestnicy biegu pokonali symboliczne 1963 metry, upamiętniające datę śmierci
ostatniego Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka „Lalka”. Drugi dystans, z którym zmierzyli
się biegacze, to 6 kilometrów. Nagrodą dla zwycięzców biegu była książka Anny Śnieżko
„Żona wyklęta” oraz gadżety gminy Nasielsk.

Wydarzeniom towarzyszyła wystawa „Po nici światła. Podziemna Armia Powraca”.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy ponownie za rok do
Popowa Borowego.


