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Tarnów. Setna rocznica urodzin płk. Zdzisława
Baszaka, żołnierza Września '39, akowca, członka
niepodległościowej konspiracji

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8 lipca 2020 r. w Tarnowie odbyły się uroczystości z okazji setnych urodzin płk.
Zdzisława Baszaka, żołnierza 16. Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, uczestnika
wojny obronnej 1939 r., oficera AK.

W wydarzeniach zorganizowanych przez Zarząd Okręgu Tarnów Światowego Związku
Żołnierzy AK wzięła udział zastępca dyrektora krakowskiego IPN Cecylia Radoń, która
odczytała uroczysty adres skierowany do jubilata. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w
tarnowskiej katedrze. Następnie zebrani przejechali na okolicznościowe spotkanie w
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP przy ul. Mościckiego 27.

Płk Zdzisław Baszak urodził się 8 lipca 1920 r. w Woli Gręboszowskiej (pow. dąbrowski). Na
wojnę wyruszył jako dziewiętnastoletni podchorąży. W kampanii wrześniowej przeszedł
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szlak bojowy z 16. pp, uczestnicząc m.in. w ciężkich bojach pod Pszczyną i Hutą
Różaniecką. Jesienią 1939 r. zaangażował się w działalność konspiracyjną, współtworząc
Obwód SZP-ZWZ-AK Dąbrowa Tarnowska. Pełnił funkcję oficera dywersji obwodu oraz
komendanta palcówki Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz. Brał udział m.in. w zabezpieczaniu
akcji „Most III”, jednej z trzech udanych operacji, polegających na lądowaniu w
okupowanym kraju alianckiego samolotu w celu odebrania i przewiezienia na Zachód
działaczy podziemia, m.in. przyszłego premiera Rządu RP na Uchodźstwie Tomasza
Arciszewskiego oraz materiałów wywiadowczych, w tym dokumentacji i fragmentów
niemieckiej rakiety V-2.

Po wojnie płk. Baszak działał w podziemiu niepodległościowym. Za udział w opracowaniu
akcji zdobycia pieniędzy dla konspiracji został skazany na sześć lat więzienia, z których trzy
odsiedział w celach kilku komunistycznych więzień. Był szykanowany również po wyjściu na
wolność.

W wolnej Polsce zaangażował się w upamiętnianie najważniejszych wydarzeń, których był
uczestnikiem – walk 16. pp w Ćwiklicach pod Pszczyną, akcji „Most III”, historii
powiślańskiej i tarnowskiej AK.


