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V piknik historyczny „Jura 1914” w
Krzywopłotach
Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie, wraz z innymi osobami,
odsłonił pomnik legionistów Piłsudskiego
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W małopolskich Krzywopłotach, w gminie Klucze na ziemi olkuskiej zorganizowano 15
września 2018 r. piknik historyczny „Jura 1914”. Patronat nad tym wydarzeniem objął
prezes IPN dr Jarosław Szarek, a honory gospodarzy czynili wójt gminy Klucze Norbert Bień
i sołtys Krzywopłotów Alina Kuśmierska. 

Uroczystości rozpoczęły się przed Wiejskim Domem Ludowym. Dyrektor Oddziału IPN w
Krakowie dr hab. Filip Musiał odczytał list, który skierował do zebranych prezes IPN.
Przypomniał w nim przebieg krwawej bitwy pod Krzywopłotami z 1914 r.

„Zginęło wtedy 46 legionistów, a 131 było rannych i dostało się do niewoli. Wśród
poległych był też por. Stanisław Paderewski, przyrodni brat Ignacego Jana, pianisty,
kompozytora i jednego z ojców naszej Niepodległości. [...] W roku setnego jubileuszu
odzyskania przez Polskę niepodległości oddajemy im hołd, jako tym którym tę wolność
zawdzięczamy, bo przecież porywali się z motyką na słońce, dmuchali przeciw wichurze
nieufności, pogardy dla tych, co się ważą na tak szalone czyny” – napisał m.in. dr Szarek.

Po uroczystej mszy świętej za Ojczyznę, odsłonięciu legionowego pomnika, autorstwa prof.
Czesława Dźwigaja oraz złożeniu kwiatów pod pamiątkową tablicą, rozpoczęła się część
artystyczna spotkania oraz pokazy rekonstruktorów. Można było m.in. obejrzeć obóz
wojskowy z czasów I wojny światowej (tzw. gawrę), a na stoisku edukacyjnym Oddziału IPN
w Krakowie zapoznać się z wystawą „Dla Ciebie, Polsko. W stulecie czynu legionowego”.

Starcie legionistów z wojskami rosyjskimi, do którego doszło na bagnach między Bydlinem i
Załężem, 17-18 listopada 1914 r., przeszło do historii jako przykład bohaterstwa polskiego
żołnierza.


