
 

„Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę” /Horacy/ 

Mieszkańcy Boronowa i zaproszeni dostojni goście 28 listopada 2022 wzięli udział 

w pięknej i podniosłej uroczystości odsłonięcia pomnika na mogile wojennej 

Żołnierzy 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty, którzy znaleźli swe miejsce 

wiecznego spoczynku na cmentarzu parafialnym w Boronowie, a polegli w boju 

1 września 1939 roku, w okolicy przysiółka Doły i Zumpów. 

1 września 1939 roku, żołnierze 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty, działającego 

w ramach Oddziału Wydzielonego „Lubliniec" prowadzili zacięte walki 

opóźniające przeciwko IV Korpusowi Armii Niemieckiej. Do najbardziej znanych 

należy bój w obronie pozycji „Lubliniec", której przez wiele godzin heroicznie 

bronił I batalion 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty strzegący głównej pozycji 

opóźniającej na linii rzeki Liswarty. Dzięki twardej obronie i aktywnym działaniom 

zaczepnym, zamiary nieprzyjaciela zostały udaremnione. W czasie zaciętych walk 

śmierć ponieśli bohaterowie spoczywający w Boronowie.  

Odznaką Pułku jest Krzyż z wypisanymi datami ważnymi dla historii Pułku 

i stanowi on centralny punkt odsłoniętego pomnika.  

 

Pomnik powstał w miejsce poprzedniego nagrobka – który w wyniku upływu czasu 

uległ zniszczeniu – dzięki staraniom Wójta Gminy Boronów, uzyskał też aprobatę 

Wojewody Śląskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przyzwolenia 



Instytutu Pamięci Narodowej. Dofinansowano z budżetu państwa - ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Uroczystość miała szczególny charakter, który podkreśliła warta honorowa 

pełniona przez żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu oraz 

harcerzy z 38. Wielopoziomowej Drużyny „Zielone Pióra" II szczepu „Zielona 

Ósemka" z Boronowa.  

Uroczystość rozpoczął wójt Krzysztof Bełkot, który przedstawił krótki rys 

historyczny 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty, wyraził nadzieję, że 

przedsięwzięcie będzie wyrazem szacunku dla poległych, którzy są wzorem 

poświęcenia i patriotyzmu.  

Przywitał też przybyłych gości: Posła Ziemi Lublinieckiej Andrzeja Gawrona, 

dyrektora Biura Poselskiego Dawida Smola, proboszcza Parafii NMP Królowej 

Różańca Świętego w Boronowie ks. Krzysztofa Misiudę, przedstawiciela Instytutu 

Pamięci Narodowej Adama Kurusa, autora książki o 74. Górnośląskim Pułku 

Piechoty, prezesa Stowarzyszenia Rodzin 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty 

Mariana Berbesza, Damiana Gołąbka – historyka gminy, Przewodniczącego Rady 

Gminy, Radnych, przedstawicieli służb mundurowych, stowarzyszeń, instytucji, 

jednostek i mieszkańców Boronowa.  

Wójt Boronowa podziękował też za pomoc w przygotowaniu uroczystości 

Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, posłowi Andrzejowi 

Gaworonowi, Wojewodzie Śląskiemu, Wojewódzkiemu Konserwatorowi 

Zabytków, Instytutowi Pamięci Narodowej, dowódcy Jednostki Wojskowej 

Komandosów – płk Wojciechowi Danisiewiczowi, komendantowi Hufca Ziemi 

Lublinieckiej druhowi Mariuszowi Maciowi, Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi 

Boronowskiej, Stowarzyszeniu dla Boronowa, Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Boronowie, pocztowi sztandarowemu, Gminnemu Ośrodkowi Kultury 

w Boronowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Boronowie, Pani dyrektor ZPO 

w Boronowie Gabrieli Mercik oraz Pani Dyrektor Prywatnego Przedszkola „Krzyś” 

Dajanie Jagusiok, wykonawcy pomnika firmie Wojciecha i Katarzyny Kandorom, 

grafikom Katarzynie Szulc i Marcinowi Kazuchowi, lektorowi, który prowadził 

uroczystość Michałowi Sklarczykowi.  

Następnie zabrał głos Adam Kurus, który na podstawie swojej książki omówił 

działania wojenne dziejące na terenie Boronowa i okolic 1 września 1939 roku. 

Kolejnym prelegent – poseł Ziemi Lublinieckiej Andrzej Gawron – wyraził 

zadowolenie z powodu uczestnictwa w uroczystości i podkreślił jej patriotyczny 

charakter. 

Po przemówieniach nastąpił wzniosła chwila odsłonięcia pomnika, jakiego 

dokonali Poseł Andrzej Gawron i Wójt Krzysztof Bełkot, a poświęcenia 

monumentu dokonał ks. Krzysztof Misiuda. Zgromadzeni w zadumie uczcili 

poległych minutą ciszy.  

Po tych chwilach refleksji zostały na płycie nagrobnej złożone wieńce i wiązanki 

kwiatów.  



Wojskowy i patriotyczny charakter uroczystości podkreślił udział trębacza, który 

wykonał znaną starą pieśń żołnierską „Śpij kolego”. 

Był to już ostatni moment celebry, po nim nastąpiło zwolnienie wart honorowych 

i uczestnicy w zadumie oddalili się od mogiły, która będzie ważnym miejscem dla 

wszystkich mieszkańców gminy świadczącym o ich patriotycznej postawie.  

W tym punkcie nekropolii boronowskiej można przypomnieć słowa Adama 

Mickiewicza: „Jeśli zapomnę o Nich – ty Boże na niebie zapomnij o mnie!”, 

formując konieczność pamięci o wszystkich tych, dzięki którym żyjemy 

w niepodległej Polsce. 

  

 

 


