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Inauguracja Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii 
Krajowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1       

w Dąbrowie Tarnowskiej 

Realizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Cele: 

1. Krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej. 

2. Kształcenie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii i tradycji. 

3. Upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem 
historii lokalnej w zakresie działalności Służby Zwycięstwa  Polski, Związku 
Walki Zbrojnej, Armii Krajowej. 

Zasięg: powiat dąbrowski i tarnowski. 

Sprawozdanie 

Uroczystość otwarcia działalności Klubu Historycznego im. AK odbyła 
się 8 lutego 2012 roku. Płk. Zdzisław Baszak prezes ŚZŻAK Okręgu Tarnów  
przekazał na ręce pani dyrektor Marty Chrabaszcz  Statut Klubu Historycznego 
im. AK oraz wręczył nauczycielom-opiekunom klubu pani Wioletcie 
Górowskiej – Kmieć i panu Przemysławowi Kołodziejowi oraz członkom klubu 
dyplomy, legitymacje i odznaczenia klubowe. Płk. Z. Baszak przemawiając do 
zgromadzonych przedstawił główne cele i zadania klubu tj. krzewienie wśród 
młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej oraz kształcenie postaw 
obywatelskich i powinności wobec państwa polskiego. 

Następnie przedstawiciele samorządu uczniowskiego przekazali Sztandar 
16 Pułku Piechoty Armii Krajowej przedstawicielom Klubu Historycznego im. 
AK, którzy uroczyście zobowiązali się opiekować sztandarem i godnie 
reprezentować klub historyczny.  

W uroczystości wzięci udział zaproszeni goście: płk. Zdzisław Baszak - 
prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Tarnów, Józef 
Jaworski – prezes Koła ŚZŻAK w Dąbrowie Tarnowskiej, Maria Pietracha – 
prezes Koła ŚZŻAK w Szczucinie, Władysław Ryczek – prezes Koła ŚZŻAK w 
Smęgorzowie, Robert Pantera– wicestarosta Powiatu 
Dąbrowskiego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Tarnowie: Paweł 
Juśko, Maciej Małozięć, Maria Pikuła - przewodnicząca Rady Rodziców ZSP nr 
1 w Dąbrowie Tarnowskiej, nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu 
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„Armia Krajowa i Polskie Państwo Podziemne w latach 1939 – 1945” wraz z 
uczniami oraz przedstawiciele Klubów Historycznych im. Armii Krajowej z : 
gimnazjum w Szczucinie, szkoły podstawowej i gimnazjum w Szynwałdzie, 
szkoły podstawowej i gimnazjum w Rzuchowej oraz uczniowie szkolnej 
orkiestry z Radłowa. 

Kolejnym punktem uroczystości było ogłoszenie wyników 
Międzyszkolnego konkursu historycznego pt: „Armia Krajowa i Polskie 
Państwo Podziemne w latach 1939-1945”. Komisja przyznała dwa III miejsca. 
Zajęli je: Beniamin Burzec - uczeń ZSP nr1 i Kamil Król z Gimnazjum nr 2 w 
Dąbrowie Tarnowskiej, II miejsce zajął Dawid Cedzidło z ZSP nr 2- natomiast 
zwycięzcą okazał się Michał Sojka – uczeń Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie 
Tarnowskiej. Nagrody zostały ufundowane przez Zarząd Rady Powiatu w 
Dąbrowie Tarnowskiej. 

Uroczystość zakończył montaż poetycko – muzyczny przygotowany i 
zaprezentowany przez uczniów kl. I b i II f pod zwierzchnictwem pani W. 
Górowskiej – Kmieć upamiętniający 70-tą rocznicę przemianowania Związki 
Walki Zbrojnej na Armię Krajową. 

  Po akademii zgromadzeni goście udali się na skromny poczęstunek, 
ufundowany przez Radę Rodziców a następnie do pamiątkowej sali, w której 
mogli zwiedzać wystawę poświęconą działalności AK w naszym regionie. 

Całość uroczystości uświetniła wiązanka pieśni patriotycznych 
wykonaniu szkolnej orkiestry z Radłowa. 

Uroczystość szkolna znalazła swoje odzwierciedlenie w lokalnej prasie – 
w Kurierze Dąbrowski. 

 

Efekty: 

1. Założenie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. 
2. Współpraca ze ŚZŻAK Okręgu Tarnów. 
3. Sprawna organizacja dużej uroczystości w szkole. 
4. Popularyzacja wiedzy o walce o niepodległość Polski w czasie II wojnie 
światowej oraz o własnym regionie. 
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Wręczenie nauczycielom-opiekunom klubu pani Wioletcie Górowskiej – Kmieć i panu 
Przemysławowi Kołodziejowi oraz członkom klubu dyplomów, legitymacji i odznaczeń 
klubowych. 

 

Przekazanie na ręce pani dyrektor Marty Chrabaszcz Statutu Klubu Historycznego im. AK 
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Przemówienie płk. Zdzisława Baszaka podczas uroczystości otwarcia klubu historycznego. 

 

 

Przekazanie Sztandaru 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej przedstawicielom Klubu 
Historycznego im. AK. 
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Zgromadzeni goście na uroczysto

 

Koncert pieśni patriotycznych szkolnej orkiestry z Radłowa.

na uroczystości. 

ni patriotycznych szkolnej orkiestry z Radłowa. 
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Montaż poetycko – muzyczny upamiętniający 70-tą rocznicę przemianowania Związki Walki 
Zbrojnej na Armię Krajową. 

 

 

 

Opracowała W. Górowska - Kmieć 
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Montaż poetycko – muzyczny przygotowany i zaprezentowany przez uczniów kl. I b i II f pod 
zwierzchnictwem pani W. Górowskiej – Kmieć upamiętniający 70-tą rocznicę 
przemianowania Związki Walki Zbrojnej na Armię Krajową. 

 

Wygląd sceny: 

Obok sceny monitor do prezentacji multimedialnych. (prezentacja stanowi graficzne tło 
akademii). Dekoracja w tle przedstawia fragmenty muru po bombardowaniu. Nad murem 
znak Polski Walczącej. na scenie ognisko przy którym siedzą żołnierze w mundurach z epoki – 
powstańcy z atrapami broni. 

 

Narrator  (bierze udział dwóch narratorów) 

To nie jest tak , że historia ma swój bieg i odchodzi w niepamięć. Narodowa pamięć jest 
dobrem najwyższym. Wplata się w historię cieniami poległych i wyrasta z jeszcze żyjących 
uczestników walki, spotykanych wśród nas, na co dzień. Historia i dzieje narodu mają być 
źródłem nauki, aby to, co było złe, naprawić, a to, co było dobre, uszlachetnić. Dzisiaj mamy 
obowiązek pielęgnowania tego wszystkiego, co się zdarzyło, z czego wyrastamy, co było 
krwią, bliznami i cierpieniem, co było radością i triumfem. To wszystko musimy włączyć                
w teraźniejszość i w wielkie dzieło dążenia do przyszłości. 

 

Narrator  

Rokrocznie w szczególny sposób przywołujemy pamięcią tych wszystkich, którzy zginęli 
walcząc za wolność i niepodległość naszego kraju. 

 

Narrator 

Znaczenie pamięci narodowej, tradycji i kultury w historii naszego narodu świetnie opisał 
Jan Paweł II w swojej książce ,, Pamięć  i tożsamość’’ 

 

,, Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego 
sąsiedzi wielokrotnie skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. 

Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność 
jako naród- nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej 
potęgi jak tylko własną kulturę, która się okazała w tym przypadku potęgą większą od 
tamtych potęg.’’ 
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Narrator 

W 1795 roku Polska przestała istnieć na mapie Europy i pozostała pod rozbiorami do roku 
1918. Wtedy to po 123 latach niewoli bardzo szybko powstało doskonale zorganizowane 
państwo polskie 

 

Narrator  

Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje. Ale dzięki 
patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. 

 

Narrator 

To wszystko było dla nich skarbem narodowym. Polacy wtedy nie mieli wolnego kraju, ale 
mieli polską tradycję i polską kulturę: to dzięki nim wytrzymywali lata niewoli. Polska 
wykreślona z mapy Europy  istniała w sercach swych obywateli.. 

 

Narrator  

 1918,  rok  niepodległości, o którą walczyli nasi ojcowie…. Krótko, bardzo krótko mogliśmy 
cieszyć się upragnioną wolnością. Zaledwie jedno pokolenie wyrosło  w niepodległym kraju, 
otwarcie, dumnie mówiąc o sobie „Jestem Polakiem…. Pamiętam…!.”. 

 I  nadszedł wrzesień 1939 roku. 

-odgłosy bombardowania Warszawy.  

 

Recytator ( podkład muzyczny- nadal bombardowanie Warszawy) 

A potem kraju runęło niebo 

Tłumy  obdarte z serca i ciała, 

I dymił ogniem każdy kęs chleba, 

I śmierć się stała. 

Piasku pamiętasz? Krew czarna 

W słupy związana- ciekł w wielkie mogiły 

Jak złe gałęzie wiły się trupy 

Dzieci- i batów skręcone żyły. 
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Piasku, to tobie szeptali leżąc, 

Wracając w ciebie krwi nicią wąską, 

Dzieci, kobiety, chłopi, żołnierze: 

„ Polsko, odezwij się Polsko”(razem) 

 

Słychać marsz oddziałów wojskowych, odgłosy bomb, wystrzałów.  

Wstają chłopcy – składają przysięgę 

Przyjmowany 

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej 
kładę na ręce ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie 
mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z 
niewoli walczyć ze wszystkich sił- aż do ofiary życia mego. 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu 
przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie 
dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg. 

Narrator 

Gdy ostatnie zwarte oddziały kapitulowały 5 X 1939 przed Niemcami pod Kockiem 
rozpoczął się nowy etap walki z okupantami ziem polskich. Naturalnym przedłużeniem wojny 
stała się tzw. Partyzantka powrześniowa, prowadzona przez zbrojne oddziały gromadzące 
żołnierzy WP, którzy nie złożyli broni i kontynuowali walkę w nowych warunkach. 
Przyłączała się do nich również ludność cywilna. 

Walkę z okupantem  na terenie powiatu dąbrowskiego zapoczątkowały żywiołowe 
akty oporu ludności cywilnej wobec niemieckich poleceń i nakazów. Gromadzono i 
przechowywano broń, pozostawiona przez wycofujące się polskie oddziały, ukrywano 
radioodbiorniki, przekazywano sobie ustnie, a następnie za pomocą doraźnie sporządzonych 
biuletynów prasowych wiadomości o wydarzeniach militarnych i politycznych. 

W dwóch pierwszych latach okupacji powstały podstawowe struktury polskiej konspiracji i  
wypracowane zostały mechanizmy regulujące wzajemne stosunki miedzy nimi. 

Na przełomie 1939/1940 Służba Zwycięstwu Polski została przekształcona w Związek Walki 
Zbrojnej. W ten sposób powstała jednolita konspiracyjna organizacja wojskowa, która we IX 
1940 roku skupiała 40 tys. zaprzysiężonych żołnierzy. 

Narrator 
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 Pierwszy skład komendy obwodu ZWZ Dabrowa Tarnowska, zorganizowano w XI 1939 
roku. Komendantem obwodu   i  jednocześnie organizatorem był działacz mjr Stanisław 
Sowiźrał oraz jego zastępca pchor. Zdzisław Baszak. Obwód otrzymał początkowy kryptonim 
„Drewniaki”.   

                                    W pierwszym okresie praca organizacyjna w  obwodzie  Drewniaki 
polegała na werbowaniu ludzi i doborze członków ZWZ o odpowiednich walorach na 
stanowiska dowódców  plutonów, drużyn i sekcji, powstających w poszczególnych gminach, 
dalej na zorganizowaniu sieci łączności, utworzeniu wywiadu, wreszcie na gromadzeniu broni 
i kolportażu prasy konspiracyjnej. 

 

,, MUZYKA -piosenka ,,Dziś do ciebie przyjść nie mogę.. 

Chłopiec przebrany za żołnierza 

Nasi chłopcy,  działając w podporządkowanej Komendzie Obwodu organizacji, zbierali i 
magazynowali broń , przeprowadzali akcję dywersyjno – sabotażowe ,zajmowali się 
wydawaniem i kolportażem prasy konspiracyjnej, pisma Odwet, gazetki Pobudka, które 
pisano na matrycy na maszynie i powielano na ręcznym powielaczu.  Pisma dostatecznie 
uzupełniały centralną prasę konspiracyjną. 

Narrator 

14 LUTEGO 1942 roku  Związek Walki  Zbrojnej został Przemianowany na Armię Krajową . 
Żołnierzami AK zostają ludzie, którym sprawa niepodległości Polski jest szczególnie bliska. 
To oni dzięki swojej determinacji, zaangażowaniu i odwadze udowodnili , że Bóg, Honor i 
Ojczyzna to nie słowa, ale czyny. 

Żołnierze siedzący przy ognisku wstają i recytują: 

Historia swych dziejów nie pisze nam dziś, 

Historia to wieków przymierze. 

Historię swą własną pisaliśmy krwią 

My, Armii Krajowej żołnierze. 

 

Myśmy spod ziemi ruszyli na bój 

Jak spod Giewontu rycerze, 

Testament Chrobrego mieliśmy za wzór 

My, Armii Krajowej żołnierze. 
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Bez odznak, mundurów, bez orłów i gwiazd. 

I życie swe niosąc w ofierze. 

Toczyliśmy walkę za Wolność i Lud 

My, Armii Krajowej żołnierze. 

 

Ni podłość, ni potwarz nie splami nam flag, 

Bo Polskę kochaliśmy szczerze, 

I każdy z ochotą szedł dla niej na śmierć 

My, Armii Krajowej żołnierze. 

 

I choćby nam życie zabrano za łup, 

Honoru nam nikt nie odbierze. 

Hardzi i dumni, lecz wierni po grób, 

My, Armii Krajowej żołnierze. 

 

Recytator 

 ,, O Boże, któryś jesteś w niebie 

Wyciągnij sprawiedliwą dłoń. 

Ze wszech stron wołamy do Ciebie 

O polski kraj o polską bron 

O Boże skrusz ten miecz co siecze kraj 

 I wolnej Polski nam doczekać daj, 

By stał się źródłem naszej siły 

Nasz dom, nasz kraj. 

Narrator 

W 1944 roku działania zbrojnego podziemia spod znaku Armii Krajowej w kroczyły w nową 
fazę. Miejsce planu powszechnego powstania zajęła akcja militarno- polityczna „Burza”. 
Przeprowadzenie tej akcji wymagało szybkiego dozbrojenia oddziałów, czemu służyć miało 
przyjęcie zapowiedzianych przez Komendę Obwodu Kraków trzech zrzutów broni. Do skutku 
doszedł drugi zrzut broni w rejonie Lubasza i Skrzynki w grudniu 1943 roku. W takiej 
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sytuacji zrzuty broni dla regionu tarnowskiego postanowiono zastąpić operacjami o 
kryptonimach Most. Były to operacje dwustronne, obejmujące przerzut z Anglii, połączony z 
lądowaniem w kraju i powrót drogą lotniczą z możliwością przesłania kurierów, poczty i 
innych materiałów. 

Z akcji trzech Mostów dwa zrealizowano w rejonie miejscowości Wał Ruda – Jadowniki 
Mokre na terenie powiatu dąbrowskiego. Najsłynniejszy jest Most III, z uwagi na ważność 
przesyłki części rakiety V2, podobnie jak i na dramatyczny przebieg startu samolotu 

 

Operacje wspomina dziś płk. Zdzisław Baszak zaangażowany w akcję: „Jeszcze jeden start, 
ryk, światła i koła zaczynają się obracać, toczyć po złamanych podłożonych deskach. Samolot 
ruszył i już nie utknął. Z wolna ku naszej szalonej radości samolot nabrał rozpędu, w końcu 
oderwał się od ziemi i wzbił w powietrze, odleciał. To była chyba  jedna z najszczęśliwszych 
chwil w moim życiu wówczas. 

Najważniejsze jest jedno, ze samolot dotarł do Anglii i nikt u nas przez to nie zginął, nie uległ 
pacyfikacji. Właśnie na to przede wszystkim zwracaliśmy uwagę, to było naszym bojowym 
zadaniem i ogromnym zarazem dramatem, gdyby akcja się nie powiodła… 

Muzyka piosenka ,, Deszcz jesienny deszcz.’’ 

Recytator (na tle muzyki) 

Jest takie miejsce u zbiegu dróg 

Gdzie się spotyka z zachodem wschód 

Nasz pępek świata, nasz biedny raj 

Jest takie miejsce, taki kraj 

Nad pastwiskami ciągnący dym 

Wierzby jak mary, w welonach mgły 

Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj 

Jest takie miejsce, taki kraj. 

Recytator 

Nadziei uczą, ci co na stos 

Umieli rzucić, swój życia los 

Za ojców groby… 

Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi 
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Zwycięskiej chwały nadchodzą dni 

Dopomóż Boże i wytrwać daj 

Tu nasze miejsce, to nasz kraj! 

 

Narrator  
 
Aktywność Armii Krajowej wzrastała wraz ze zbliżeniem sie Armii Czerwonej do granic 
Polski w 1944 roku. Wtedy żołnierze AK na Kresach  Wschodnich przystąpili do realizacji 
plany BURZA. Celem tej operacji było uaktywnienie walki z Niemcami i przejęcie władzy na 
wyzwolonych terenach zanim uczynią to agentury sowieckie. Ukoronowaniem walki było  - 
Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i trwało - 
 
Piosenka ” Warszawskie dzieci”. 
 
Narrator 
 
Pierwszy dzień powstania w swoim pamiętniku wspomina po latach Miron Białoszewski; 
 
Prezentacja fragmentu filmu ,, Pamiętnik z Powstania Warszawskiego ” 
 
 
Narrator 
 
W suterenach, piwnicach, na gruzach płonącej Warszawy odmawiano 
Litanię  autorstwa Mirona Białoszewskiego  
 
Litania widoczna na monitorze 
 
Recytator 
,, Od bomb i samolotów – wybaw nas , Panie 
Od czołgów i goliatów – wybaw nas, Panie 
Wybaw nas,… 
Od pocisków i granatów – wybaw NAS, Panie 
Od miotaczy min – Wybaw nas , Panie 
Od pożarów i spalenia  żywcem…’’ 
 
 
Narrator 
 
Krzysztof Kamil Baczyński świadek tamtych czasów pisał 
 
 
Recytator 
 
(Baczyński Krzysztof Kamil: Elegia o ... /chłopcu polskim/) 
 
Oddzielili cię , syneczku, od snów, co jak motyl drżą,  
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haftowali ci , syneczku smutne oczy rudą krwią,  
malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg,  
wyszywali wisielcami drzew płynące morze.  
Wyuczyli cię syneczku, ziemi twej na pamięć,  
gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami.  
Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,  
przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg.  
I wyszedłeś jasny synku, z czarną bronią w noc,  
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - zło.  
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.  
Czy to była kula synku, czy to serce pękło ?” 
 
 Prezentacja fragmentu filmu ,, Kanał” (goliat) 
 
 
Narrator 
 
Powstańcy cierpieli głód, ludzie ginęli pod gruzami domów. Codziennie odbywały się 
egzekucje , ale na ulicach  nadal budowano barykady. Po 63 krwawych dniach  musieli się 
poddać. 
 
 
Recytator 
    
Tej nocy 
Zrozumieli wszyscy, że to już koniec. 
Zabrakło wody 
I sił, żeby szukać wody,  
Od trzech dni 
Nie ma łyżki gotowanego jęczmienia, 
Na brudnych bandażach 
Śmierdzi ropa i krew, 
Oczy, które tydzień nie spały, 
Zamykają się  nawet na posterunku 
Bojowym pod ostrzałem, 
Nogi, co się wlokły kanałami,  
Męczone jak kamienie, wypada z ręki pusty pistolet 
Więc kiedy usłyszeli o świcie 
Grzmot czołgów wroga idących do nowego ataku, 
Zrozumieli, że to koniec. 
Tego ataku 
Już nie odeprą. 
 
 
Narrator 
 
Działalność Armii Krajowej nie ograniczała się jedynie do walki zbrojnej. 
 Dzięki powstałym delegaturom  zajmowano się sprawami państwowymi, rożnymi 
dziedzinami życia społecznego. Organizowano tajne nauczanie. Na poziomie szkoły średniej 
objęło ono 100  tys. uczniów , na tajnych uniwersytetach studiowało ponad 10 tys. studentów. 
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Narrator  
 
,, Kto panuje nad teraźniejszością ten ma również władzę nad przeszłością ”. 
Słowa George ‘a Orwell znalazły szczególny wydźwięk po wojnie. Komunistyczne władze 
dążyły do zniszczenia pamięci o działaniach Armii Krajowej.  
 
,, W dniu 16 stycznia 1945 roku powiat dąbrowski zostaje zajęty przez wojska sowieckie. 
Wydaje nam się , że Polska wreszcie jest wolna , ale nie była, nie o taką Wolność przelewali 
krew nasi rodacy. ,,  
Prowadzono oszczerczą politykę w stosunku do żołnierzy Armii Krajowej, Powstańców.                                       
W najczarniejszym okresie dyktatur, po 1949 roku zakazano jakiejkolwiek formy 
manifestowania pamięci o AK. A sama jej nazwa pojawiła się w relacjach prasowych                          
i radiowych z kolejnych procesów wytoczonych żołnierzom AK. 
 
 
Recytator 
 
Wierzyński Kazimierz „ Na rozwiązanie Armii Krajowej” 
 
Za dywizję wołyńską, nie kwiaty i wianki - 
Szubienica w Lublinie. Ojczyste Majdanki.  
Za sygnał na północy, bój pod Nowogródkiem - 
Długi urlop w więzieniu. Długi i ze skutkiem. 
Za bój o naszą Rossę, Ostrą Bramę, Wilno - 
Sucha gałąź lub zsyłka na rozpacz bezsilną.  
Za dnie i noce śmierci, za lata udręki -  
Taniec w kółko: raz w oczy a drugi raz w szczęki.  
Za wsie spalone, bitwy, gdzie chłopska szła czeladź - 
List gończy, tropicielski: dopaść i rozstrzelać!  
Za mosty wysadzone z ręki robotniczej - 
Węszyć gdzie kto się ukrył, psy spuścić ze smyczy.  
Za wyroki na katów, za celny strzał Krysta -  
Jeden wyrok: do trumy. Dla wszystkich. Do czysta!.  
Za Warszawę, Warszawę, powstańcze zachcianki - 
Specjalny odział śledczy: "przyłożyć do ścianki".  
* * *  
Zwinąć chorągiew z masztu. Krepą jest zasnuta  
Za dywizję Rataja, Okrzei. Traugutta.  
Pociąć sztandar w kawałki. Rozdać śród żołnierzy,  
Na drogę, niech go wezmą. Na sercu niech leży. 
 
 
Piosenka: „Biały krzyż” 
 
 
Recytator 
 
Pamiętajcie 
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Po wieczne czasy w całym kraju, 
Pamiętajcie o tych 
Co powrotu nie mają, 
Nie płaczcie! 
Zduście jęk w gardle 
Na myśl o zbrodni, 
Pamięci tych, co padli, 
Bądźcie godni! 
 
 
Ludzie, 
Dopóki serca jeszcze żywe, 
Zapamiętajcie, za jaką cenę zdobyto  
Szczęśliwość. 
Wołam- Zapamiętajcie!!! 
(wszyscy)  Zapamiętajcie!!! 
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