
zaduszki narodowe
i usypywanie Kurhanu Pamięci Narodowej 

w Radziechowach na górze Matysce
Naród, który nie pamięta swojej historii nie wart jest przeżycia”

Jan Paweł II 

Komitet Honorowy obchodów 
VIII Zaduszek Narodowych na górze Matysce 

w Radziechowach zwraca się z prośbą 
o współtworzenie w/w uroczystości 

patriotyczno-religijnej. 

W tym roku będziemy oddawać hołd  bestialsko 
pomordowanym Opozycjonistom Komunistycznym 
i Solidarnościowym z lat 1956 do 1989 r. Będzie to 
wyjątkowa lekcja historii - tej mało znanej historii - 
naszej Ojczyzny. Za pomocą rekonstrukcji wydarzeń 
przybliżymy klimat tamtych tragicznych chwil. 

Zapraszamy chętnych do udziału w tworze-
niu rekonstrukcji wydarzeń, budowania makiet: 
frontowej ściany kopalni „Wujek”, samocho-
dów milicyjnych, czołgów, atrap karabinów lub 
jakiejkolwiek innej pomocy. Prosimy również 
gorąco o wypożyczenie do inscenizacji: kufa-
jek, ferszalunków, prochowców, beretów z „an-
tenką”, mundurów: milicji, ZOMO, wojskowych  
z tamtych czasów. Prosimy o zgłaszanie się pod 
adresem dzieciserc@o2.pl lub telefonicznie: 
501 355 794 

VIII Zaduszki Narodowe obchodzone będą  
3 listopada 2012 r., tj. sobota. Już dziś warto zare-
zerwować sobie czas, by dać świadectwo umiłowania 
Ojczyzny. Jeśli bowiem kogoś kochamy, to chcemy 
o nim wiedzieć jak najwięcej. 

3 listopad 2012

VIII

Zaproszenie 
do współpracy

Każdorazowo na tej uroczystości, przy wtórze wer-
bla odczytywany jest Apel Poległych. Podniosłość 
chwili podkreśla obecność: Kompanii Honorowej 
Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych, orkiestry 
dętej, chórów, licznie przybyłych delegacji władz sa-
morządowych i szkół oraz bardzo licznej grupy osób 
kochających swoją Ojczyznę - Polskę. 

Każdemu uczestnikowi Zaduszek Narodowych, 
podczas ustawiania w kolumnie marszowej zostaje 
przypięta maleńka biało - czerwona kokardka. 

W tym roku już po raz VI, treść Apelu Poległych, 
który będzie odczytany podczas usypywania Kurhanu 
Narodowego, została wyłoniona w drodze Ogólnopol-
skiego Konkursu Historycznego, rozpisanego wśród 
uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Tegorocznym 
laureatem został Kornel Celach, uczeń  z Zespołu Szkół 
nr 4, Gimnazjum nr 4 z  Tomaszowa Mazowieckiego,  
a opiekunami pracy byli: Maria Celoch – matka laure-
ata oraz Piotr Chomentowski - nauczyciel historii.

Od pięciu lat na trasie drogi wiodącej na Matyskę 
kolumna marszowa uczestniczy w spektaklach plene-
rowych, których akcja toczy się na terenach Polski  
i jest odzwierciedleniem wydarzeń, którym poświęco-
ne są Zaduszki Narodowe w danym roku.  

Tegoroczny spektakl plenerowy zatytułowany  
"A mury runą, runą, runą ..." jest oparty na re-
lacjach świadków wydarzeń z tamtych lat oraz mo-
tywach filmów: "Szczęśliwego Nowego Roku 1968" 
reż. J. Bromski, "Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski 
padł" reż.A. Krauze oraz "Śmierć, jak kromka chleba" 
reż. K. Kutz.



SceNARIuSZ uROcZyStOścI
Zaduszki Narodowe ku czci bestialsko pomordowa-

nym Opozycjonistów Komunistycznych i Solidarnościo-
wych w latach 1956 do 1989 r.

Program uroczystości: 
Godz. 10:00•  Powitanie uczestników uroczysto-
ści patriotyczno - religijnej przy I Stacji Golgoty 
Beskidów, utworzenie  kolumny marszowej.
Godz. 10:10•  Wymarsz w stronę góry Maty-
ski – udział w sztuce plenerowej ,,A mury 
runą, runą, runą….” 

scena pierwsza • – rok 1956 - Poznań-
ski Czerwiec – śmierć 13 letniego Romana 
Strzałkowskiego;  
scena druga • – rok 1968 - strajk studentów  
i literatów;
scena trzecia•  – rok 1970 krwawe zajścia 
w Gdańsku – śmierć ,,Janka Wiśniewskiego” 
młodzież na drzwiach poniesie zastrzelonego 
pracownika stoczni;
scena czwarta•  – Pacyfikacja Kopalni "Wu-
jek" - do kolumny dołączą górnicy niosący 
brzozowe krzyże z nazwiskami zastrzelonych 
górników;
scena piąta•  – zatrzymany kadr obrazują-
cy ,,ścieżkę zdrowia” pałowanie biegnących 
przez szpaler więźniów, przez funkcjonariu-
szy ZOMO; 
scena szósta•  – zatrzymany kadr obrazujący  
katowanie Grzegorza Przemyka na posterun-
ku MO;  
scena siódma•  – chwila zadumy przy legen-
darnej bramie Stoczni Gdańskiej; 
scena ósma•  – okolice Krzyża Kopalni  
"Wujek" 1981;
scena dziewiąta•  - Księża Niezłomni.

Godz. 12:00•  Msza św. w intencji Ojczyzny - 
przewodniczy Ks. Infułat Władysław Fidelus, pro-
boszcz parafii konkatedralnej pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Żywcu.
Godz. 13:00•   Apel Poległych i usypywanie Kur-
hanu Pamięci Narodowej.
Godz. 13:30•   Wspólne spotkanie przy gorącym 
posiłku.

HIStORIA 
ZAduSZeK NAROdOWycH 

NA MAtySce

Celem Tej uroczystości 
patriotyczno – religijnej jest 
przywołanie Narodowych 
Bohaterów, którzy walczyli 
w obronie Boga, Ojczyzny 
i Honoru. Zasługują Oni 
bowiem, aby w listopadzie 
miesiącu pochylania się 
nad mogiłami najbliższych, 
przystanąć na chwilę i skło-
nić czoło przed tymi, którzy 
zrozumieli na czym polega 
miłość, bo jak mówi Chry-
stus ,,nikt nie ma większej 
miłości od tych, którzy oddają życie za przyjaciół swo-
ich.” 

Od 2005r. 
na szczycie góry 
Matyski, u pod-
nóża Krzyża Ju-
bileuszowego, 
rozpoczęto usy-
pywanie Kur-
hanu Pamięci. 
Co roku 11 
listopada (jeśli 

jest to sobota, lub w okolicy 11 listopada), w uroczysty 
sposób przywożona jest ziemia z miejsc historycznie 
ważnych  dla Polski, oraz miejsc szczególnie ważnych 
dla naszej małej Ojczyzny jaką jest Ziemia Żywiecka 
i usypywany jest z niej symboliczny Kurhan Pamięci 
Narodowej 

W 2005r. złożona była ziemia z grobów: ks. Je-•	
rzego Popiełuszki – działacza Solidarności, Sta-
nisława Pyjasa z Gilowic i Stanisława Pietraszki  
z Radziechów – działaczy KOR - u
W 2006r. do istniejącego Kurhanu Pamięci dosy-•	
pano ziemię pomordowanych w Katyniu, Charko-
wie, Miednoje, oraz ziemię z Peru, z grobu O. Mi-
chała Tomaszka i O. Zbigniewa Strzałkowskiego 
męczenników za wiarę.
W 2007r. złożona została ziemia z grobów Po-•	
wstańców Warszawskich i ziemia z Fortów w Wę-
gierskiej Górce, tzw. ,,Westerplatte Południa”
W 2008 roku dosypano ziemię z grobów Po-•	
wstańców Wielkopolskich, w 90 rocznicę wybu-
chu tego Powstania oraz ziemię z Watykanu –  
z miejsca, gdzie najchętniej przebywał nasz Papież 
- było to zamkniecie uroczystości XXX Pontyfikatu 
Jan Paweł II obchodzone na Matysce. 
W 2009 r. w 70 Rocznicę obrony Ojczyzny przed •	
napaścią hitlerowską i sowiecką,  do Kurhanu  do-
sypano ziemię z grobu Obrońców Poczty Polskiej 
w Gdańsku, z grobu Dowódcy 45 Pułku Piecho-



Zaduszki Narodowe odbędą się bez względu 
na pogodę.  Obrońcy naszej wolności 

zasłużyli sobie na naszą pamięć.  Prosimy 
o zabranie ciepłego ubrania i nakrycia głowy, 

Matyska to odsłonięta góra 609 m. npm. Organizatorzy:
NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski1. 
NSZZ Solidarność Region Podbeskidzie2. 
NSZZ Solidarność Browar - Żywiec3. 
Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK 4. 
Wujek poległych 16.12.1981
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności5. 
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Katowice6. 
NSZZ „Solidarność” KWK „Wujek7. 
Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Marcina  8. 
w Radziechowach
Starostwo Powiatowe w Żywcu9. 
Urząd Gminy Radziechowy – Wieprz10. 
OSP  i KGW Radziechowy i Przybędza11. 
Stowarzyszenie Dzieci Serc12. 
Liczna grupa mieszkańców Podbeskidzia13. 

ty – płk. Stanisława Hojnowskiego, który wraz 
z 110 żołnierzami swego pułku, poległ podczas 
wycofywania się przez Tomaszów Mazowiecki po 
zadaniu dotkli-
wych strat hi-
tlerowskiemu 
n a j e ź d ź c y . 
Tragedia tych 
żołnierzy była 
tym większa, 
że zostali oni 
zamordowani 
przez niemieckich dywersantów na ulicach miasta, 
oraz ziemia z grobów poległych żołnierzy 6 Pułku 
Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w zwycię-
skim boju w Kałuszynie 11-12 września 1939 r.
W 2010 r. uczciliśmy pamięć Kapłanów i Sióstr •	
Zakonnych, którzy oddali życie w obronie wolno-
ści i niepodległości Ojczyzny. Ziemia przywieziona 
została z: grobu Błogosławionych Męczenniczek z 
Nowogródka, grobu Ks. Ignacego Skorupki, z pola 
bitwy 1920 r. z Radzymina oraz z miejsca kata-

strofy rządo-
wego samolotu  
w Smoleńsku.  
W ubiegłym 
roku oddaliśmy 
hołd bestialsko 
pomordowa-
nym, bohater-

skim Synom 
i Córkom na-
szej Ojczyzny - 
,,Oskarżonymi 
o Wierność”, 
a których miej-
sca pochówku 
nadal nie są 
znane; Ge-
nerała Fieldorfa ,,Nila”, rotmistrza Pileckiego,  
majora Henryka Dobrzańskiego - ,,Hubala”, ma-
jora ,,Łupaczki” Zgrupowanie kpt. Henryka Fla-

me „Bartka”, 
sani tar iusz-
kę ,,Inkę”, 
profesorów 
Uniwersytetu 
Lwowskiego 
z a m o r d o -
wanych na 
Wzgó r z a ch 
Wuleckich.

W tym roku będziemy wspominać bestialsko po-•	
mordowanych Członków Opozycji Komunistycz-
nej i Solidarności w latach 1968 do 1989. 

Honorowy patronat nad uroczystością objęli:
Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy – Ordynariusz   1. 
Diecezji Bielsko – Żywieckiej
Ks. Infułat Władysław Fidelus - proboszcz parafii2. 

 konkatedralnej Narodzenia NMP w Żywcu
Ks. Proboszcz Ireneusz Tatura – Parafia  3. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach
Ks. Prałat Stanisław Bogacz – Dziekan Dekanatu 4. 
Radziechowskiego
Ks. Kanonik Ryszard Kubasiak – Proboszcz Parafii 5. 
p.w. Św. Marcina w Radziechowach  
Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej  6. 
NSZZ „Solidarność”
Dominik Kolarz  - Przewodniczący Zarządu 7. 
Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność”
Marcin Tyrna - Przewodniczący Zarządu Regionu 8. 
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
Wanda Sadlik - Prezes Stowarzyszenia Rodzin 9. 
Katyńskich w Bielsku-Białej
Andrzej Płonka – Starosta  Bielski10. 
Andrzej Zieliński – Starosta Powiatu Żywieckiego11. 
Piotr Tyrlik – Wójt Gminy Węgierska Górka12. 
Grzegorz Figura – Wójt Gminy Radziechowy – 13. 
Wieprz 
Przemysław Kubaszek - Prezes BS 14. 

 w Radziechowach

Patronat medialny: 



 

WIELKIM POLAKOM

VI ogólnopolski 
Konkurs Historyczny 
na APEL POLEGŁYCH

Ks. Jerzy Popiełuszko, 
Stanisław Pyjas i Stanisław Pietraszko

O. Michał Tomaszek
 i O. Zbigniew Strzałkowski 

na misjach 
w Peru - Pariacoto

Golgota Wschodu
 KATYŃ

Powstanie Warszawskie 1944r. Powstańcy Wielkopolscy 1918

Ks. Ignacy Skorupka

Rotmistrz Pilecki

Gen. „Nil”

Janek
Wiśniewski

padł ...
Polegli górnicy

kopalni „Wujek”

 

W HOŁDZIE


