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Uczczono 80. rocznicę wybuchu II wojny
światowej w Lelowie, 4 września 2019
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4 września w Lelowie koło Częstochowy odbyły się uroczyste obchody związane z 80.
rocznicą wybuchu II wojny światowej. Na zaproszenie Gminy Lelów, Adam Kurus, historyk
Oddziałowego  Biura  Edukacji  Narodowej  IPN  w  Katowicach  wziął  udział  w  pięknych
patriotycznych uroczystościach 80. rocznicy boju, który 4 września rano stoczył 25 Pułk
Piechoty przeciwko oddziałom niemieckim blokującym drogę dalszego odwrotu 7 Dywizji
Piechoty  w  kierunku  wschodnim.  Już  na  początku  walki  polscy  żołnierze  całkowicie
zaskoczyli sztab niemieckiej 2 Dywizji Lekkiej kwaterujący w Lelowie, w  wyniku czego
poniósł on bolesne straty w zabitych i rannych. Po stronie polskiej wśród poległych był
m.in.  por.  Teodor  Werbiński  z  2  baterii  7  pal,  który  kierując  ogniem armaty  75 mm
zniszczył dwa czołgi oraz kilka pojazdów nieprzyjaciela. Bój pod Lelowem stanowił jeden
epizodów bitwy pod Janowem stoczonej przez 7 Dywizję Piechoty w dniach 3 – 4 września
1939 roku.

Po  mszy  świętej  w  kościele  pw.  Św.  Marcina,  zebrani  przemaszerowali  na  cmentarz
wojenny,  gdzie  wartę  przy  grobie  poległych  żołnierzy  (w  tym  wspomnianego  por.
Werbińskiego)  i  pomordowanych  przez  Niemców  osób  cywilnych,  pełnili  członkowie
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Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa oraz harcerze. W czasie uroczystości
głos zabrali m.in. historyk IPN Katowice Adam Kurus, wójt Gminy Lelów Krzysztof Molenda
oraz Jerzy Karolczyk Radny Rady Gminy Lelów oraz członek Lelowskiego Towarzystwa
Historyczno – Kulturalnego. Następnie nastąpiło złożenie kwiatów na grobie poległych i
pomordowanych.

Po uroczystościach odbył się „V Bieg Pamięci Września 1939 roku”, w którym wzięło udział
150 zawodników z gmin: Lelów, Janów, Kłomnice, Włoszczowa oraz z miasta Częstochowy.
Zwycięzca w każdej kategorii otrzymał puchar ufundowany przez Krzysztofa Smelę starostę
powiatu  częstochowskiego,  natomiast  wszyscy  uczestnicy  –  pamiątkowe koszulki  oraz
medale ufundowane przez Gminę Lelów.

O godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie odbył się wykład Adama Kurusa
na  temat  działań  bojowych  7  Dywizji  Piechoty  we  wrześniu  1939  roku,  połączony  z
prezentacją  podstawowego uzbrojenia  żołnierzy  piechoty  Wojska  Polskiego  z  września
1939 roku.

Wszyscy obecni podczas wykładu otrzymali odznaki pamiątkowe „7 Dywizja Piechoty 1939”
wydane przez katowicki Oddział IPN z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Fot. Gmina Lelów.


