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Wykład o działaniach 27 Pułku Piechoty
przeciwko niemieckiemu XVI Korpusowi
Armijnemu 1 IX 1939 - Częstochowa, 23 listopada
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We wtorek 23 listopada w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN im.
Gen. Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie odbył się wykład Adama Kurusa,
historyka OBEN IPN Katowice nt. Nie dać się zaskoczyć. Działania opóźniające
Oddziału Wydzielonego "Truskolasy" 1 IX 1939 roku.
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We wrześniu 1939 roku żołnierze OW "Truskolasy", jednego z trzech oddziałów
wydzielonych 7 Dywizji  Piechoty wysuniętych nad granicę,  już od pierwszych
minut II  wojny światowej  stanęli  do walki  w obronie Polski  przed niemiecką
agresją. Trzon oddziału stanowił I batalion 27 pp dowodzony przez mjr. Mariana
Szulca, będącego jednocześnie dowódcą całego OW "Truskolasy". Bezpośrednim
przeciwnikiem  okazał  się  niemiecki  XVI  Korpus  Armijny,  w  skład  którego
wchodziły dwie dywizje pancerne oraz dwie dywizje piechoty.

Obok  zapoznania  się  z  wieloma  nieznanymi  faktami,  uczestnicy  mogli  m.in.
zobaczyć  archiwalne  fotografie  dokumentujące  działania  wojenne  w  rejonie
Podłęża, Przystajni, Panek, Truskolasów, Wręczycy Wielkiej i Kłobucka.

Dodatkową atrakcję stanowiła prezentacja repliki polskiego ręcznego karabinu
maszynowego wz. 28 czyli podstawowej broni maszynowej Wojska Polskiego w
1939  roku  oraz  pokaz  współczesnego  materiału  filmowego  prezentującego
oryginalny  egzemplarz  rkm  wz.  28  w  akcji.

Spotkanie  stanowiło  trzeci  z  cyklu  wykładów:  II  wojna  światowa w regionie
częstochowskim. Nowe fakty, nieznani bohaterowie, zapomniane epizody.

Kolejne spotkanie w czwartek 2 grudnia o godz. 18.00. Tematem będzie bój 74
Górnośląskiego  Pułku  Piechoty  w  obronie  pozycji  "Lubliniec"  1  IX  1939.
Uczestnicy  będą  także  mogli  zapoznać  się  z  polskim  ciężkim  karabinem
maszynowym  wz.  30.

Fot. Marcin Kurus
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