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Rezolucja Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej.

§1-
Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej ustanawia rok 2014 Rokiem
Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczypospolitej Partyzanckiej, powstalej na
przetomie lipca i sierpnia 1944 roku w wyniku walk toczonych z okupantem
niemieckim przez Armie KrajowaJ Bataliony Chiopskie wlatach II Wojny
Swiatowej w celu upamietnienia tych niezwykfych wydarzeri w historii Polski
oraz oddania czci polegfym i przypomnienia bohaterow - w 70. Rocznic?
wyzwolenia tej czesci kraju, w tym takze Ziemi Kazimierskiej.

§2.

Rezolucja wchodzi w zycie od 1 stycznia2014 roku.
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Uzasadnienie:

Rezolucja ma upamiemic wyzwolenie spod okupacji niemieckiej

znacznego obszaru Polski , do ktorego doszlo na przetomie lipca i sierpnia 1944

roku - 1000 km" wschodniej czesci Inspektoratu AK „ Maria" w bylych

powiatach: Miechow i Piriczow, ktory znalazl sie w pelnym wladaniu polskiego

Podziemia jeszcze przed wybuchem Powstania Warszawskiego.

Wczesniejsze dotarcie Armii Czerwonej do linii Wisly, Prus Wschodnich

i Karpat oraz lqdowanie aliantow zachodnich we Wloszech i Normandii ,

ozywily bardzo nadzieje wszystkich na bliski koniec wojny.

Od lipca 1944 r. trwa w Armii Krajowej - Inspektorat „ Maria"

przebudowa struktur wojskowych: powstaje 120 pivlk piechoty AK Ziemi

Piriczowskiej „ Kawiarnia". Jego dowodcq jest piriczowianin kpt. Roman
Zawarczynski ps. Sewer i jego z-ca por. Jan Pszczola „ W'ojnar". Z placowki

AK „ Kasztan" w Kazimierzy Wielkiej powstaje kompania „ Kasztan", z d-cq.

chor. Franciszkiem Palusem ps. Bartycki i jego z-cq. sierz. Marianem

Miklaszewskim ps. Odwet.

Kazimierza Wielka byla waznym osrodkiem Podziemnego Paristwa

Polskiego. Tutaj byta siedziba Obwodu AK Piriczow „ Pelagia" oraz miejsce
postoju d-cy 120.pp.AK „ Kawiarnia". Byla tez Kazimierza Wielka siedzibq.

Delegata Rzqdu RP na powiat Piriczow, czyli podziemnego Starosty - Jozefa

Dqbkowskiego, ps. T^gi, Dqb, Konar.

W kraju pod okupacjq niemieckq szalal ten-or. Niemcy mimo klesk na

wszystkich frontach wojny nadal z barbarzyriskq zajadlosciq. niszczyli nasz
narod.

Doszlo do gwaltownych wystqpieri i stare zbrojnych w wielu rejonach

Obwodu, w wyniku ktorych rozbrojono lub rozbito posterunki zandarmerii i

policji, jak: w Czarnocinie, Raclawicach, Swi^cicach, Koszycach, N. Brzesku,

N. Korczynie, Kazimierzy Wielkiej.

Oddzialy partyzanckie zajeiy posterunki niemieckie w Piriczowie, Skalbmierzu,

Bejscach i Proszowicach.



Ukoronowaniem zbrojnego wysilku podziemnego wojska bylo powstanie
na terenie bylego powiatu piriczowskiego i czeiciowo miechowskiego
Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczypospolitej Partyzanckiej / zwanej tez w
czasach PRL -u „ Republikq Piriczowskq'7. Na obszarze ok. 1000 km2 nasi
ojcowie i bracia utworzyli Rzeczypospolitq Partyzanckq, To bylo znaczace
wydarzenie w skali krajowej.

Dokonaly tego oddzialy Armii Krajowej i Batalionow Chlopskich a takze
w niewielkim stopniu AL.I NSZ.

Kazimiersko - Proszowicka Rzeczypospolita Partyzancka istniala od
22 lipca do 12 sierpnia 1944 roku. Jej najwiekszym sukcesem bylo:

- zamkniecie drog komunikacyjnych na kierunku Krakow - Sandomierz,
- zniszczenie znacznych sil okupanta - ok. 500 zabitych i rannych,
- zwiqzanie znacznych sil okupanta do walk zpolskim ruchem oporu,
- zdobycie znacznej ilosci uzbrojenia, m.in. 600 sztuk broni, kilkuset tysiecy

sztuk amunicji i innego sprzetu wojskowego.

Partyzanci Inspektoratu AK „ Maria", tworcy Rzeczypospolitej
Partyzanckiej 1944 roku z terenow nalezqcych przed wojnq do powiatu
piriczowskiego i miechowskiego po zajeciu naszego rejonu przez wojska
radzieckie i zdobyciu wladzy przez komunistow - byli przesladowani. Znow
zapelnily si? wi?zienia i tagry. Wczorajsi bohaterowie doznawali goryczy i
upokorzenia. Wielu z nich stracilo zycie. Walczyli o wolna^Polske.
Uczcijmy ich pamiec !
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