Obchody rocznicy założenia POW w Choroszczy

Uczniowie i nauczyciele naszej
szkoły wraz
z
mieszkańcami
Choroszczy świętowali 7 października
2018 roku sto pierwszą rocznicę
powołania Komendy Lokalnej Polskiej
Organizacji Wojskowej w Choroszczy.
Polska Organizacja Wojskowa
została założona w sierpniu 1914
w Warszawie z inicjatywy Józefa
Piłsudskiego w celu walki z rosyjskim
zaborcą. Na początku organizacja ta
działała tylko w Królestwie Polskim, później rozszerzyła działalność na Ukrainę i Rosję, zaś
po kryzysie przysięgowym i internowaniu Józefa Piłsudskiego przez Niemców, od lata 1917
roku także na Galicję. POW prowadziła szkolenia wojskowe młodzieży oraz działalność
wywiadowczo-dywersyjną na tyłach wojsk rosyjskich, przeprowadzała akcje zbrojne.
11 listopada 1918 roku Komendant
Główny POW wydał ostatni rozkaz –
rozwiązał organizację, a pozostałe jeszcze
w konspiracji ogniwa podporządkował
Sztabowi Głównemu Wojska Polskiego.
Inicjatorem powołania Komendy
Lokalnej Polskiej Organizacji Wojskowej
w Choroszczy był Stefan Brzostowski,
który przybył do naszego miasteczka
7 października 1917 roku, w dniu odpustu
Matki Bożej Różańcowej, aby nie
wzbudzać podejrzeń Niemców. Na czele
nowo powołanej komórki POW stanął Wiktor Kuczyński, zaś członkami byli: Bolesław Bosk,
Stanisław Wilczyński, Piotr Zinowicz oraz Tadeusz i Piotr Wilczyńscy. W krótkim czasie
do tej konspiracyjne organizacji napływali nowi działacze i liczba jej członków wzrosła do 19
osób. Dużą rolę w rozwoju choroszczańskiej POW odegrał ksiądz proboszcz Adam Ostrowski,
który był nie tylko przewodnikiem duchowym i kapelanem, ale również jej czynnym
członkiem.
7 października na rogu ulic Lipowej i Sienkiewicza, czyli w miejscu, gdzie przed stu
jeden laty, w domu państwa
Wilczyńskich, założono lokalną
komórkę POW, przedstawiciele
władz,
członkowie
lokalnych
stowarzyszeń
i
organizacji,
mieszkańcy Choroszczy, a także
dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
naszej
szkoły
uczestniczyli
w uroczystości upamiętniającej to
ważne dla naszej społeczności
wydarzenie. Posterunek honorowy
pełnili choroszczańscy harcerze.

Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” rys historyczny
wygłosił pan Józef Waczyński prezes Towarzystwa
Przyjaciół Choroszczy. Następnie zostały złożone pod obeliskiem
kwiaty i zapalono znicze.
Udział w rocznicowych obchodach sto pierwszej rocznicy
założenia Komendy Lokalnej Polskiej Organizacji Wojskowej
w Choroszczy był niecodzienną lekcją historii i patriotyzmu, która
pomogła uczniom docenić oraz upamiętnić odwagę i poświęcenie
naszych przodków w walce o niepodległość. Przypomniała także
dzieciom i młodzieży, że pielęgnowanie polskich tradycji jest
naszą powinnością.
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