
Motto - przesłanie – idea: 
Na gorczańskim szlaku wspomnijmy chłopaków 

Od Lecha, Adama, Lamparta 
Tych z opaską AK i spod Ognia znaków 

Bo ich krew tyle samo jest warta 
 

Na gorczańskim szlaku wspomnij tych chłopaków 
Od Suskiego i od Borowego 

Wspomnij śbika, Kurasia, Przyjaciela, Harnasia 
Bo za Orła walczyli Białego 

Jednego 
Tego samego 

Naszego  

 
 
 
 

„Reduta wolności – Stare Wierchy ‘45” 
 
 
     6 lutego 2010 nasza waksmundzka GRH BŁYSKAWICA wraz z nowotarską  
GRH "17 Infanterie Division 21 Infanterie Regiment   i zaprzyjaźnionymi 
rekonstruktorami z śywca organizuje rekonstrukcje pt.” Reduta wolności – 
Stare Wierchy ‘45” . Na wysokości 983 m n.p.m. na polanie Stare Wierchy w 
zimowych klimatach  pragniemy  przedstawić epizody z dziejów partyzanckiego 
schroniska - codzienną  konspirację i heroiczną walkę  jaką prowadzili Ŝołnierze 
Wojska Polskiego począwszy od  lokalnych struktur ZWZ – AK /m.in. OP kpt. 
Juliana Zapały  „Lamparta”  / poprzez szeregi  ROCHa - BCh aŜ do oddziałów 
niepodległościowych mjr Józefa Kurasia „Orła/Ognia”.  
       Impreza składać się będzie z  dwóch inscenizacji  wprowadzających i  
rekonstrukcji głównej , która to będzie  pierwszą taką akcją na tej wysokości i w 
warunkach zimowych  na terenie naszego Podhala.  

• Scenka pierwsza przedstawi zawiązanie konspiracji placówek ZWZ 
Niedźwiedź, które odbywało się w schronisku na Starych Wierchach w 
1940 r., 0 

• druga scenka to przysięga trójek Konfederacji Tatrzańskiej kierowanej 
przez Augustyna Suskiego, które miało miejsce na terenie owego 
schroniska w 1941 r.  

• Trzecią część stanowić będzie  odwetowy atak niemiecki na schronisko i  
polska obrona w wykonaniu OP „SETKA” z 12 pp AK w styczniu’45 r. 



• Na zakończenie przewidziany jest Apel Poległych 1939-49 przy werblach 
orkiestry reprezentacyjnej Karpackiego Oddziału StraŜy Granicznej.    

 
     Pomysłodawcą  tejŜe imprezy i zarazem jej głównym koordynatorem jest 
kierownik  schroniska na Starych Wierchach - Wojciech Stachoń. Wszystkich 
chętnych rekonstruktorów serdecznie zapraszamy do udziału, kontakt poprzez 
naszą stronę www.grh.waks.pl. 
  Wszystkich serdecznie zapraszamy do przybycia i obejrzenia tego widowiska. 
 
 
 

Plan wydarzeń: 
 
1/ powitanie gości i uczestników zlotu przez kierownika schroniska, prezentacja 
GRH, zawieszenie flag narodowej i PTTK, hymn  - godz. 12:00 
 
2/ prezentacja historii Starych Wierchów przed 1939 i na początku II wojny 
 
3/ scenka I :Odprawa konspiratorów ZWZ z Niedźwiedzia’40 
 
4/ scenka II : Przysięga Konfederatów Tatrzańskich’41 
 
5/ rys historyczny 12 pp. AK 
 
6/ rekonstrukcja walki zimowej  OP SETKA /  IV bat. 12 pp. AK/ z Niemcami 
 
7/ podsumowanie rekonstrukcji  
 
8/ Apel Poległych 1939-49 
 
9/ „Trudne ścieŜki konspiracji – historia Mieczysława Klempki „Kota”  - 
prelekcja Katarzyny Ceklarz  – ze Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec 
 
10/ zdjęcia i spotkanie z rekonstruktorami 
 
11/ watra partyzancka z udziałem kombatantów ŚZśAK, ZśAK, ZWPOS 
 
 
Organizator: 
Schronisko Stare Wierchy – kierownik Wojciech Stachoń 
 
Współorganizatorzy: 



Gmina Niedźwiedź,  
Starostwo Nowy Targ,  
Burmistrz Miasta Rabka,  
Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec. 
 
Instytucje wspierające: 
GRH „Błyskawica” – Waksmund / Bartłomiej Kuraś/ 
GRH 17 DP Wehrmachtu – Nowy Targ /Krzysztof Musielak/ 
GRH "San" 
SRH "Wrzesień 39" 
GRH "BON śywiec" 
KRH "Tomaszów 39" 
 


