
Dzień Patrona w jędrzejowskim „Grocie". Zasadzony został dąb pamięci i odsłonięta tablica 
poświęcona zamordowanemu na Wschodzie polskiemu oficerowi. Przyjechali jego najbliżsi 

Andrzej Zajtz, 
. syn k a p i t a n a 

Antoniego 
Z a j t z a : 
- Jestem bardzo 
wzruszony, 
szczęśliwymi 
dumny, żelmię 
mojego ojca 
znalazło się na 
tablicy 
pamiątkowej. 
Zasłużył na to. 
Dziękuję 
wszystkim, którzy 
przygotowali tę 
wyjątkową dla 
mnie i mojej 
rodziny 
uroczystość. 

W środę w Zespole 
Szkół Ponadgim-
nazjalnych numer 

2 imienia Stefana Roweckiego 
„Grota" w Jędrzejowie odbyły 
się uroczystości związane z ob
chodami Dnia Patrona szkoły. 
Posadzono również dąb pa
mięci i odsłonięto tablicę pa
miątkową poświęconą kapita
nowi Antoniemi Zajtzowi za
mordowanemu przez NKWD w 
Charkowie. 

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą polową na placu 
za budynkiem szkoły. Uczest
niczyli w niej zaproszeni goście 
oraz bardzo licznie młodzież. 
Po mszy i krótkiej części arty
stycznej uczniowie klas pierw
szych Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych numer 2 złożyli 
uroczyste ślubowanie. 

PRZYJECHAŁA 
RODZINA 
Druga część imprezy prze

n iosła się przed budynek 
szkoły, gdzie został zasadzony 
dąb pamięci oraz wmurowana 
tablica pamiątkowa upamięt
niająca kapitana Antoniego Za
jtza, mieszkańca Jędrzejowa 
zamordowanego przez NKWD 
w Charkowie w 1940 roku. 

Na uroczystość przybyła 
rodzina zamordowanego - syn 
Andrzej, córka Elżbieta Gwo-
ździewicz oraz wnuk Wojciech 
Gwoździewicz. - Jestem 
głęboko wzruszony i dumny, 
że nasz ojciec został tak wy
różniony. Nie spodziewaliśmy 
się tego - mówił Andrzej Zajtz 
podczas uroczystości. 

CÓRKA WZRUSZONA 
- Jestem głęboko wzruszo

na i dziękuję wszystkim, któ
rzy zorganizowali tę uroczy

stość - powiedziała Elżbieta 
Gwoździewicz. 

- Ojciec był jednym z żołnie
rzy, którzy walczyli od pierw
szego do ostatniego dnia woj
ny. Pod Wieluniem, kiedyjego 
dywizja była rozproszona po 
klęsce, jego przyjaciel nama
wiał go, by zrezygnował z dal
szej walki. Mógł to zrobić, jed
nak został i jak mówi piosen
ka „na stos rzucił swojego ży
cia los" - dodał Andrzej Zajtz. 

Jak twierdzi Bernard Such-
miel, wicedyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
numer 2 imienia Stefana Ro
weckiego „Grota", szkoła zde
cydowała się przyłączyć do 
akcji Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, polegającej na po
sadzeniu stu tysięcy dębów 
pamięci w 70 rocznicę śmierci 
Polaków na Wschodzie. 

W RADZIECKIEJ 
NIEWOLI 
Antoni Zajtz urodził się 11 

czerwca 1908 roku w Radomiu. 
Z zawodu pracował jako 
urzędnik. W Jędrzejowie się oże
nił i tutaj mieszkał. To właśnie z 
Jędrzejowa wyruszył na wojnę. 

20 sierpnia 1939 roku, ja
ko porucznik rezerwy piechoty 
72 pułku w Radomiu, po
wołany został na ćwiczenia 
wojskowe, a po wybuchu woj
ny trafił na front. Brał udział w 
walkach w Lesie Kozienickim, 
a po przeprowadzeniu się za 
Wisłę - w boju pod Kockiem. 
Do niewoli został wzięty przez 
wojska Związku Radzieckiego 
między Rawą a Lwowem. 

STRZAŁEM W TYŁ 
GŁOWY 
Umieszczony został w spe

cjalnym obozie w Starobiel-

Na uroczystość przybyła rodzina kapitana Antoniego Zajtza. Pierwszy z prawej wnuk Woj
ciech Gwoździewicz, druga z prawej córka Elżbieta Gwoździewicz, pierwszy z lewej syn An
drzej Zajtz. 

Na środowe uroczystości Dnia Patrona jędrzejowskiego „Grota" przybyła licznie młodzież 
szkolna i wielu zaproszonych gości. 

s k u , gdzie przebywal i 
wyłącznie o f i c e r o w i e . 
Stamtąd przesłał do rodziny 
dwie karty pocztowe, list i te
legram, 

wie żonę i troje dzieci Sta
nisławę, Andrzeja i Elżbietę. 9 
listopada 2007 roku miano
wany z o s t a ł p o ś m i e r t n i e 
przez prezydenta Lecha Ka

czyńskiego do stopnia kapita
na. 

Przemysław CHECHELSKI 
chechelski@echodnia.eu 

Od początku kwietn ia 
1940 roku jeńców partiami 
wywieziono do więz ienia 
NKWD w Charkowie, gdzie po 
krótkim przesłuchaniu mordo
wano strzałem w tył głowy. 
Tak zginął również porucznik 
Zajtz. Pozostawił w Jędrzejo-

Wokół zasadzonego dębu pamięci ustawiły się poczty 
sztandarowe. 

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała Elżbieta Gwoździewicz, córka kapita
na Zajtza. 
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