
 

Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu  

W Trójcy Świętej jedynemu,  

że będę wiernie służył Polsce,  

rozkazy swych dowódców wykonywał ,   

walczył przeciwko obecnemu ustrojowi w Polsce.  

Tajemnicy w żadnych okolicznościach nie zdradzę, 

Tak mi Panie Boże dopomóż.   

  Przysięga żołnierzy  ,,Zielonego Trójkąta”  

 

Tak przysięgali  żołnierze  z Zielonego  Trójkąta – polskiej  podziemnej organizacji 

militarnej związanej z  Armią Krajową. Organizacja licząca około 50 żołnierzy  

działała na terenie powiatu wrzesińskiego, gnieźnieńskiego i okolic. 

 

Wśród żołnierzy Zielonego Trójkąta były osoby związane z Powidzem:  

 Gaziński Arkadiusz , ps. Jeleń  ur. 6.02.1925 r. w Powidzu. Od października  

1945 członek oddziału Leona Wesołowskiego ps. ,,Wichura” (Zielony 

Trójkąt). Według Urzędu Bezpieczeństwa (UB)  brał udział w 14 akcjach 

(,,napadach” ). Zatrzymany 21 listopada 1945 w Strzelnie w czasie akcji , w 

której zginął ,,Wichura” . Po 3 dniach zbiegł z więzienia w Mogilnie po 

obezwładnieniu dozorcy . Od grudnia do lipca 1946 roku członek oddziału 

,,Sokoła” – uczestniczył  w 9 akcjach na posterunki MO , spółdzielnie , a 

następnie połączył się z oddziałem ,,Cienia” . Po rozbiciu oddziału wyjechał 

do Gdańska , gdzie ukrywał się używając dokumentów na nazwisko  

Dereziński  Włodzimierz.  Ujawnił się 15 marca 1947 r. w Powiatowym 

Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Gnieźnie , zdając pistolet 

maszynowy , 2 magazynki i 96 naboi . W swoim oświadczeniu przyznał się 

do udziału w 15 akacjach. Niekarany .Wyprowadził się z Powidza, 

zamieszkał w Elblągu , a następnie w Pszczółkach w powiecie gdańskim   

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_wrzesi%C5%84ski


 Marszałek Kazimierz, ps. ,,Błyskawica” urodzony 26 grudnia 1921 w 

Kosewie. 8 lipca 1945 roku zdezerterował z ,,odrodzonego” Wojska 

Polskiego. Od  września do listopada 1945 roku był żołnierzem oddziału 

Leona Wesołowskiego ,,Wichury”, potem ukrywał się w powiecie 

ostródzkim. Ujawnił się 4 marca 1947 w Powiatowym Urzędzie 

Bezpieczeństwa Publicznego w Koninie. Mieszkał w Powidzu .  

 

 Purek Zbigniew, ps. Jastrząb  urodzony 1 kwietnia 1924 r.  w Miłosławiu . 

zamieszkały w Powidzu od roku 1926.  Uczęszczał do szkoły w Powidza. 

Wraz z braćmi tworzył w szkole harcerstwo.  W czasie wojny działał w 

organizacjach konspiracyjnych. Ojciec Tomasz Purek  komendant 

posterunku policji w Powidzu – został zamordowany przez Rosjan w 

Miednoje wiosną 1940 roku. Brat Bolesław  za działalności w  Związku 

Walki Zbrojnej został skazany przez Niemców na karę śmierci w 

październiku  1943 roku . Brat Eryk walczył początkowo w szeregach 

Wojska Polskiego , a następnie już po ewakuacji brał udział w  Bitwie o 

Anglię .  

Zbigniew od czerwca 1945 roku był członkiem oddziału Wichura . Według 

UB brał udział w 21 akcjach oddziału. Aresztowany 24 sierpnia 1945r. 

Sądzony a następnie skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 

24.01.1946 w Poznaniu w Miejskim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego   
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