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EUGENIUSZ LOKAJSKI

BRONISŁAW CZECH

Eugeniusz Lokajski (1908  - 1944) -
oszczepnik, faworyt igrzysk olimpijskich w
Berlinie. Zdobywał medale mistrzostw Polski.
Przed II wojną światową był czołowym
oszczepnikiem na świecie. W 1934 r. został
Mistrzem Polski w rzucie oszczepem. Jeden z
powstańców warszawskich. W latach 1931 -
1932  odbywał służbę wojskową w Szkole
Podchorążych Rezerwy Piechoty w
Zambrowie. Zginął we wrześniu 1944 r.pod
gruzami zbombardowanej przez Niemców
kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej.

Bronisław Czech (1908 - 1944) - to
najwszechstronniejszy polski narciarz,
uprawiał zarówno narciarskie konkurencje
klasyczne, jaki alpejskie. Trzykrotny
reprezentant Polski na zimowych igrzyskach
olimpijskich. Po wybuchu II wojny światowej
bez wahania włączył się w działalność
konspiracyjną. Aresztowany w maju 1940
roku trafił pierwszym transportem więźniów
do Oświęcimia. Zmarł z wycieńczenia w
czerwcu 1944 roku.

Józef Bilewski - Baran (1899 - 1940) -
lekkoatleta, mistrz Polski w rzucie dyskiem i
pchnięciu kulą, olimpijczyk z Amsterdamu. Po
zakończeniu czynnej kariery sportowej
rozpoczął pracę trenerską i sędziowską. Był
działaczem Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki i Polskiego Związku Olimpijskiego. W
czasie I wojny światowej od marca 1917 r. do
listopada 1918 r. służył w Cesarskiej i
Królewskiej Armii. Pod koniec września 1939
roku z nieznanych przyczyn trafił do niewoli
sowieckiej i do obozu w Kozielsku.

Józef Bilewski - Baran
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PALMIRY

PAMIĘTAJ – PALMIRY

W sosnowym lesie – tu dobiegał do mety
Tu go dopadła, wyprzedziła śmierć,

Nie ta śnieżysta, z dziecinnych jasełek
co otrzepuje się z świerków, z jodełek,

z gwiazd nocą jasną…
Ta naznaczona, napiętnowana
czarnymi krzyżami swastyk.

Stąd już nie pobiegł ku słońcu, przestrzeni.
Tu nikt nie myślał o wieńcach laurowych.

Gałęziach palmy, gałązkach oliwek.
Koroną z cierni wieńczyły tu głowy hordy

wrzaskliwe.
Tadeusz Kubiak

Janusz Kusociński  - nieugięty na bieżni i na polu walki.
Dwudziestoczterokrotny rekordzista Polski oraz dwukrotny rekordzista
świata.  "Kusy”  nieustannie  jest symbolem sukcesów sportowych
Polski międzywojennej, symbolem obywatela, sportowca, a w
potrzebie, dzielnego żołnierza i konspiratora. Na początku swojej
sportowej drogi zajmował się piłką nożną. O jego sukcesie
zadecydowała systematyczność i bardzo intensywne treningi.
Sportowiec był zawodnikiem niezwykle ambitnym, nazywano go
"gigantem pracy treningowej".  
Już w 1928 roku zaczął bić rekordy krajowe i zdobył mistrzostwo
Polski. 31 lipca 1932 na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles zdobył
złoty medal w biegu na 10 000 m. 
Dystans pokonał w czasie 30 min 11.4 sek., ustanawiając tym samym
nowy rekord olimpijski oraz nowy rekord Polski. Walczył nie tylko na
bieżni. Kusociński będący kapralem rezerwy zgłosił się ochotniczo do
wojska,  by bronić Warszawy. Został dowódcą Kompanii Karabinów
Maszynowych II Batalionu 360 Pułku Piechoty. Podczas walk w obronie
stolicy został dwukrotnie ranny. Za bohaterską postawę został
odznaczony Krzyżem Walecznych (28 września 1939). 
21 czerwca 1940 roku w Palmirach, został rozstrzelany przez Niemców
wielki człowiek, wielki Polak, patriota, wspaniały sportowiec. 
Tradycją naszej szkoły są organizowane wycieczki do grobu naszego
patrona Janusza Kusocińskiego.
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REDAKCJA 
WIEŚCI TRÓJKI

KRZYŻÓWKA

1.Mazurek Dąbrowskiego.
2. W tym miesiącu obchodzimy Święto   
Niepodległości.
3. W godle Polski.
4. Styczniowe lub warszawskie.
5. Pierwsza stolica Polski.
6. Dowódca Legionów Polskich.
7. Miejsce śmierci "KUSEGO".
8. Bałtyckie.
9. Potrzebna podczas walki.
10. Biały orzeł na czerwonym tle.
11. Nasza Ojczyzna.
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