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wk∏adka do „Kombatanta” nr 7-8/2003

UCHWA¸A SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
z dnia 11 lipca 2003 r.
w 60. rocznic´ Êmierci Genera∏a
W∏adys∏awa Sikorskiego
4 lipca 2003 r. min´∏a 60. rocznica tragicznej Êmierci Genera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego, ˝o∏nierza, polityka i wybitnego m´˝a stanu. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie
uczciç Jego bohaterskie czyny oraz wielkie oddanie, z jakim pracowa∏ na rzecz niepodleg∏ej, suwerennej i demokratycznej Polski.
W najtrudniejszym momencie polskich dziejów, po najeêdzie niemieckim i sowieckim, Genera∏
Sikorski nieust´pliwie wskazywa∏ drog´ walki o Polsk´ jako paƒstwo silne, stabilne, demokratyczne, w bezpiecznych, poszerzonych na zachodzie granicach. Dà˝y∏ jednoczeÊnie do urzeczywistnienia nowego, pokojowego ∏adu europejskiego, opartego na idei szerokiej wspó∏pracy paƒstw europejskich. Wa˝nym elementem tej wspó∏pracy mia∏a byç konfederacja polsko-czesko-s∏owacka.
W rocznic´ dramatu gibraltarskiego stwierdzamy, ˝e marzenia Genera∏a Sikorskiego
o Polsce suwerennej, demokratycznej, bezpiecznej i przynale˝nej do rodziny paƒstw europejskich stajà si´ rzeczywistoÊcià.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje ho∏d znamienitemu Polakowi, jednemu z ojców
duchowych III Rzeczypospolitej.
Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
Monitor Polski, Nr 37 z 24 lipca 2003

WYSTÑPIENIE PREMIERA LESZKA MILLERA
NA POSIEDZENIU KOMITETU HONOROWEGO OBCHODÓW
60. ROCZNICY ÂMIERCI GEN. W¸ADYS¸AWA SIKORSKIEGO
Warszawa, Belweder 3 lipca 2003 r.
Spotykamy si´ dziÊ z okazji 60. rocznicy tragicznej Êmierci gen. W∏adys∏awa Sikorskiego, premiera Rzeczypospolitej Polskiej i Naczelnego Wodza podczas II wojny Êwiatowej, a tak˝e jednego z najwybitniejszych m´˝ów stanu i dowódców wojskowych XX wieku. Spotykamy si´ w Roku W∏adys∏awa Sikorskiego, og∏oszonym przez Sejm
RP. PrzybyliÊmy tu – ˝o∏nierze genera∏a, kombatanci, politycy, dyplomaci, naukowcy, historycy, aby uczciç pami´ç wielkiego Polaka, który w mrocznych czasach wojny i okupacji, uosabia∏ nadzieje na zwyci´stwo, podnosi∏
na duchu i umacnia∏ wol´ walki o wyzwolenie Ojczyzny.
Zaanga˝owanie genera∏a na rzecz odzyskania i umocnienia niepodleg∏oÊci Polski, a póêniej jej obrony, jest
godne podziwu i najwy˝szego uznania. Jeszcze w czasie zaborów wspó∏tworzy∏ Zwiàzek Walki Czynnej – Zwiàzek
Strzelecki we Lwowie. Prowadzi∏ szkolenia wojskowe, a po wybuchu I wojny Êwiatowej, wszed∏ w sk∏ad Naczelnego Komitetu Narodowego, sta∏ na czele Departamentu Wojskowego i organizowa∏ rekrutacj´ do Legionów Polskich. W 1918 r. gen. Sikorski organizowa∏ samoobron´ Polaków w PrzemyÊlu, dowodzi∏ Grupà Poleskà. W sierpniu 1920 r. dowodzona przez niego 5 Armia wnios∏a istotny wk∏ad w zwyci´skie zakoƒczenie Bitwy Warszawskiej.
By∏ dowódcà 3 Armii w bitwie nad Niemnem. W II Rzeczypospolitej by∏ premierem i ministrem spraw wojskowych, przyczyniajàc si´ walnie do reorganizacji i unowoczeÊnienia polskiej armii. Po maju 1926 r. poÊwi´ci∏ si´
pracy naukowej. Zas∏ynà∏ jako teoretyk wojskowoÊci, autor wielu ciekawych i cenionych publikacji z zakresu
sztuki wojennej. Po kl´sce wrzeÊniowej w 1939 r. odbudowa∏ we Francji armi´ polskà i przeprowadzi∏ jej ewakuacj´ do Wielkiej Brytanii. Stanà∏ na czele rzàdu, zachowujàc ciàg∏oÊç polskich legalnych w∏adz. Powo∏a∏ Zwiàzek Walki Zbrojnej, który po przemianowaniu na Armi´ Krajowà, sta∏ si´ najwi´kszà podziemnà formacjà wojskowà II wojny Êwiatowej. W 1941 r. gen. Sikorski podpisa∏ porozumienie ze Zwiàzkiem Radzieckim, dzi´ki czemu
setki tysi´cy Polaków, ofiar stalinowskich represji, odzyska∏o wolnoÊç, a wielu z nich sta∏o si´ ˝o∏nierzami Armii
Polskiej na Wschodzie.
W∏adys∏aw Sikorski by∏ pierwszym polskim politykiem w czasie II wojny Êwiatowej, który mia∏ odwag´ i wyobraêni´, aby wprowadzaç polityk´ polskà na drog´ realiów wynikajàcych z ówczesnego uk∏adu si∏. By∏ te˝ cz∏owiekiem, który ju˝ 60 lat temu g∏osi∏ poglàd, ˝e integracja paƒstw kontynentu jest jedynym, realnym sposobem
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Na spotkanie z premierem Leszkiem Millerem przybyli do Belwederu przedstawiciele kombatantów ze wszystkich Êrodowisk
– Sybiracy, cz∏onkowie Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych, Akowcy. By∏a te˝ du˝a
grupa by∏ych ˝o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie.
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osiàgni´cia pokoju i stabilnoÊci oraz zapewnienia rozwoju gospodarczego.
Te idee próbowa∏ przenosiç na grunt faktów politycznych, co znajdowa∏o
wyraz w aktywnych, majàcych skutkowaç ju˝ w Europie powojennej, kontaktach kierowanego przez niego rzàdu z rzàdami emigracyjnymi innych
paƒstw europejskich.
Godzi si´ to przypomnieç w∏aÊnie teraz, w Roku W∏adys∏awa Sikorskiego, w roku europejskiego referendum, w którym Polacy zdecydowali
o swojej przynale˝noÊci do Unii Europejskiej. W tym sensie bowiem realizujemy testament polityczny naszego wielkiego rodaka, nadajàc jego wizji
konkretny kszta∏t. Polska by∏a dla genera∏a wszystkim. Rzeczypospolitej
s∏u˝y∏ do koƒca jako ˝o∏nierz i jako polityk. Pracowa∏ bez wytchnienia,
szukajàc sojuszników dla sprawy polskiej. ¸agodzi∏ napi´cia wewn´trzne,
przywo∏ujàc cnot´ tolerancji i patriotyzmu. Jako mà˝ stanu docenia∏ kontekst europejski i Êwiatowy. Niestety
zmar∏ przedwczeÊnie i tragicznie. Zabrak∏o go, kiedy by∏ najbardziej potrzebny.
DziÊ, w gronie ˝o∏nierzy genera∏a, po raz kolejny musimy wyraziç nadziej´, ˝e tragedia gibraltarska w pe∏ni zostanie wyjaÊniona. Pragniemy wszyscy, by rocznica Êmierci gen. Sikorskiego by∏a kolejnà wa˝nà okolicznoÊcià,
wykorzystanà dla poszerzania zakresu porozumienia i wspó∏pracy Polaków dla wspólnego dobra, jakim jest Polska. Tym bardziej czci si´ pami´ç ludzi, im wi´cej czerpie si´ z nich màdrej inspiracji do wspó∏czesnych dzia∏aƒ.
Wielkie rocznice pobudzajà te˝ zainteresowanie szerokiej rzeszy czytelników, s∏uchaczy i widzów. T´ okolicznoÊç
nale˝y dobrze wykorzystaç, pami´tajàc zw∏aszcza o m∏odym pokoleniu, dla którego II wojna Êwiatowa jest ju˝ wydarzeniem bardzo odleg∏ym. Co innego kombatanci i weterani. Dla Paƒ i Panów tu obecnych i dla ludzi Paƒstwa
pokolenia, dziÊ tu nieobecnych, by∏y to lata przerwanego brutalnie dzieciƒstwa, przerwanych karier zawodowych,
przerwanych marzeƒ o szcz´Êliwym ˝yciu. Zamiast czasu szcz´Êcia i spokoju, nasta∏ czas walki i ofiar. Wtedy w∏aÊnie gen. Sikorski dla Polaków pod okupacjà by∏ nadziejà na szybkie wyzwolenie, dla ˝o∏nierzy by∏ najwy˝szym
autorytetem, dla polityków by∏ liderem sprawy polskiej.
Prosz´ przyjàç szanowni Paƒstwo, wyrazy najwy˝szego szacunku za s∏u˝b´ dla Polski w czasie wojny, okupacji,
przez wszystkie lata powojenne i teraz. Za codziennà, ci´˝kà prac´ na rzecz naszej wspólnej narodowej pomyÊlnoÊci.
Pragn´ podzi´kowaç cz∏onkom Komitetu Honorowego obchodów 60. rocznicy Êmierci gen. W∏adys∏awa Sikorskiego za przyj´cie zaproszenia do udzia∏u w pracach Komitetu. Pragn´ podzi´kowaç wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystoÊci, a za Paƒstwa poÊrednictwem – wszystkim organizatorom obchodów Roku W∏adys∏awa Sikorskiego, zarówno w kraju, jak i za granicà. Szczególne wyrazy podzi´kowania kieruj´ do nauczycieli
i wychowawców, za ich trud przybli˝enia sylwetki i dzie∏a tego wielkiego Polaka. Dzi´kuj´ naukowcom, publicystom, dziennikarzom za istotny wk∏ad w przybli˝enie spo∏eczeƒstwu polskiemu oraz naszym przyjacio∏om i sojusznikom za granicà postaci gen. W∏adys∏awa Sikorskiego, polskiego ˝o∏nierza, polityka i m´˝a stanu.
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Do redakcji wp∏ywa wiele informacji na temat
uroczystoÊci zwiàzanych z Rokiem Genera∏a Sikorskiego. B´dziemy je sukcesywnie publikowaç
w nast´pnych numerach „Kombatanta”. Obecnie
przedstawiamy sprawozdania z uroczystoÊci centralnych, które odby∏y si´ na prze∏omie czerwca
i lipca br. CzeÊç Genera∏owi i jego ˝o∏nierzom oddawali przedstawiciele najwy˝szych w∏adz Rzeczypospolitej – premier, wicemarsza∏kowie Sejmu
i Senatu, ministrowie, delegacje w∏adz miast,
w których odbywa∏y si´ uroczystoÊci. Urzàd
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
reprezentowali minister Jan Turski i jego zast´pca
Jerzy Koz∏owski.

Kraków, sobota, 28 czerwca
Dla ˝o∏nierzy walczàcych w II wojnie Êwiatowej,
a przede wszystkim dla tych, którzy s∏u˝yli w Polskich Si∏ach Zbrojnych na Zachodzie, mo˝liwoÊç uczestniczenia
w podnios∏ych uroczystoÊciach na Wawelu by∏a du˝ym
prze˝yciem. Choç przyby∏o ich tam stosunkowo niewielu (Êrodowisko krakowskie by∏o reprezentowane przez
kilkudziesi´ciu weteranów, z Warszawy przyjecha∏a grupa kilkunastoosobowa), w niczym to nie umniejsza∏o
rangi obchodów. Zresztà szczup∏oÊç miejsca w krypcie
w jakiÊ sposób ogranicza∏a liczb´ celebrantów.
Jak wiadomo, decyzj´ o przeniesieniu prochów genera∏a Sikorskiego na Wawel podj´∏a Rada Ministrów RP
ju˝ w cztery dni po katastrofie gibraltarskiej. Decyzja ta
zosta∏a wykonana dopiero dziesi´ç lat temu – we wrzeÊniu 1993 roku. Od tamtego czasu zw∏oki Genera∏a spoczywajà w Krypcie Âw. Leonarda, w tej samej, w której le˝à mi´dzy innymi Tadeusz KoÊciuszko i Jan III Sobieski.
O godz. 16.30 przed sarkofagiem kryjàcym prochy
gen. W∏adys∏awa Sikorskiego w podziemiach Katedry
Wawelskiej zosta∏y z∏o˝one wieƒce i kwiaty. W ceremonii, w której wzi´li mi´dzy innymi udzia∏ minister Jan
Turski i jego zast´pca Jerzy Koz∏owski, uczestniczy∏a
cioteczna wnuczka Genera∏a – Ewa Wojtasik (zob.
zdj´cie). Pó∏ godziny póêniej w Katedrze rozpocz´∏o si´
nabo˝eƒstwo w intencji Genera∏a i jego ˝o∏nierzy. OdKrypta Êw. Leonarda

prawi∏ je ks. infu∏at Janusz Bielaƒski, proboszcz Katedry Wawelskiej. W ciszy i skupieniu uczestnicy uroczystoÊci modlili si´ za spokój duszy tych, którzy w obronie
Ojczyzny oddali swe ˝ycie.
Ostatnim tego dnia krakowskim akcentem rocznicy
Êmierci gen. Sikorskiego by∏a salwa artyleryjska, oddana na jego czeÊç na Stadionie Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel”. Na zakoƒczenie Festiwalu Orkiestr
D´tych, na którym prezentowa∏o si´ kilkanaÊcie reprezentacji ró˝nych krajów, i który zgromadzi∏ wiele tysi´cy widzów, salutem armatnim uhonorowano pami´ç
wielkiego ˝o∏nierza Rzeczypospolitej.

Warszawa, czwartek, 3 lipca
Ulica Turecka – Plac Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
Pi´kna, s∏oneczna pogoda towarzyszy∏a kombatantom, którzy tego dnia oddawali honory Genera∏owi. Najpierw, o godzinie 10.00, zebrali si´ przy ul. Tureckiej, by
przed jego popiersiem z∏o˝yç wieƒce i kwiaty, a tu˝ przed
godzinà 12 w po∏udnie przybyli na Plac Pi∏sudskiego, by
uczestniczyç w uroczystej odprawie wart i sk∏adaniu
wieƒców przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza. Zebra∏o
si´ ich liczne grono, przede wszystkim mieszkaƒców stolicy. Na zaproszenie naszego Urz´du do Warszawy przy-

60 LAT TEMU
jecha∏o równie˝ kilkunastu dzia∏aczy ruchu kombatanckiego z ró˝nych stron kraju – byli to przedstawiciele
terenowych rad kombatanckich oraz kilku bardzo czynnych w swej pracy na rzecz kombatantów prezesów zarzàdów okr´gowych Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych oraz Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP. Przyjechali wi´c przedstawiciele Olsztyna,
Kielc, Opola, Poznania, Ko∏obrzegu i Szczecina. Obecny
by∏ mi´dzy innymi prezes Marek Gajewski z P∏ocka.
Opraw´ uroczystoÊci stanowi∏y liczne poczty sztandarowe – kombatanckie, szkolne i harcerskie. Po odegraniu hejna∏u Wojska Polskiego przez Orkiestr´ Garnizonu Siedlce nastàpi∏a uroczysta zmiana posterunku
honorowego przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza. Nast´pnie z∏o˝ono wieƒce i kwiaty. Sk∏adali je, oddajàc
ho∏d poleg∏ym ˝o∏nierzom II wojny Êwiatowej, a przede
wszystkim genera∏owi W∏adys∏awowi Sikorskiemu,
przedstawiciele w∏adz III Rzeczpospolitej – parlamentarzyÊci, ministrowie, dzia∏acze samorzàdowi. Ale
w pierwszym rz´dzie szli kombatanci – ˝o∏nierze Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, dla których genera∏
Sikorski to nie tylko symbol Rzeczpospolitej walczàcej
w gronie aliantów, ale ich dowódca, Naczelny Wódz,
którego rozkazy wype∏niali w latach wojny.
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Popiersie W∏adys∏awa Sikorskiego przy ul. Tureckiej w Warszawie znajduje si´ w miejscu domu, w którym przed wojnà mieszka∏ W∏adys∏aw Sikorski

Na zakoƒczenie przed zebranymi na trybunie kombatantami przedefilowa∏a towarzyszàca uroczystoÊci
kompania honorowa oraz orkiestra wojskowa.

fot. K. K´pka

Belweder
Panie Premierze, Panowie Marsza∏kowie Sejmu i Senatu, Panie i Panowie Ministrowie, Szanowni Cz∏onkowie Komitetu Honorowego, Szanowni Kombatanci
i Drodzy GoÊcie!
4 lipca 1943 roku o godz. 23.03 z lotniska na Gibraltarze wystartowa∏ brytyjski bombowiec strategiczny Liberator
z Premierem Rzàdu Rzeczypospolitej Polskiej i Naczelnym
Wodzem – Genera∏em W∏adys∏awem Sikorskim na pok∏adzie. 16 sekund póêniej maszyna run´∏a do morza. Wraz
z Genera∏em zgin´li: jego córka Zofia LeÊniowska i Szef
Sztabu Naczelnego Wodza gen. Tadeusz Klimecki.
W tragicznej katastrofie, którà do dziÊ okrywa tajemnica, Polska straci∏a przywódc´ politycznego i wojskowego.
Straci∏a cz∏owieka, który po kl´sce wrzeÊniowej przejà∏ na
obczyênie ster Polski Walczàcej, a dla rodaków w okupowanym kraju symbolizowa∏ wiar´ w przetrwanie i zwyci´-

stwo. Odszed∏ ˝o∏nierz, który uosabia∏ wobec Êwiata niez∏omnego ducha walki Narodu Polskiego o wolnoÊç
Ojczyzny oraz polityk – or´downik idei federacji i bezpieczeƒstwa zbiorowego przysz∏ej nowoczesnej Europy.
Tymi s∏owami przywita∏ zebranych w Belwederze
goÊci kierownik Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Turski. Przybyli tam, na
zaproszenie Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera
przedstawiciele wszystkich Êrodowisk kombatanckich,
ale przede wszystkim cz∏onkowie Komitetu Honorowego obchodów Roku Genera∏a Sikorskiego. UroczystoÊci organizowane 3 i 4 lipca, dok∏adnie w 60. rocznic´ katastrofy gibraltarskiej, zosta∏y pomyÊlane jako
apogeum obchodów. Stàd specjalne uhonorowanie
cz∏onków Komitetu. Jego sk∏ad opublikowaliÊmy
w czerwcowym numerze „Kombatanta”(poÊwi´conym

gen. Sikorskiemu), tutaj nie ma wi´c potrzeby go powtarzaç. Trzeba jednak przypomnieç, ˝e wesz∏y doƒ
m.in. – obok wicemarsza∏ków Sejmu i Senatu oraz ministrów obrony narodowej, spraw zagranicznych i edukacji narodowej i sportu – znane osobistoÊci ˝ycia politycznego i spo∏ecznego, w tym ostatni Prezydent RP
na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski, legendarny
Kurier z Warszawy dyrektor Jan Nowak-Jezioraƒski
oraz Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari
gen. Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki.
Po uroczystym przywitaniu goÊci przez ministra Jana
Turskiego, g∏os zabra∏ premier Leszek Miller. Jego wystàpienie publikujemy na 2 stronie.
Postaç gen. Sikorskiego jest zapisana w pami´ci
wszystkich polskich kombatantów. Jednak dziÊ mo˝na
znaleêç tylko niewielu, którzy mieli okazj´ bezpoÊred-

fot. K. K´pka

ZGINÑ¸ GENERA¸ SIKORSKI

3 lipca, Warszawa, ul. Turecka, przed uroczystym z∏o˝eniem
wieƒców przed popiersiem Genera∏a Sikorskiego. Od lewej: kpt.
Eustachy Jaroszenko, prezes Sto∏ecznego Ârodowiska 1 Polskiej
Dywizji Pancernej, Jerzy Koz∏owski, zast´pca kierownika
Uds.KiOR, mjr Marian Mula, delegat Zwiàzku ˚o∏nierzy 3 Dywizji Strzelców Karpackich w Londynie, gen. bryg. Stanis∏aw
Na∏´cz-Komornicki, kanclerz Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti Militari, Irena Godycka, wiceprzewodniczàca Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju.
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fot. K. K´pka
Warszawa, 3 lipca, przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza. Jako pierwsi wieniec z∏o˝yli kombatanci
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie

nio si´ z nim zetknàç. Do nich nale˝y prezes stowarzyszenia „Karpatczyków” Tadeusz Czerkawski.
Wspominajàc swoje ostatnie, przelotne spotkanie z Genera∏em, prezes Czerkawski powiedzia∏ m.in.:
Dat´ 8 czerwca 1943 roku pami´tam
dobrze. Na du˝ym placu apelowym,
na obrze˝ach irackiego Kirkutu
w Kurdystanie 3 Dywizja Strzelców
Karpackich oraz inne oddzia∏y Armii
Polskiej na Wschodzie mia∏y si´ spotkaç z Naczelnym Wodzem przed jego odlotem do Londynu (...)
Wreszcie przyjecha∏ gen. Sikorski
ze Êwità. Byli z nim i gen. Anders, i dowódca dywizji Stanis∏aw Kopaƒski –

jednooki genera∏. Spotkanie by∏o rutynowe. Zawiera∏o stwierdzenie, ˝e dywizja jest ju˝ gotowa do walki. Ale
w pami´ci zapad∏y nam s∏owa genera∏a Sikorskiego wypowiedziane na zakoƒczenie wizyty: „GotowoÊç do oddania ofiary ˝ycia za Ojczyzn´ czytam
w waszych oczach. Chcia∏bym zatem,
abyÊcie wiedzieli, ˝e trzymajàc mocno
ster ∏odzi polskiej wype∏ni´ i ja swój
obowiàzek do koƒca” Dwa dni póêniej zapad∏a cisza wÊród rozbitych na
pustyni namiotów: Naczelny Wódz
zakoƒczy∏ swà drog´ do Polski w Gibraltarze.
Oprócz prezesa Czerkawskiego
swoje wojenne wspomnienia za-

prezentowa∏o jeszcze troje kombatantów – Klara Rogalska, gen. Wac∏aw Szklarski oraz W∏adys∏aw
Matkowski.
Wszyscy
mówili
o wielkim znaczeniu, jakie wywar∏a na koleje ich ˝ycia w czasie wojny polityka prowadzona przez premiera i Naczelnego Wodza.
Szczególnie podkreÊlali zawarty
przezeƒ uk∏ad z ZSRR. Dzi´ki
niemu uratowanych zosta∏o wiele
tysi´cy Polaków deportowanych na
Syberi´ po 17 wrzeÊnia 1939 roku,
a powsta∏a w `1941 roku Armia
Polska zapisa∏a chlubnà kart´
w dziejach II wojny Êwiatowej.
Muzeum Wojska Polskiego
Ostatnim akordem uroczystoÊci
zorganizowanych w Warszawie tego

fot. K. K´pka
UroczystoÊç otwarcia wystawy w Muzeum Wojska
Polskiego. Wst´g´ przecina minister Jan Turski,
obok gen. Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki.

dnia by∏o otwarcie wystawy poÊwi´conej Genera∏owi w Muzeum Wojska Polskiego. Przybyli do Muzeum
kombatanci mieli okazj´ obejrzeç
bogate zbiory – zawierajàce obok
ikonografii wiele innych pamiàtek
pozosta∏ych po W∏adys∏awie Sikorskim, m.in. jego umundurowanie,
okulary i zegarek, który otrzyma∏
od Ignacego Paderewskiego.

Londyn, piàtek, 4 lipca

fot. B. Materska
Londyn, 4 lipca, na uroczystoÊci przybyli polscy kombatanci z ca∏ej Wielkiej Brytanii. Przed pomnikiem
ustawi∏y si´ liczne poczty sztandarowe
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O godz. 10 rano z Warszawy wystartowa∏ specjalny, rzàdowy samolot, na pok∏adzie którego – w towarzystwie premiera Leszka Millera,
wicemarsza∏ków Sejmu prof. Tomasza Na∏´cza i Senatu Ryszarda Jarzembowskiego oraz kilku ministrów, w tym ministra obrony
narodowej Jerzego SzmajdziƒskieKOMBATANT 2003 nr 7-8 – Wk∏adka

fot. B. Materska

fot. J. Koz∏owski

Londyn, 4 lipca, za chwil´ przed Pomnikiem Genera∏a zostanà z∏o˝one kwiaty

Londyn, 4 lipca, pamiàtkowe zdj´cie przed odlotem do Polski

go i kierownika naszego Urz´du Jana Turskiego – kilkudziesi´ciu kombatantów polecia∏o do Londynu. UroczystoÊci tam organizowane rozpocz´∏y si´ mszà Êw.
w Katedrze Westminsterskiej, koncelebrowanà przez
Biskupa Polowego WP gen. S∏awoja Leszka G∏ódzia.
Wraz z nim w mszy uczestniczyli Rektorzy Misji Polskich w Anglii i Walii oraz Szkocji.
˚o∏nierz ginie, lecz Êmiercià ˝ywi naród, który go wyda∏
– te s∏owa zaczerpni´te z przemówienia radiowego premiera Churchilla, skierowanego do Polaków w dziesi´ç
dni po Êmierci genera∏a Sikorskiego, by∏y motywem
przewodnim homilii biskupa S∏awoja Leszka G∏ódzia.
Wybór Êwiàtyni, w której zosta∏y odprawione mod∏y
w intencji Genera∏a i jego ˝o∏nierzy nie by∏ przypadkowy. 60 lat temu w tej samej Katedrze odby∏y si´ uroczystoÊci pogrzebowe. Dok∏adnie w miejscu, gdzie 15 lipca
1943 roku ustawiono trumn´ ze zw∏okami gen. Sikorskiego, podczas rocznicowej mszy stanà∏ poczet sztandarowy Wojska Polskiego.
Ogromna Katedra wype∏niona by∏a polskimi weteranami. W uroczystoÊciach uczestniczyli m. in. ostatni prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski i prezes SPK w Wielkiej Brytanii Mieczys∏aw
Jarkowski.
Po mszy – o godzinie 17 – nastàpi∏a ceremonia z∏o˝enia wieƒców przed londyƒskim Pomnikiem Genera∏a
Sikorskiego. Sk∏adali je równie˝ przedstawiciele rzàdu
brytyjskiego na czele z sekretarzem stanu lordem Falconerem. Rzàd polski reprezentowa∏ premier RP Le-

szek Miller. Liczne wieƒce i kwiaty przed pomnikiem
z∏o˝yli polscy kombatanci.
Pomnik Genera∏a stoi przed siedzibà polskiej ambasady. Tam te˝ po z∏o˝eniu wieƒców przeszli uczestnicy
uroczystoÊci. Licznie zgromadzeni w wielu salach,
z uwagà wys∏uchali przemówienia premiera Leszka
Millera. Skierowane przede wszystkim do kombatantów mieszkajàcych w Wielkiej Brytanii, by∏o koƒcowym
akordem uroczystoÊci centralnych Roku Sikorskiego.
Londyƒskie uroczystoÊci mia∏y podwójny wymiar:
oprócz uhonorowania postaci genera∏a Sikorskiego
w 60. rocznic´ jego Êmierci by∏y okazjà do spotkaƒ i rozmów polskich kombatantów mieszkajàcych w kraju
i w Wielkiej Brytanii. Choç obecnie okazji do takich
spotkaƒ nie brakuje, utrzymywanie osobistych kontaktów wÊród Êrodowisk kombatanckich jest zawsze wa˝ne.
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Ogromna Katedra Westminsterska pomieÊci∏a rzesze kombatantów

fot. B. Materska
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fot. B. Materska
Katedra Westminsterska w czasie mszy Êw. – 15 lipca 1943 podczas pogrzebu Genera∏a
i 4 lipca 2003 podczas uroczystoÊci 60. lecia jego Êmierci

Gibraltar, piàtek, 4 lipca
UroczystoÊci gibraltarskie, choç nie tak liczne jak te
w Krakowie, Warszawie czy Londynie, mia∏y swój osobny koloryt. Uczestniczy∏a w nich przede wszystkim Polonia mieszkajàca na terenie Pó∏wyspu Pirenejskiego.
Z kraju przyby∏a kilkuosobowa delegacja, wÊród której
poczesne miejsce zajmowa∏ ˝o∏nierz Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie w latach II wojny Êwiatowej, u∏an
i pancerniak gen. Micha∏ Gutowski. Urzàd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowa∏ dyrektor Departamentu Wojskowego p∏k Jan Ozga. O godz.
11.00 na placu, gdzie umieszczone jest Êmig∏o z Libera-

Listy do redakcji

(…) Du˝o ju˝ zosta∏o napisane
o dzia∏alnoÊci Genera∏a w czasie
I i II wojny Êwiatowej i to sà s∏uszne
oceny jego zas∏ug.
Na podstawie tego, co dotychczas
przeczyta∏em stwierdzam, ˝e pomijana jest jedna z zas∏ug Genera∏a. Swà
decyzjà uratowa∏ dziesiàtki tysi´cy
Polaków – ˝o∏nierzy i cywilów, którzy
byli w obozach w wi´zieniach i na
zsy∏ce w tej nieludzkiej ziemi. Dzi´ki
umowie Sikorski – Majski z 1941 r.
tysiàce Polaków uzyska∏o wolnoÊç.
Cz´Êç z nich wstàpi∏a do polskiego
wojska. Dzieci i m∏odzie˝ uzyska∏y
pomoc, zosta∏y uratowane od nie-
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tora, do zgromadzonych okolicznoÊciowe przemówienie
wyg∏osi∏ premier Gibraltaru Peter R. Caruan, a nast´pnie biskup Gibraltaru poÊwi´ci∏ pamiàtkowà tablic´.
Wszystkie delegacje z∏o˝y∏y wieƒce. Wieniec rzucono
te˝ do morza w miejscu katastrofy. Pó∏torej godziny
póêniej w miejscowej katedrze rozpocz´∏a si´ msza Êw.
koncelebrowana przez biskupa Gibraltaru Charlesa Caruana i kapelana Wojska Polskiego ks. Januarego Wàtrob´. Po mszy zgromadzeni mieli okazj´ zwiedziç okr´t
szkolny Marynarki Wojennej RP „ORP Wodnik”, który
specjalnie na uroczystoÊci zawinà∏ do Gibraltaru.

uniknionej Êmierci z g∏odu, chorób
i nieludzkiej pracy w ZSRR. OczywiÊcie by∏y ofiary, ale by∏oby ich o wiele wi´cej gdyby nie uk∏ad. Zanim dosz∏o do jego podpisania Genera∏
musia∏ prze∏amaç opór cz∏onków
Rzàdu Emigracyjnego.
Mój ojciec by∏ skazany na wiele lat
∏agru, a ca∏ej rodzinie, ˝onie i czworgu dzieciom grozi∏a wywózka do
ZSRR. Umowa Genera∏a z ZSRR
uratowa∏a mego ojca od Êmierci w ∏agrze (ju˝ wczeÊniej przerwano wywózk´ Polaków na wschód).
Tragiczna Êmierç Genera∏a
zmieni∏a sytuacj´ politycznà, ale
poprzednie ustalenia uratowa∏y setki tysi´cy Polaków.
Mój ojciec – schorowany wi´zieƒ
– zosta∏ ˝o∏nierzem genera∏a Andersa. Przeszed∏ przez Iran, Irak, Pale-

Bo˝ena MATERSKA

styn´ i Angli´. Stan zdrowia nie pozwoli∏ mu wyruszyç z Polskà Armià
do W∏och, ale pracowa∏ w innych
formacjach. Po demobilizacji pozosta∏ do emerytury na emigracji, dopiero póêniej wróci∏ do Polski.
Józef POMIANOWSKI

**
O uroczystoÊciach upami´tniajàcych 60. rocznic´ Êmierci gen. W∏adys∏awa Sikorskiego obchodzonych
w kraju i za granicà, a zw∏aszcza
w Wielkiej Brytanii, relacjonowa∏a
prasa, telewizja i rozg∏oÊnie polskiego radia. Spo∏eczeƒstwu polskiemu
zosta∏a przybli˝ona sylwetka cz∏owieka, „który ˝y∏ nie tylko dla siebie, ale i dla innych, dla Ojczyzny,
dla Polski… by∏ symbolem nieujarzKOMBATANT 2003 nr 7-8 – Wk∏adka

Warszawa, piàtek, 4 lipca,
Muzeum Niepodleg∏oÊci
4 lipca br. w Muzeum Niepodleg∏oÊci w Warszawie
zosta∏a otwarta wystawa „Naczelny Wódz genera∏
broni W∏adys∏aw Sikorski – ˝ycie i dzia∏alnoÊç”.
W otwarciu wystawy uczestniczyli kombatanci –
˝o∏nierze Polskich Si∏ Zbrojnych, Armii Krajowej,
WrzeÊnia 1939, uczestnicy Powstania Warszawskiego,
wicemarsza∏ek województwa mazowieckiego, prezydent Warszawy Lech Kaczyƒski. Nasz Urzàd
reprezentowa∏ dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ
i Spraw Socjalnych Krzysztof Skolimowski .
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ odczytem pp∏k. Stefana Ba∏uka, prezesa Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari na temat: W∏adys∏aw Sikorski
– strateg, teoretyk wojskowy i publicysta. Nie zabrak∏o
te˝ wspomnieƒ wojennych przemawiajàcego; bowiem
s∏u˝y∏ on bezpoÊrednio pod rozkazami Sikorskiego
jako ˝o∏nierz 1 Dywizji Pancernej, a jako Cichociemny mia∏ okazj´ kilkakrotnie z nim rozmawiaç.
Zdj´cia prezentowane na wystawie zosta∏y u∏o˝one w porzàdku chronologicznym: od dzieciƒstwa
W∏adys∏awa Sikorskiego w Tuszowej Woli do pogrzebu na Wawelu. Autorami zdj´ç sà fotoreporterzy wojenni.
Fotografie pochodzà z Instytutu im. gen. W∏. Sikorskiego w Londynie, Centralnej Agencji Fotograficznej, Archiwum Dokumentacji Mechanicznej
w Warszawie oraz ze zbiorów prywatnych Stefana Ba∏uka.

mionego polskiego ducha, symbolem narodu, który szybko otrzàsnà∏
si´ z kl´ski, podjà∏ skutecznà walk´
o to, aby Polska powsta∏a, by mog∏a
˝yç”. Tak mówi∏ biskup S∏awoj
Leszek G∏ódê w Katedrze Westminsterskiej 4 lipca br. podczas nabo˝eƒstwa ˝a∏obnego koncelebrowanego przez kilkunastu kapelanów
polskich parafii w Anglii. (…)
Jako jeden z uczestników tych obchodów pragn´ z∏o˝yç Panu Ministrowi jak najserdeczniejsze kombatanckie podzi´kowanie za tak bogaty
program uroczystoÊci. (…) Uroczyste spotkanie w∏adz paƒstwowych
z premierem Leszkiem Millerem –
przewodniczàcym Komitetu Honorowego – i jego cz∏onkami oraz
uczestnikami obchodów, a zw∏aszcza
s∏owa wypowiedziane przez premiera
KOMBATANT 2003 nr 7-8 – Wk∏adka

Inicjatorem powstania wystawy i jej organizatorem jest Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti
Militari, natomiast scenariusz, teksty, fotografie i dokumenty opracowa∏ Stefan Ba∏uk.
Katarzyna K¢PKA

o twórcy Polskich Si∏ Zbrojnych na
Zachodzie, g∏´boko zapad∏y w naszych sercach. Dla wi´kszoÊci z nas
przyby∏ych z terenu wielkim prze˝yciem by∏o te˝ znalezienie si´ w tym
historycznym, bliskim dla serca Polaka miejscu, jakim jest Belweder. (...)
Równie˝ wielkim dla nas prze˝yciem by∏ przelot do Londynu. (…)
SpoÊród weteranów uczestniczàcych w uroczystoÊciach w Londynie,
ci, co pami´tajà Genera∏a, dzielili
si´ z nami w bezpoÊrednich rozmowach wspomnieniami z minionych
lat. Chocia˝ oni, jak i zawodowi historycy, spierajà si´ nadal o przyczyny tragedii z 4 lipca 1943 roku, to
przecie˝ to ju˝ nie ma wi´kszego
znaczenia dla naszych czasów, ale
przybli˝enie sylwetki gen. W∏. Sikorskiego podczas tego roku – og∏o-

fot. K. K´pka

szonego Uchwa∏à Sejmowà Rokiem
Genera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego,
jest niewàtpliwie wa˝nym wydarzeniem dla wspó∏czesnych problemów
politycznych Polski, Europy i Âwiata. By∏ bowiem Genera∏ rzecznikiem jednoÊci narodu w obliczu
tamtego strasznego niebezpieczeƒstwa. By∏ rzecznikiem jednoÊci tej
cz´Êci Europy, której przysz∏o si´
zmagaç z brunatnà zarazà – faszyzmem. Ale i rzecznikiem Europy na
przysz∏oÊç. Ale przecie˝ ta idea jest
w tej chwili tak aktualna. (…)
¸àcz´ kombatanckie serdeczne
podzi´kowanie

Prezes Zarzàdu Okr´gu
ZKRPiBWP w Opolu
Stefan SZELKA
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Irackie okruchy wspomnieƒ…
jednak powiedzenie, ˝e historia lubi si´ powtarzaç
znalaz∏o potwierdzenie: ˝o∏nierz polski znów
przyby∏ na ziemie Mezopotamii, Babilonu, Niniwy
– do królestwa Hammurabiego i wiszàcych ogrodów Semiramidy, do domen Sumerów. Polska mowa, tak jak 60 lat
temu, rozlegaç si´ b´dzie na pustyni irackiej, w zau∏kach
Bagdadu, a mo˝e idàc Êladami swych dziadów – wojak
z orze∏kiem na czapce zaw´druje do Kirkutu, Mosulu i Erbilu, pok∏oni si´ na cmentarzach polskich rozsianych na
pustyni. Tak jak my, weterani Armii Polskiej na Wschodzie, przyb´dà nasi wnukowie nie jako najeêdêcy i okupanci, ale ˝o∏nierze, którzy znajàc cen´ wolnoÊci, chcà t´
wolnoÊç narodu irackiego utrwaliç i umocniç.

A

lamusa pami´ci wygrzebuj´ obrazy i ludzi. Znów
jestem w obozie Jaloula nad rzekà Diyala, gdzie tyle nocy upalnych (choç to by∏ wrzesieƒ – 1942 rok)
przegada∏em na ró˝ne tematy – wszystkie jednak dotyczàce naszych polskich losów – z kolegà bateryjnym kanonierem Gustawem Herlingiem-Grudziƒskim. Gustaw
z uporem twierdzi∏, ˝e emigracja – jak uczy przesz∏oÊç –
nie wraca w rodzinne pielesze, ja uwa˝a∏em, ˝e tak jak
obecnie walka o wolnoÊç, po zakoƒczeniu wojny cià˝yç b´dzie na nas obowiàzek powrotu i opowiedzenie si´ narodowi z naszych dzia∏aƒ. Wiele tygodni trwa∏y te nasze nocne Polaków rozmowy.

Z

rà˝ych Rezerwy Artylerii. By∏ poczàtek grudnia 1942 roku.
I w∏aÊnie tam zetkn´liÊmy si´ z mieszkaƒcami tych ziem.
Nawiàzywa∏y si´ nici przyjaêni z Arabami uprawiajàcymi
handel, ale przede wszystkim codziennie goÊciliÊmy gromad´ g∏odnych, zaniedbanych i obszarpanych dzieci arabskich. Uczucie g∏odu znaliÊmy z autopsji – to potworne
uczucie w wi´zieniu i ∏agrze archangielskim stara∏em si´
wykreÊliç z pami´ci. Daremne starania! Stàd ta empatia
dla dzieci. Codziennie w porach wydawania posi∏ków ustawia∏y si´ grupy dzieciaków z puszkami po konserwach. Nigdy nie odchodzi∏y nienakarmione. Jakà˝ radoÊç sprawia∏y im pakiety sprasowanych daktyli, fasowanych przez nas
na deser lub jako dodatek kolacyjny, a przez nas nie jedzonych i ch´tnie oddawanych dzieciarni.
To w∏aÊnie wtedy doroÊli Arabowie przychodzili do naszego obozu i mówili: Bolanda kojes kytyr, Arabija kojes kytyr! – Polska bardzo dobra, Arabia bardzo dobra! i pocierajàc o siebie wskazujàce palce obu d∏oni z przekonaniem
mówili: Bolisz – Arab sa∏a! sa∏a! – Polak i Arab sà braçmi.
Nie mieliÊmy nic przeciwko temu. Oby dziadkowie dzisiejszych m∏odych Irakijczyków przekazali s∏owa naszego braterstwa swym wnukom.

Jalouli dowództwo wys∏a∏o mnie do Khanaquinu –
miasta niezbyt odleg∏ego, na którego peryferiach
po drugiej stronie rzeki p∏on´∏a rafineria naftowa,
a nieopodal, na wzgórzach, kwaterowa∏a Szko∏a Podcho-

Z

Êród tej czeredy dzieciaków arabskich wyró˝nia∏a si´ ma∏a, chyba czteroletnia smarkula
z czarnymi lokami i du˝ymi, pi´knymi oczami.
Nie pami´tam jej imienia, ale przypominam sobie, ˝e
trafi∏a nam do serc – nam elewom podchorà˝ówki,
zresztà nie tylko nam, jak si´ póêniej okaza∏o. By∏a wybitnie inteligentna, co przejawia∏o si´ przede wszystkim

Kwiecieƒ 1943 r., elewowie Szko∏y Podchorà˝ych Artylerii
w Khanaqinie. Od lewej: Jerzy Rodziewicz, Jerzy Wojewódzki,
Grosman, Edward Zaczeniuk, nn.

Lato 1943 r., 3 dzia∏on 4 baterii 3 Karpackiego Pu∏ku Artylerii
Lekkiej; ostre strzelanie na pustyni irackiej. Od lewej: kan. Mieczys∏aw Drozdowski (amunicyjny), kan. Jan Pernal (∏adowniczy), Tejblum (celowniczy)
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Czerwiec 1943 r., Kirkuk, Irak, ostre strzelanie 3 Karpackiego
Pu∏ku Artylerii Lekkiej w czasie pobytu Naczelnego Wodza gen.
Sikorskiego

w przyswojeniu sobie polskich wyra˝eƒ. Zawsze nam
mówi∏a: Dzieƒ dobry! Niech b´dzie pochwalony! Masz co
do jedzenia – jestem g∏odna! By∏a naszym oczkiem w g∏owie. Potem nagle znikn´∏a z pola widzenia! PytaliÊmy si´
jej kole˝anek, co si´ sta∏o? Mo˝e chora? T∏umaczyli coÊ
niezrozumia∏ego i pokazywali r´kà za rzek´. Okaza∏o
si´, ˝e ta ma∏a spryciara zaw∏adn´∏a sercem jakiegoÊ kaprala z 5 Kresowej Dywizji Piechoty, która sta∏a na pustyni za rzekà – widzieliÊmy jak na d∏oni jej namioty koloru khaki. Kapral poszed∏ z ma∏à do jej opiekunki –
rodzice nie ˝yli bàdê
odeszli i porzucili
dziecko – i zap∏aci∏
za nià deklarujàc
opiek´ nad dziewczynkà. Za zezwoleniem dowództwa wywióz∏ jà do Palestyny
i umieÊci∏ w domu
polskich zakonnic na
wychowanie. Ma∏a
nazywa∏a si´ Basia
Kanakiƒska.
o˝e,
jak˝e
pi´kna by∏a
iracka pustynia w marcu, a˝ do
po∏owy
kwietnia!
Ogromny si´gajàcy a˝
Sierpieƒ 1942 r., Palestyna, bombarpo horyzont kobie-

B

dier z cenzusem Tadeusz Czerkawski
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Kwiecieƒ 1943 r., oficerowie-wyk∏adowcy i elewowie Szko∏y
Podchorà˝ych Artylerii w Khanaqinie, poligon, punkt obserwacyjny, ostre strzelanie szkolne

rzec kwiatów. Feeria barw! W marcu i kwietniu wyje˝d˝aliÊmy tam w ka˝dà sobot´ na ostre strzelanie. A˝ ˝al by∏o wydawaç komendy Pal! dzia∏onom artyleryjskim. DoÊç cz´sto
przyje˝d˝a∏ na wizytacj´ komendant Centrum Wyszkolenia
Artylerii p∏k dypl. dr praw Ludwik Zàbkowski (podczas
walk we W∏oszech, jako dowódca Armijnej Grupy Artylerii,
zosta∏ genera∏em), przyje˝d˝ali Anglicy sprawdzajàcy poziom wyszkolenia przysz∏ych oficerów artylerii. A p∏k Zàbkowski, wspania∏y praktyk, na punkcie obserwacyjnym dawa∏ nam polecenia raczej frywolne: Przed nami ob∏e wzgórze
(le˝a∏o oko∏o 1000 jardów przed nami), na lewym stoku naga Mariola. Pi´ç minut w lewo od jej prawego sutka stanowisko ckm. Obezw∏adniç. PrzypinaliÊmy si´ do lornetek, aby to
ujrzeç… Co za rozczarowanie …
olscy ˝o∏nierze – którzy przesz∏o rok popasali w irackiej ziemi, tam witali i ostatni raz widzieli Naczelnego Wodza, tam nabierali wprawy w rzemioÊle wojennym, tam stawiali stacje M´ki Paƒskiej i tam wreszcie
pozostawili cmentarze towarzyszy broni. Ich obozy zasypa∏y z pewnoÊcià chamsiny. Ale tak jak poeta napisa∏ o weteranach w Tobruku: Pustynny wiatr obna˝a bia∏a koÊç pod
Tobrukiem, Pradziad z armii cesarza dzisiaj spotka∏ si´
z wnukiem! mo˝e i ja zakoƒcz´ swe wspominki czterowierszem – inwokacjà do tych, co po nas przemierzajà pustynie
irackie:

P

Pójdziesz wnuku Êladami pradziadów
od Basry po Qizil Ribat
Pok∏oƒ si´ resztkom Êladów
Ty nie zapomnisz chyba!

Tadeusz M. CZERKAWSKI
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W Niepublicznym Gimnazjum w Hartowcu (województwo warmiƒsko-mazurskie) zosta∏ zorganizowany
konkurs poÊwi´cony W∏adys∏awowi Sikorskiemu. Konkurs trwa∏ od 20 maja do 20 czerwca br. Pomys∏odawcami byli uczestnik II wojny Êwiatowej Stanis∏aw WiÊniewski oraz nauczyciel historii Witold Fafiƒski. Konkurs spotka∏ si´ z du˝ym zainteresowaniem. Udzia∏ w nim wzi´∏a po∏owa uczniów ucz´szczajàcych do gimnazjum, g∏ównie z II i III klasy.
Komisja w sk∏adzie: Stanis∏aw WiÊniewski, Witold Fafiƒski i dyr. Bogus∏aw ¸ukwiƒski przyzna∏a I nagrod´ uczennicy drugiej klasy Emilii Szczawiƒskiej, II nagrod´ przyznano uczniowi trzeciej klasy Dawidowi
Labickiemu. Przyznano tak˝e cztery wyró˝nienia.
Poni˝ej publikujemy fragmenty nagrodzonych prac.

GENERA¸ W¸ADYS¸AW SIKORSKI – BOHATEREM M¸ODZIE˚Y
W¸ADYS¸AW SIKORSKI – OBRO¡CA POLSKIEJ RACJI STANU
(…) Uwa˝am, i˝ genera∏ W∏adys∏aw Sikorski zas∏u˝y∏ na miano obroƒcy polskiej racji stanu. (…)
Szczególnym hartem ducha Sikorski wykaza∏ si´ w okresie kampanii wrzeÊniowej, kiedy niezra˝ony odmowà powierzenia mu jakiegokolwiek oddzia∏u, wyje˝d˝a do Francji, gdzie organizuje odrodzone Wojsko Polskie. W tym czasie po raz drugi w swoim ˝yciu zostaje premierem rzàdu RP. Jest te˝ Naczelnym
Wodzem Polskich Si∏ Zbrojnych. Premier Sikorski potrafi∏ swojà energià i wiarà w ostateczne zwyci´stwo w wojnie przyczyniç si´ do odtworzenia oddzia∏ów polskich w Wielkiej Brytanii po kl´sce Francji.
Dla dobra Polaków, którzy znaleêli si´ w ZSRR, podjà∏ trud unormowania stosunków mi´dzy obydwoma paƒstwami. Jego zachowanie w tej sprawie Êwiadczy∏o, ˝e odwa˝nie podejmie ka˝dy, nawet najtrudniejszy temat.
Emilia SZCZAWI¡SKA
(…) Czy W∏adys∏awa Sikorskiego mo˝na uznaç za obroƒc´ polskiej racji stanu? MyÊl´, ˝e tak. Podczas
swego ˝ycia by∏ jednà z wyró˝niajàcych si´ osób na scenie politycznej. Uwa˝am, ˝e genera∏ Sikorski by∏ bardzo dobrym dowódcà, udowodni∏ to np. wtedy, gdy oddzia∏y polskiej armii odpar∏y atak kawalerii rosyjskiej
na Warszaw´. Co do polityki prowadzonej przez Sikorskiego zdania mogà byç podzielone. Ja uwa˝am, ˝e kierunek obrany przez Sikorskiego by∏ s∏uszny i mia∏ na celu zawsze dobro Polski. Z drugiej strony Sikorski poprzez swojà dzia∏alnoÊç politycznà doprowadzi∏ do tego, ˝e spot´gowa∏ liczb´ swoich wrogów, co mo˝e t∏umaczyç jego zagadkowà Êmierç. Podczas II wojny Êwiatowej Sikorski by∏ jakby w kleszczach – nie zgadza∏ si´
z koncepcjà ZSRR co do granicy Polski. Jednak˝e ZSRR by∏ sojusznikiem Wielkiej Brytanii i to podpowiada∏o, by podtrzymaç wspó∏prac´ z Wielkà Brytanià oraz poÊrednio z ZSRR, równoczeÊnie racja Polski by∏a
najwa˝niejsza. Sikorski prowadzàc polityk´ zagranicznà stara∏ si´ pozyskaç jak najwi´cej zwolenników wobec
idei niepodleg∏ej Polski, nie zwa˝ajàc na rozliczne trudnoÊci by∏ w niej konsekwentny. MyÊl´, ˝e najwi´kszym
sukcesem Sikorskiego by∏o podpisanie porozumienia ze Stalinem, dzi´ki czemu uratowa∏ od zag∏ady setki tysi´cy Polaków przebywajàcych w sowieckich ∏agrach i wi´zieniach.
Dawid LABICKI
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