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Kombatanckie spotkanie na Bia∏orusi
W 64. rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej w Miƒsku odby∏o si´ uroczyste spotkanie kombatantów polskich
mieszkajàcych na Bia∏orusi. 17 wrzeÊnia w siedzibie ambasady RP przyby∏ych weteranów bardzo serdecznie powita∏ ambasador Tadeusz Pawlak, wyra˝ajàc podzi´kowanie za walk´ o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Ojczyzny oraz ˝yczàc d∏ugich lat ˝ycia.
W uroczystoÊci uczestniczy∏ m.in. p∏k Jerzy Koz∏owski – zast´pca kierownika Urz´du ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
Minister Koz∏owski podzi´kowa∏ weteranom za walk´ w tragicznym wrzeÊniu 1939 r., za odwag´ i m´stwo na
ca∏ym szlaku bojowym. Dzi´ki Wam, mog∏em nosiç mundur ˝o∏nierza Wojska Polskiego – powiedzia∏ minister Koz∏owski.
Spotkanie odbywa∏o si´ w bardzo serdecznej, rodzinnej atmosferze. Kombatanci wspominali zarówno tragicznà dat´ 17 wrzeÊnia 1939 r., jak równie˝ gorzkie lata wojny, zsy∏ki, ∏agrów. Âpiewano te˝ pieÊni patriotyczne i ˝o∏nierskie. Na zakoƒczenie spotkania minister Koz∏owski wr´czy∏ obecnym okolicznoÊciowy Medal Urz´du ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Podczas spotkania odby∏a si´ równie˝ prezentacja ksià˝ki Jerzego Grzybowskiego i Kuêmy Kozaka pt. „Zapomniani ˝o∏nierze Wojska Polskiego w czasie II wojny Êwiatowej”, która zawiera m.in. ok. 20 wywiadów z naszymi
kombatantami oraz unikalne dokumenty archiwalne.
Uczestnicy spotkania wyrazili podzi´kowanie w∏adzom Rzeczypospolitej za opiek´ i pomoc materialnà w postaci wyp∏at Êwiadczeƒ specjalnych.
oprac. Anna KOSTIENIEWICZ

GoÊcie naszego Urz´du

Stowarzyszenie Kawalerów Orderu
Wojennego Krzy˝a Grunwaldu
3 wrzeÊnia br. zast´pca kierownika Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jerzy Koz∏owski
goÊci∏ prezesa Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Krzy˝a Grunwaldu gen. bryg. Edwarda Dysko
oraz sekretarza generalnego Stowarzyszenia kmdr. Henryka Leopolda Kalinowskiego. Podczas spotkania p∏k
Koz∏owski zosta∏ uhonorowany odznaczeniem „Zas∏u˝ony dla Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Krzy˝a Grunwaldu”. Kmdr Kalinowski odczyta∏ treÊç uchwa∏y prezydium Stowarzyszenia przyznajàcej odznaczenie.
K.K.

Na ok∏adce:
Kock. 4 paêdziernika 2003 roku. Podczas uroczystych obchodów 64. rocznicy ostatniej bitwy kampanii wrzeÊniowej, na Cmentarzu Wojennym w Kocku,
gdzie wÊród swoich ˝o∏nierzy spoczywa
gen. Franciszek Kleeberg, wart´ zaciàgn´li ˝o∏nierze. Szerzej o rocznicy zob.
s. 11-16.
fot. B. Materska
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Jerzy Koz∏owski dzi´kuje za odznaczenie. Od lewej: kmdr Henryk Leopold Kalinowski,
p∏k Jerzy Koz∏owski, gen. bryg. Edward Dysko
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35. rocznica ustanowienia Odznaki „Syn Pu∏ku”

SYNOWIE PU¸KU
Synowie Pu∏ku sà to wszyscy najm∏odsi uczestnicy (ch∏opcy i dziewcz´ta) walki o Polsk´ w okresie wojny
od 1 wrzeÊnia 1939 r. do 9 maja 1945
r., którzy nie majàc ukoƒczonych 17
lat podj´li – wy∏àcznie jako ochotnicy
– walk´ z Niemcami. Byli wi´c m∏odocianymi ˝o∏nierzami ró˝nych formacji regularnego wojska na wschodzie i zachodzie, partyzantami,

przedwojenne szko∏y, a zw∏aszcza
przez harcerstwo. Synowie Pu∏ku tak
samo wype∏niali rozkazy i walczyli,
i tak samo gin´li jak ich doroÊli koledzy. Bywali tak˝e aresztowani i torturowani oraz wywo˝eni do hitlerowskich obozów i wi´zieƒ. Ich groby sà
na wszystkich polskich cmentarzach
wojennych w kraju i za granicà. Najwi´cej w Warszawie, tutaj bowiem

fot. M. Maksymowicz

uczestnikami ma∏ego i du˝ego sabota˝u oraz dywersji, ∏àcznikami i zwiadowcami, telefonistkami i sanitariuszkami w patrolach i szpitalach polowych, goƒcami harcerskiej poczty
w czasie Powstania. Dzia∏ajàc w konspiracji prowadzili kolporta˝ prasy
podziemnej, przechowywali i przenosili broƒ oraz amunicj´, obs∏ugiwali
zrzutowiska i „skrzynki kontaktowe”,
dostarczali leki i prowiant do oddzia∏ów leÊnych, przechodzili przeszkolenie strzeleckie i minerskie, prowadzili
antyniemieckà propagand´ (ulotki,
malowanie napisów i kotwic PW)
oraz szereg innych dzia∏aƒ (np. byli
furmanami partyzanckich podwód).
By∏a to m∏odzie˝ o wielkim patriotyzmie ukszta∏towanym przez

zgin´∏a wi´kszoÊç walczàcej polskiej
m∏odzie˝y.
Dotychczas nadano 5744 Odznaki
„Syn Pu∏ku”. Najliczniejszà grup´ stanowià m∏odociani ˝o∏nierze i partyzanci Armii Krajowej, harcerze Szarych Szeregów i ˝o∏nierze AK z Powstania Warszawskiego. Du˝o jest
˝o∏nierzy 1 i 2 Armii WP, Batalionów
Ch∏opskich i Armii Ludowej. Sà
wÊród nich ˝o∏nierze z Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie (nawet spadochroniarze z 1 Brygady Spadochronowej gen. S. Sosabowskiego) oraz
˝o∏nierze Wojny Obronnej 1939 r.
Nie brakuje te˝ partyzantów i cz∏onków ruchu oporu z Francji, Jugos∏awii, S∏owacji, b. Zwiàzku Radzieckiego i W∏och. Niestety na „wiecznà war-

27 wrzeÊnia 2003 r. odby∏ si´ Jubileuszowy Zlot Synów Pu∏ku w Weso∏ej k. Warszawy w I Warszawskiej
Brygadzie Pancernej im. T. KoÊciuszki z okazji 35-lecia powo∏ania

i dzia∏alnoÊci Ârodowiska Synów
Pu∏ku. Zlot nawiàza∏ do tradycji Orlàt Lwowskich i po∏àczy∏ uroczystoÊci Synów Pu∏ku z 85. rocznicà odzyskania niepodleg∏oÊci. Patronat nad
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t´” odesz∏o ju˝ ponad 1800 najm∏odszych kombatantów polskich.
Ewenementem jest fakt, ˝e Synowie Pu∏ku sà jedynà organizacjà kombatanckà nie tylko w Europie, ale i na
Êwiecie, która grupuje wy∏àcznie m∏odzie˝ w ÊciÊle okreÊlonym wieku, samych ochotników, zarówno m´˝czyzn,
jak i kobiety (stanowiàce znaczny procent). Ze wszystkich paƒstw – uczestników II wojny Êwiatowej – najwy˝szy
w stosunku do liczby ludnoÊci jest
udzia∏ w walkach m∏odzie˝y polskiej.
Ci´˝kie i okrutne lata wojny, które odebra∏y Synom i Córkom Pu∏ku
pogodne i szcz´Êliwe dzieciƒstwo,
uczyni∏y ich przedwczeÊnie doros∏ymi. Dlatego zrozumieli, ˝e trzeba si´
uczyç. I chcieli tego. W okresie powojennego procesu nauki i pracy
pi´li si´ w gór´ znacznie szybciej ni˝
ogó∏ spo∏eczeƒstwa. DziÊ legitymujà
si´ niespotykanymi w innych Êrodowiskach wysokimi wskaênikami wykszta∏cenia. Co trzeci z nich ma wy˝sze, a po∏owa Êrednie wykszta∏cenie.
Synowie Pu∏ku, pomimo ˝e nale˝à
do ró˝nych organizacji kombatanckich, tworzà dobrowolne, skonsolidowane i bez podzia∏ów, pe∏ne wzajemnej ˝yczliwoÊci i kole˝eƒstwa – Wojewódzkie Ârodowiska. Dzia∏ajà one
przy Zarzàdach Okr´gowych Zwiàzku Kombatantów RP i BWP. Przy Zarzàdzie G∏ównym Zwiàzku jest Rada
Krajowa Synów Pu∏ku koordynujàca
dzia∏alnoÊç tych Êrodowisk. Najliczniejszym (ok. 1300 osób), dobrze zorganizowanym i dynamicznym jest
Warszawskie Ârodowisko Synów Pu∏ku. W Êrodowiskach nie obowiàzuje
p∏acenie sk∏adek cz∏onkowskich. Kto
chce, przekazuje dobrowolne datki.
Jerzy PIETRAS
obchodami objà∏ Prezydent RP
Aleksander KwaÊniewski.
Na Zlot przyby∏y liczne delegacje ze wszystkich regionów kraju
(244 uczestników). Przyjechali
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równie˝ goÊcie z zaprzyjaênionych Êrodowisk, m.in.
harcerze z ZHP.
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ z∏o˝eniem meldunku
przez Komendanta Zlotu Synów Pu∏ku kpt. Ryszarda
Wagnera przewodniczàcemu Rady Krajowej i Warszawskiego Ârodowiska Synów Pu∏ku kmdr. Józefowi
Czerwiƒskiemu, który w serdecznych s∏owach powita∏
delegatów goÊci i gospodarzy. Szczególnie podzi´kowa∏
za przybycie: gen. Jerzemu Kurczewskiemu z Biura
Bezpieczeƒstwa Narodowego, zast´pcy kierownika
Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
p∏k. Jerzemu Koz∏owskiemu, Szefowi Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego gen. W∏odzimierzowi Zieliƒskiemu, b. kierownikowi Urz´du ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych Zbigniewowi Zieliƒskiemu.
Kombatanci zostali uhonorowani odznaczeniami
paƒstwowymi, resortowymi i Jubileuszowymi Odznakami „Syn Pu∏ku” (jej projektantem jest p∏k Kazimierz
Przedpe∏ski).

List gratulacyjny od Prezydenta RP odczyta∏ przedstawiciel Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego gen. Jerzy Kurczewski.
Pos∏anie od kierownika Urz´du ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jana Turskiego skierowane
do uczestników Zlotu odczyta∏ p∏k Jerzy Koz∏owski.
Po zwiedzeniu jednostki i spotkaniu z ˝o∏nierzami
I Warszawskiej Brygady Pancernej, odby∏o si´ otwarte
posiedzenie Rady Krajowej.
Zjazd uÊwietni∏ wyst´p Zespo∏u DWP, zaÊ po kolacji
uczestnicy Zlotu spotkali si´ na wieczornym ognisku.
Nast´pnego dnia, 28 wrzeÊnia, zosta∏o odprawione nabo˝eƒstwo w intencji Córek i Synów Pu∏ku w Kaplicy Garnizonowej w Weso∏ej. W po∏udnie przed Grobem Nieznanego
˚o∏nierza w Warszawie uczestnicy Zlotu z∏o˝yli kwiaty.
W Warszawie zwiedzili Muzeum Wojska Polskiego.
Uroczyste zakoƒczenie Zlotu mia∏o miejsce w Klubie
Garnizonowym w Weso∏ej.
S.Â.

Ofiarom Komunizmu
Dziesi´ç lat temu wzniesiono pomnik przy koÊciele Êw.
Katarzyny w Warszawie. Pierwsza dekada jego istnienia
pozwala jawnie, a nie w ukryciu, sk∏adaç ho∏d ofiarom terroru, bezimiennie chowanym na terenach przylegajàcych
do warszawskiego Nowego S∏u˝ewa, WyÊcigów S∏u˝ewieckich, Lasów Kabackich w latach 1945-1956. Bezduszni wykonawcy – oprawcy stalinowskich wyroków w Polsce
cz´sto pod os∏onà nocy grzebali swe ofiary w miejscach,
których istnienie dzisiaj jest cz´sto hipotetyczne. Potajemne pochówki nie zda∏y si´ na wiele, po dziÊ dzieƒ ˝yjà
Êwiadkowie, którzy mogà opowiedzieç o heroizmie i m´czeƒstwie tych, którzy gin´li za wolnà Ojczyzn´.
Pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego w Polsce
w latach 1945-1956 d∏ugo pozostawa∏ w postaci szlachetnych zamys∏ów (opór w∏adz trwa∏ latami), wreszcie zosta∏ ods∏oni´ty 26 wrzeÊnia 1993 r. Bry∏a monumentu

fot. J. Adamska

Kombatanci podczas uroczystoÊci dziesiàtej rocznicy ods∏oni´cia pomnika.
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sk∏ada si´ z pot´˝nych g∏azów opartych o powykr´canà
wi´ziennà krat´, na nich postawiono prosty, wr´cz surowy krzy˝. Na Pomniku uwieczniono nazwy 476 miejscowoÊci, w których znajdujà si´ szczàtki pomordowanych
w czasach terroru stalinowskiego. Odczytujemy wyraêny
napis na monumencie: Wybudowano ten Pomnik w latach 1986-1993, by nie zapomniano ceny oporu Polaków
wobec komunistycznej w∏adzy z lat 1945-1956. Niech los
tysi´cy zabitych, milionów uwi´zionych lub skrzywdzonych
tylko dlatego, ˝e w godzinie próby ocalili godnoÊç w∏asnà,
nie weszli na drog´ zdrady Boga i Ojczyzny, b´dzie dumà
Narodu Polskiego i przestrogà dla rzàdzàcych.
UroczystoÊç rozpocz´to pieÊnià „Bogurodzica” w wykonaniu Chóru Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego Wojska Polskiego przed koÊcio∏em Êw. Katarzyny.
Przemówienie okolicznoÊciowe wyg∏osi∏ Andrzej Przewoênik, sekretarz Rady Pami´ci Walk i M´czeƒstwa. Nast´pnie szpalery pocztów sztandarowych z∏o˝y∏y ho∏d
pomordowanym. Pod Pomnikiem wieƒce z∏o˝y∏y delegacje w∏adz rzàdowych, samorzàdowych, stowarzyszeƒ
i zwiàzków kombatanckich, rodziny ofiar, harcerze, m∏odzie˝ ze szkó∏ z ca∏ej Polski, mieszkaƒcy Warszawy.
Proboszcz parafii Êw. Katarzyny, ksiàdz pra∏at
Józef Maj rozpoczà∏ koncelebr´ mszy Êwi´tej, którà
prowadzi∏ biskup Edward Materski przyby∏y z Radomia na specjalne zaproszenie. Zgromadzeni na
uroczystej mszy wys∏uchali s∏owa pasterskiego Jego
Eminencji ks. kardyna∏a Józefa Glempa.
J.A.
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W Miechowie powsta∏ „Dom Kombatanta”

Podwoje otwarte szeroko
Realizacj´ wizji Centrum Pomocy Spo∏ecznej na
miar´ wyzwaƒ wspó∏czesnoÊci rozpocz´li jeszcze
w 1996 roku ówczesny burmistrz Miechowa Jerzy
Muszyƒski i jego zast´pca Zbigniew M∏yƒski. Po kilku latach wspólnego wysi∏ku wielu osób, samorzàdów lokalnych Powiatu Miechowskiego i Urz´du
Gminy i Miasta, Urz´du ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych w Warszawie, Urz´dów Wojewódzkich w Krakowie i w Kielcach, instytucji zwiàzanych z opiekà spo∏ecznà oraz weteranami walk,
otwarto 26 wrzeÊnia br. w Miechowie DPS pn. „Dom
Kombatanta”.
UroczystoÊç zgromadzi∏a wiele osób, poczesne miejsca zaj´∏o 40 pensjonariuszy – kombatantów i weteranów, którzy znaleêli tu bardzo dobre, zgodne z wymogami UE warunki mieszkaniowe i fachowà opiek´ specjalistycznà.
Po odÊpiewaniu hymnu paƒstwowego przez chór
parafialny Bazyliki Grobu Bo˝ego pod batutà Andrzeja Grudnia przeci´to symbolicznà wst´g´. Przecinali jà w kolejnoÊci: kierownik Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Turski, jego by∏y zast´pca Jan Ko∏tun, wicewojewoda
Jadwiga Nowakowska, przewodniczàcy Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Krakowie
Dionizy Smyk oraz starosta Mieczys∏aw Bertek.
Krzy˝e, które zawisnà we wszystkich pomieszczeniach, poÊwi´ci∏ proboszcz miechowskiej parafii ks.
pra∏at Jerzy Gredka.
W swoim wystàpieniu starosta Bertek przypomnia∏
histori´ wznoszenia tego domu i zaanga˝owanych w to
dzie∏o ludzi.

W 1996 roku wysi∏kiem ówczesnego Zarzàdu Gminy
i Miasta uruchomiono znajdujàce si´ tu˝ obok Centrum
Pomocy Spo∏ecznej. Prace przygotowawcze do budowy
naszego „Domu Kombatanta” rozpocz´to latem 1998 roku. Jesienià tego roku inwestycj´ przejmuje i kontynuuje
nowy samorzàd Gminy i Miasta na czele z burmistrzem
W∏odzimierzem Mielusem. Na prze∏omie lutego i marca
1999 r., „DK” osiàga stan surowy, zadaszony; przykryty we
wrzeÊniu blachodachówkà.
24 stycznia 2003 roku wojewoda ma∏opolski Jerzy
Adamik wyda∏ decyzj´ zezwalajàcà powiatowi miechowskiemu na prowadzenie placówki o nazwie Dom Pomocy
Spo∏ecznej „Dom Kombatanta” w Miechowie – mówi∏
starosta dzi´kujàc wielu osobom w tym przewodniczàcemu Zarzàdu Powiatu Zygmuntowi Daszkiewiczowi
i swemu poprzednikowi, Zygmuntowi Szopie.
Zarzàd Powiatu z dniem 1 czerwca br. na stanowisko dyrektora nowego DPS powo∏a∏ Janusza Pawlika
(sk∏ad kierownictwa dope∏nia Anna Zad´cka), który
skompletowa∏ personel nowej placówki przewidzianej
docelowo dla 46 pensjonariuszy. DPS „Dom Kombatanta” to tak˝e kilkanaÊcie nowych miejsc pracy; ∏àcznie Êrodki zaanga˝owane w jego budow´ i wyposa˝enie
zamkn´∏y si´ kwotà 2 800 000 z∏.
Niecz´sto w ostatnich latach zdarzajà si´ takie okazje
by móc z samorzàdowych pieni´dzy oddawaç takie pi´kne obiekty. Nie b´d´ jednak mówi∏ w dniu radoÊci o k∏opotach bud˝etowych. To co tu widzimy jawi si´ wielkà
sztafetà ludzi dobrej woli dzi´ki którym ów „Dom Kombatanta” uda∏o si´ zrealizowaç – powiedzia∏ minister
Turski przypominajàc niema∏e zas∏ugi dla tej inwestycji
ma∏opolanina, wicepremiera Jerzego Hausnera.
Pragn´ aby ten dom by∏ miejscem godnego pomieszkania, waszym rodzinnym domem – zwróci∏ si´
do siedzàcych na werandzie pensjonariuszy. S∏owa
ministra weterani i kombatanci nagrodzili gromkimi
brawami.
Tym, którzy wnieÊli niekwestionowany wk∏ad w powstanie „Domu Kombatanta”, starosta Mieczys∏aw
Bertek i przewodniczàcy Rady Powiatu Zygmunt Daszkiewicz wr´czyli w dowód wdzi´cznoÊci obrazy miechowskiego artysty – malarza Marka Ho∏dy.
Cz´Êç artystycznà przygotowali uczniowie Szko∏y
Podstawowej nr 2. Póêniej zwiedzano pomieszczenia
budynku poczàwszy od nowoczesnej gazowej kot∏owni
a˝ po poddasze. By∏a tak˝e okazja, by wpisaç si´ do wyeksponowanej w holu ksi´gi pamiàtkowej.

fot. W. Szota

Zbigniew WOJTIUK
za: „Dziennik Polski”, 27 wrzeÊnia 2003

Mieszkaƒcy Domu.
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W Bornem Sulinowie

Narada szkoleniowa z pe∏nomocnikami
wojewodów do spraw kombatantów
i osób represjonowanych
Na
∏amach
„Kombatanta”
w marcu br. opublikowaliÊmy list
ministra Jana Turskiego, kierownika
Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, do wojewodów, dotyczàcy zadaƒ wynikajàcych z ustawy o kombatantach oraz
niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Zwróci∏ w nim uwag´,
˝e dzia∏alnoÊç stowarzyszeƒ kombatanckich ma nie tylko znaczenie historyczne i moralne, lecz dzisiaj jest
przede wszystkim skoncentrowana
na ró˝nych formach opieki socjalnej
nad swoimi cz∏onkami. List do wojewodów kierownika Urz´du wynika∏
z potrzeby ÊciÊlejszej koordynacji
dzia∏aƒ organów administracji rzàdowej, ogniw samorzàdu terytorialnego, stowarzyszeƒ kombatanckich
oraz innych organizacji w celu jak
najskuteczniejszego wykorzystania
Êrodków finansowych, przeznaczonych na pomoc socjalnà i polepszenie opieki zdrowotnej w Êrodowisku
kombatantów.
Rozwiàzywanie spraw zwiàzanych z pomocà spo∏ecznà i zabezpieczeniem potrzeb zdrowotnych
kombatantów oraz ofiar represji
wojennych i okresu powojennego
spoczywa na organach rzàdowych
i jednostkach samorzàdu terytorialnego. Na szczeblu centralnym zadania w tym zakresie (zw∏aszcza opiekuƒcze, finansowe, organizacyjne
i administracyjne) koordynuje
Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych.
Ustawowe zadania w∏asne gmin
i powiatów oraz administracji rzàdowej w województwie z zakresu
opieki zdrowotnej i socjalnej na
rzecz kombatantów wzajemnie si´
uzupe∏niajà i przeplatajà, stàd te˝
istnieje potrzeba ich koordynacji
w terenie (dotyczy to np. Domów
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Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów, rehabilitacji spo∏ecznej kombatantów niepe∏nosprawnych i ich
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, ustalania priorytetów
w wojewódzkich planach zdrowotnych). W tej sytuacji, na terenie województw, koordynacjà pomocy
spo∏ecznej i zdrowotnej w Êrodowisku kombatantów winni zajmowaç
si´ pe∏nomocnicy wojewodów do
spraw kombatantów.
Rola pe∏nomocników wojewodów do spraw kombatantów i osób
represjonowanych jako koordynatorów i organizatorów pomocy spo∏ecznej w Êrodowisku kombatantów
sta∏a si´ przedmiotem narady szkoleniowej zorganizowanej w dniach
10 – 12 wrzeÊnia br. przez Departament Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
w Bornem Sulinowie w województwie zachodniopomorskim. W szkoleniu wzi´li udzia∏ pe∏nomocnicy
wojewodów do spraw kombatantów
lub osoby zajmujàce si´ problematykà kombatanckà w województwie.
W naradzie bra∏ udzia∏ Jerzy
Koz∏owski, zast´pca kierownika
Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, który
przedstawi∏ codziennà prac´ Urz´du w systemie pomocy spo∏ecznej
i zdrowotnej w sprawach dotyczàcych kombatantów. Wskaza∏ na innowacyjnoÊç podj´tego wspólnymi
si∏ami zadania w kwestii sprecyzowania poj´cia roli koordynatora
i organizatora pomocy spo∏ecznej
i zdrowotnej na rzecz Êrodowisk
kombatanckich. PodkreÊli∏ znaczenie wspó∏odpowiedzialnoÊci instytucji paƒstwowych i organów samorzàdu terytorialnego za realizacj´
tych zadaƒ w stosunku do kombatantów.

Krzysztof P. Skolimowski rozpoczynajàc szkolenie zreferowa∏ aktualne oczekiwania Êrodowisk kombatanckich – zw∏aszcza w zakresie
bezpieczeƒstwa socjalnego – wobec
przemian jakie dokona∏y si´ w polityce spo∏ecznej w naszym kraju.
Przedstawi∏ znaczenie badaƒ i analiz prowadzonych w Departamencie Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych koniecznych dla zdiagnozowania i rozwiàzywania problemów istniejàcych w Êrodowiskach kombatanckich. Zaprezentowa∏ zadania
ustawowe pomocy spo∏ecznej na
szczeblu gminy, powiatu i województwa samorzàdowego. Dyrektor zwróci∏ si´ do pe∏nomocników
wojewodów z apelem o obecnoÊç
przedstawicieli Êrodowisk kombatanckich w tworzonych przy
Urz´dach Marsza∏kowskich wojewódzkich spo∏ecznych radach do
spraw osób niepe∏nosprawnych.
Przedstawi∏ równie˝ uk∏ad realizacji zadaƒ, w przedmiocie pomocy
spo∏ecznej dla kombatantów, na
ka˝dym szczeblu samorzàdu, wspomagajàcy koordynacj´ pracy pe∏nomocników wojewodów.
Kolejne punkty porzàdku szkolenia dotyczy∏y praktycznego funkcjonowania systemu opieki socjalnej i zdrowotnej wÊród kombatantów. W Szczecinku starosta Krzysztof Lis zapozna∏ uczestników szkolenia z aktualnymi problemami pracy starostwa realizujàcego zadania
pomocy spo∏ecznej i zdrowotnej;
natomiast Witold Rosiak, dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie przekaza∏ szczegó∏owe informacje na temat pracy swojej placówki. Zosta∏y równie˝ wyjaÊnione
i przedstawiono zasady dysponowania Êrodkami pochodzàcymi z Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych, ˝ywotKOMBATANT 2003 nr 10

fot. J. Adamska

Pensjonariusze w czasie spotkania z ministrem Jerzym Koz∏owskim w Bornem Sulinowie.

nie dotyczàcych znacznej liczby
kombatantów.
Nast´pnie uczestnicy szkolenia
w Miejskim OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej w Szczecinku, korzystajàc
z przychylnoÊci jego kierownika
Marty Niewczas, zapoznali si´
z praktycznymi sposobami wykonywania zadaƒ przez MOPS w dziedzinie przyznawania zasi∏ków
i Êwiadczenia pomocy oraz us∏ug
opiekuƒczych: domowych, piel´gnacyjnych, rehabilitacyjnych, ˝ywieniowych i logopedycznych. Dowiedzieli si´ równie˝, ˝e do zadaƒ
Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej nale˝y zapewnienie poradnictwa specjalistycznego z dziedziny prawa, psychologii i pedagogiki
oraz wspó∏praca z organizacjami
pozarzàdowymi. Szczegó∏owych informacji udzielili Lucyna Kreft,
starszy specjalista pracy socjalnej
ds. Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej
i Romuald Sobiech, kierownik
OÊrodka Wsparcia Rodziny „Ul”.
Ponadto MOPS inspiruje i wspiera
ró˝nego rodzaju lokalne inicjatywy
obywatelskie. SpoÊród programów
oferujàcych pomoc, na szczególnà
uwag´ zas∏uguje „Wolontariat”.
Program ten polega na anga˝owaniu m∏odzie˝y do Êwiadczenia bezinteresownej pomocy, a kierowany
jest do osób starszych i niepe∏nosprawnych.
KOMBATANT 2003 nr 10

WÊród zadaƒ zleconych innym
podmiotom przez Miejski OÊrodek
Pomocy Spo∏ecznej w Szczecinku
znajduje si´ prowadzenie Dziennego
Dom Pobytu „Z∏ota Jesieƒ” dla osób
starych
i
niepe∏nosprawnych.
Uczestnicy szkolenia mogli zwiedziç
ten oÊrodek i poznaç ró˝ne formy
dzia∏alnoÊci dost´pne dla jego sta∏ych, licznych bywalców, takie jak np.
zespó∏ muzyczny dla zainteresowanych Êpiewem, zespó∏ plastyczny
umo˝liwiajàcy rozwijanie talentów
artystycznych oraz kó∏ko turystyczne
dla amatorów wycieczek rowerowych. Kierowniczkà Domu jest Jolanta St´pieƒ, która przedstawi∏a
uczestnikom szkolenia program zaj´ç organizowanych w tym autentycznie ciep∏ym i przyjaznym domu.
Mo˝liwoÊç bezpiecznego i jednoczeÊnie atrakcyjnego sposobu sp´dzania
czasu jest tutaj wartoÊcià nadrz´dnà.
W dalszej cz´Êci programu,
uczestników szkolenia oprowadzi∏
po terenie goszczàcego ich Domu
Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów w Bornem Sulinowie jego dyrektor Piotr Kujawa. Dom usytuowany w lesie (o ca∏kowitej powierzchni 7,5 tys. metrów kwadratowych), z∏o˝ony z kilku po∏àczonych,
wielofunkcyjnych pawilonów, zamieszkuje obecnie stu trzydziestu
pensjonariuszy. Jak du˝e jest zapotrzebowanie na wolne miejsca

Êwiadczy lista oczekujàcych, obecnie
trzydziestu osób. Ca∏y parter zajmujà gabinety specjalistyczne, poczynajàc od klasycznej salki gimnastycznej, po gabinety do ró˝norodnych
form masa˝u i kàpieli, a na rezonansie magnetycznym i krioterapii koƒczàc. Nie sposób omówiç w tym
miejscu ca∏ej oferty rehabilitacyjnej
i medycznej Domu Pomocy Spo∏ecznej w Bornem Sulinowie. Cz´Êç parterowa posiada przestronne atrium
z ma∏ym ogrodem botanicznym.
W miar´ potrzeby organizowane sà
w nim koncerty i spotkania pensjonariuszy z zapraszanymi goÊçmi.
W trakcie podsumowania szkolenia pe∏nomocnicy wojewodów
dzielili si´ swymi obserwacjami, wymieniali poglàdy oraz stawiali pytania, na które odpowiadali dyrektorzy departamentów (Jan Ozga, dyrektor Departamentu Wojskowego
i Aleksandra Berliƒska, wicedyrektor Departamentu Orzecznictwa)
oraz naczelnicy wydzia∏ów (Andrzej
Mossakowski, naczelnik Wydzia∏u
do Spraw Socjalnych i Zdrowotnych i Jan Krystek, naczelnik Wydzia∏u Wspó∏pracy ze Stowarzyszeniami) UDSKiOR.
Minister Jerzy Koz∏owski przekaza∏ s∏owa podzi´kowania pod adresem Stanis∏awa Wziàtka, wojewody zachodniopomorskiego za umo˝liwienie prezentacji na przyk∏adzie
Szczecina, Szczecinka oraz Bornego
Sulinowa praktycznych aspektów
dzia∏ania terenowych organów administracji samorzàdowej, wykonujàcych prac´ na rzecz starszego pokolenia, w tym kombatantów.
Dzi´ki goÊcinnoÊci szczecineckich gospodarzy, uczestnicy narady
szkoleniowej obejrzeli i poznali niemal modelowy wizerunek samorzàdowej rzeczywistoÊci.
Po zakoƒczeniu szkolenia,
w dniu wyjazdu, jeden z pe∏nomocników (z Olsztyna) w rozmowie
z innymi, nie bez racji, u˝y∏ sformu∏owania „WyBorne” Sulinowo.
Anna KARNY
Jolanta I. ADAMSKA
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Dzieƒ Sybiraka na Bia∏orusi
7 wrzeÊnia 2003 roku w Grodnie
odby∏a si´ uroczystoÊç Dnia Sybiraka. O godz. 11 rozpocz´∏a si´ mszà
Êw. w Katedrze Grodzieƒskiej celebrowanà przez ks. bp. Antoniego
Dziemianko. We mszy Êw. udzia∏
wzi´∏y poczty sztandarowe Zwiàzku
Polaków na Bia∏orusi, kombatantów AK, Sybiraków z Grodna i Lidy.
Mszy Êw. wys∏uchali licznie zebrani
Sybiracy z Grodna, Lidy, Porzecza,
Baranowicz i wielu innych miejscowoÊci. Przybyli przedstawiciele
Zwiàzku Polaków, Konsul General-

ny RP w Grodnie Andrzej Kr´towski oraz prezes Stowarzyszenia
Osób Represjonowanych na Bia∏orusi Halina Jako∏cewicz – g∏ówny
organizator uroczystoÊci. Na zaproszenie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych udzia∏ w uroczystoÊciach wzi´∏a Klara Rogalska, reprezentujàca Zarzàd G∏ówny
Zwiàzku Sybiraków w Warszawie.
W wyg∏oszonej homilii biskup
powiedzia∏, ˝e ci, co prze˝yli Golgot´ Wschodu, majà za co dzi´kowaç
Panu Bogu, ˝e pozwoli∏ im powróciç

7 wrzeÊnia 2003 r., Grodno. Pamiàtkowe zdj´cie przy pomniku A. Mickiewicza przed
siedzibà Zwiàzku Polaków na Bia∏orusi.

fot. K. Rogalska

Przed tablicà umieszczonà na Êcianie budynku Zwiàzku Polaków w Grodnie kwiaty
z∏o˝yli Sybiracy z Grodna, S∏onimia, Lidy, Ho˝ej.
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na Ojczystà Ziemi´, a ci, którzy pozostali na wieki w zmarzlinach Syberyjskiej Tajgi czy w dzikich stepach
Kazachstanu sà bohaterami, gdy˝
zgin´li za Ojczyzn´, zgin´li dlatego,
˝e byli Polakami. Sà oni bohaterami,
którym nigdy nie przyznano honorowych odznaczeƒ i medali za Polsk´ –
pozostali bezimienni. Zebrani modlili si´ za tych, którzy zmarli na nieludzkiej ziemi i za tych, którzy powrócili. Podczas mszy Êw. Êpiewa∏
chór polski „G∏os znad Niemna”.
Nast´pnie wszyscy udali si´ pod
siedzib´ Zwiàzku Polaków, na której
umieszczona jest tablica poÊwi´cona
Pami´ci Polaków – wysiedlonych, pomordowanych i zmar∏ych w latach terroru stalinowskiego. Przed tablicà z∏o˝ono kwiaty i zapalono znicze, a wspólnie z biskupem odmówiono Wieczny
odpoczynek racz im daç Panie.
Po oficjalnych uroczystoÊciach odby∏a si´ uroczysta patriotyczna akademia w Szkole Polskiej. Po krótkich
przemówieniach wystàpi∏y chóry
„G∏os znad Niemna” i „Sybirak” z Lidy. Wykonane pieÊni patriotyczne
wzruszy∏y do ∏ez uczestników spotkania. Sala szko∏y by∏a wype∏niona po
brzegi. Niecz´sto bywa okazja, by
kombatanci, Sybiracy i ich rodziny mogli spotkaç si´ na takiej uroczystoÊci.
Spotkanie by∏o jednoczeÊnie
okazjà, by wspomnieç dawne ci´˝kie prze˝ycia na zes∏aniu, w ∏agrach
i obozach pracy. Najwa˝niejsze, ˝e
prze˝yliÊmy, wróciliÊmy i mo˝emy
o tym mówiç w domu i koÊciele –
stwierdzili zebrani.
Po wspomnieniach przyszed∏
czas na skromny pocz´stunek. Przy
wspólnym stole wszyscy Êpiewali:
Za Niemen hen precz i po có˝ za Niemen, czy kraj tam pi´kniejszy, có˝
wabi za Niemen.
W∏aÊnie, có˝ ciàgnie nas Kresowiaków za Niemen?
Klara ROGALSKA
KOMBATANT 2003 nr 10
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Z myÊlà o m∏odych
Bia∏ystok tradycyjnie ju˝ goÊci∏ 12 wrzeÊnia uczestników III Marszu ˚ywej Pami´ci Polskiego Sybiru. Tym
razem dopisa∏a pogoda i pad∏ rekord obecnoÊci, bo zebra∏o si´ oko∏o 5 tysi´cy osób. By∏y delegacje Zwiàzku
Sybiraków z ca∏ej Polski i zza wschodniej granicy,
przedstawiciele innych organizacji kombatanckich i –
co cieszy∏o najbardziej – bardzo liczne grupy uczniowskie oraz harcerskie. Wszyscy, ∏àcznie z pocztami
sztandarowymi i honorowymi goÊçmi, przeszli spod Pomnika Katyƒskiego do koÊcio∏a pw. Ducha Âwi´tego,
gdzie msz´ Êw. celebrowa∏ abp Wojciech Ziemba, metropolita bia∏ostocki. Modlitwy w obu obrzàdkach
chrzeÊcijaƒskich odprawiono tak˝e przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza, tu wyg∏oszono przemówienia i z∏o˝ono kwiaty. M.in. serdeczne pozdrowienia przekaza∏
zebranym wicemarsza∏ek Sejmu RP Janusz Wojciechowski. O za∏o˝eniach ideowych Marszu mówi∏ prezes Zwiàzku Sybiraków Ryszard Reiff. Najwa˝niejsze,
by pami´ç o przesz∏oÊci pomaga∏a w budowaniu po-

myÊlnej przysz∏oÊci, dlatego te˝ tak wa˝nym jest przekazywanie tradycji niepodleg∏oÊciowych m∏odym. Polscy Sybiracy szczególnie silnie akcentujà potrzeb´
otwarcia na Wschód „zgodnie z wymogami jednoczàcego si´ Êwiata”. List do uczestników bia∏ostockich uroczystoÊci przekaza∏ tak˝e min. Jan Turski konstatujàc
z satysfakcjà fakt, ˝e „ci, których dotkn´∏y tak srogie represje i znosili potworne cierpienia, dziÊ chcà pokazaç,
jak wielkà wartoÊcià jest idea pojednania, cnota tolerancji, zgoda we w∏asnym kraju i na Êwiecie”.
W przeddzieƒ marszu w Bia∏ymstoku zosta∏ uhonorowany gen. W∏adys∏aw Sikorski. Na Âcianie Pami´ci
Grobu Nieznanego Sybiraka ods∏oni´to tablic´ poÊwi´conà jego pami´ci. Otwarto wystaw´, odby∏ si´ odczyt,
a ca∏oÊç zakoƒczono cz´Êcià artystycznà. W ten sposób
Êrodowiska sybirackie wyrazi∏y wdzi´cznoÊç ówczesnemu Premierowi i Wodzowi Naczelnemu za uwolnienie
z sowieckiej niewoli.
(AD)

Rocznica 17 wrzeÊnia 1939 roku
W 64. rocznic´ agresji sowieckiej na Polsk´ przed pomnikiem Poleg∏ym i Pomordowanym na Wschodzie
w Warszawie zgromadzili si´ przedstawiciele administracji
rzàdowej i samorzàdowej, przedstawiciele zwiàzków i stowarzyszeƒ kombatanckich, rodziny wywiezionych i pomordowanych, z ca∏ego kraju przyby∏y poczty sztandarowe.
Przyszli harcerze, m∏odzie˝ szkolna, mieszkaƒcy stolicy.
Zagra∏y werble, odczytany zosta∏ Apel Poleg∏ych.
Przedstawiciel Armii Krajowej Okr´gu Wo∏yƒskiego

prof. Edmund Bakuniak w przemówieniu okolicznoÊciowym przypomnia∏ zgromadzonym: obchodzona
rocznica stawia przed nami nakaz, aby w przysz∏oÊci nigdy coÊ takiego si´ nie powtórzy∏o.
Prymas Polski kardyna∏ Józef Glemp odmówi∏ modlitw´ w intencji Ojczyzny i wszystkich rodaków, w modlitwie uczestniczyli kapelani duszpasterstw wojskowych
z koÊcio∏a prawos∏awnego i ewangelicko-augsburskiego.
Tego dnia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej minutà ciszy uczci∏ pami´ç ofiar agresji ZSRR na Polsk´ 17
wrzeÊnia 1939 roku.
J.A.

fot. J. Adamska

W imieniu Prezydenta RP wieniec sk∏ada gen. Jerzy Kurczewski,
za nim stojà minister Jan Turski oraz p∏k Jan Ozga – dyrektor
Departamentu Wojskowego Urz´du.
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Sybiracki wrzesieƒ we Wroc∏awiu
17 wrzeÊnia 2003 r. – 64. rocznica najazdu Armii
Czerwonej na wschodnie rubie˝e Polski. Dzieƒ Sybiraka.
Przed monumentalnym Pomnikiem Zes∏aƒców Sybiru na Skwerze Sybiraków we Wroc∏awiu, na olbrzymim
placu zgromadzi∏o si´ ponad trzystu Sybiraków, liczne
poczty sztandarowe sybirackie, kombatanckie, harcerskie, szkolne. Przybyli genera∏owie WP, przewodniczàcy
Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Jerzy
Woêniak, marsza∏ek województwa, w∏adze samorzàdowe, w∏adze miejskie z Prezydentem Wroc∏awia, przedstawiciele policji, przedstawiciele organizacji kombatanckich, Komenda DolnoÊlàskiej Choràgwi Harcerzy, dyrekcje szkó∏ wraz z m∏odzie˝à, Kluby Wnuków Sybiraka
i Kapitu∏ Pami´ci.

Uroczysta msza Êw. zosta∏a odprawiona przed Pomnikiem
Zes∏aƒców Sybiru na Skwerze Sybiraków we Wroc∏awiu

Msz´ Êw. przy o∏tarzu polowym obok Pomnika koncelebrowa∏ ks. kardyna∏ Henryk Gulbinowicz w otoczeniu biskupów i licznych kap∏anów. Gali dope∏nia∏a reprezentacyjna orkiestra Âlàskiego Okr´gu Wojskowego
oraz Kompania Honorowa. Po Apelu Poleg∏ych, odczy-

tanym przez kpt. Artura Pi´t´ z Wy˝szej Oficerskiej
Szko∏y Wojsk Làdowych we Wroc∏awiu, rozleg∏a si´ salwa honorowa.
Patriotycznà i wzruszajàcà homili´ wyg∏osi∏ kapelan
Sybiraków ks. pra∏at dr Franciszek G∏ód, a uczestników uroczystoÊci powita∏ prezes Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków we Wroc∏awiu Jan Fenc.
Wart´ honorowà przy Pomniku wystawi∏a Wy˝sza Oficerska Szko∏a Wojsk Làdowych. Jej podchorà˝owie asystowali przy sk∏adaniu wieƒców i kwiatów przed Pomnikiem,
zapalono te˝ znicze.
W przeddzieƒ uroczystoÊci podczas akademii zorganizowanej w Studiu Polskiego Radia we Wroc∏awiu, wr´czono Honorowe Odznaki Sybiraka, a w cz´Êci artystycznej
wystàpi∏a m∏odzie˝ szkolna oraz bardzo lubiany przez Sybiraków zespó∏ „Wiàzowanie”. By∏a te˝ lampka szampana.
Wroc∏awskie uroczystoÊci Dnia Sybiraka by∏y bardzo
bogate. Ju˝ 13 wrzeÊnia br. zosta∏a odprawiona przez ks.
pra∏ata Zdzis∏awa Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyƒskich msza Êw. – w Sanktuarium Golgoty Wschodu
u Ojców Redemptorystów. W uroczystoÊciach wzi´li tak˝e
Sybiracy zgrupowani w klubie „Pod baobabem” z ró˝nych
zakàtków Êwiata: m.in. z Australii, Nowej Zelandii, USA,
Anglii, Afryki.
W Sanktuarium Golgoty Wschodu zosta∏a otwarta
Izba Pami´ci. Zebrano tu dokumenty, pamiàtki, zdj´cia
upami´tniajàce martyrologi´ Polaków z Kresów oraz ich
katorg´ i tu∏aczy szlak wiodàcy do Ojczyzny. Inicjatorem
i kustoszem Sanktuarium i Izby Pami´ci jest o. Stanis∏aw
Golec, redemptorysta, proboszcz parafii Matki Bo˝ej Pocieszenia.
oprac. Jan FENC

Obrady Rodzin Kresowiaków
6 i 7 wrzeÊnia br. w Kryszta∏owej Auli Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie toczy∏y si´
obrady IV Âwiatowego Zjazdu Rodzin Osadników
Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. WÊród
przyby∏ych goÊci znalaz∏y si´ delegacje zagraniczne
oraz przedstawiciele administracji rzàdowej i samorzàdowej, przyjechali przedstawiciele zwiàzków i stowarzyszeƒ kombatanckich z ca∏ego kraju. Modlitw´ za
zmar∏ych odmówi∏ wnuk osadnika wojskowego ks. Stanis∏aw Ma∏kowski. Obradujàcy przyj´li ogólne postanowienie o nawiàzaniu ÊciÊlejszej wspó∏pracy ze Êrodowiskami kombatanckimi, a szczególnie ze Êrodowiskiem Sybiraków.
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Osadnictwo wojskowe na Kresach
Wschodnich ma d∏ugà histori´. W czasach II Rzeczypospolitej podstawà osadnictwa wojskowego by∏y dwie ustawy przyj´te przez
Sejm 17 grudnia 1920 r. Dla przypomnienia mo˝na
przytoczyç, i˝ pierwsza dotyczy∏a przej´cia na w∏asnoÊç
paƒstwa polskiego ziemi zaj´tej przez zaborców, druga
zapowiada∏a bezp∏atne nadanie ziemi z zapasu utworzonego na mocy pierwszej ustawy, szczególnie zas∏u˝onym ˝o∏nierzom Wojska Polskiego oraz ochotnikom,
którzy odbyli s∏u˝b´ frontowà. W 1922 r. powsta∏ Zwiàzek Osadników, który odegra∏ znaczàcà rol´ w ca∏ym
procesie kierowania ruchem zasiedleƒ.
KOMBATANT 2003 nr 10

Agresja Armii Czerwonej 17 wrzeÊnia 1939 r. zapoczàtkowa∏a eksterminacj´, wyw∏aszczenia i deportacj´
osiad∏ej na Kresach Wschodnich ludnoÊci.
Wschodnie losy Polaków b´dàcych nierzadko ofiarami re˝imu komunistycznego sà godne pami´ci,
o pami´ç o nich upomina si´ Stowarzyszenie Rodzin
Osadników
Obrady IV Zjazdu uÊwietni∏ wyst´p zespo∏u „Sybiracy” z ¸odzi. Uczestnicy Zjazdu ze ∏zami

w oczach s∏uchali znajomych pieÊni wygnaƒców
z Polski: Nad brzegiem Bajka∏u wyros∏am, wÊród bagien rozlewisk, mokrade∏, do snu szumia∏a mi sosna,
przed zimnem chroni∏ mnie ∏agier. Nie znana mi by∏a
Polska, kraj ruin i zniszczeƒ wojennych, uczy∏a mnie
Matka jak kochaç, w modlitwach cichych, codziennych.
J.A.

Spotykajà si´ zawsze w pierwszà niedziel´ paêdziernika w Kocku lub
w Woli Gu∏owskiej. Garstka ˝yjàcych ˝o∏nierzy z armii Genera∏a Kleeberga.

Ostatnia bitwa
Serokomlà, Adamowem i Wolà Gu∏owskà. Obaj
ch∏opcy, kilkunastoletni wtedy, s∏uchali opowieÊci
dziadka z zapartym tchem. A on im opowiada∏, jak to
na wojnie by∏o.
marcu 1939 roku Stefan Ziemski, mieszkaniec
wsi Borek po∏o˝onej nad Wis∏à pod D´blinem,
syn ma∏orolnych ch∏opów, powo∏any zosta∏ do odbycia
s∏u˝by wojskowej. Czuç ju˝ by∏o zbli˝ajàcà si´ wojn´.
Tamten dzieƒ, 15 kwietnia 1939 roku, Stefan Ziemski
pami´ta jakby to by∏o wczoraj.
– Dzieƒ by∏ zimny, siàpi∏ deszcz, a my na placu çwiczeƒ
uczyliÊmy si´ musztry i strzelania. Wtem któryÊ z oficerów krzyknà∏ z daleka: „Uwaga, przerwaç musztr´
i w szeregu zbiórka”. Ustawiono nas proÊciutko jak tylko mo˝na i wtedy zobaczyliÊmy wje˝d˝ajàce na plac
trzy czarne limuzyny. Wysiad∏o z nich wielu oficerów,
którzy szybko podà˝ali w naszym kierunku. Na czele tej
grupy szed∏ gen. Kleeberg. Kiedy ju˝ by∏ blisko, zatrzyma∏ si´, zasalutowa∏ i zawo∏a∏: „Czo∏em rekruci!” Odkrzykn´liÊmy, jak tylko mo˝na najg∏oÊniej: „Czo∏em
Panie Generale!” Teraz genera∏, w asyÊcie oficerów,
zbli˝y∏ si´ do szeregu i wita∏ z r´ki ka˝dego rekruta.
Z dala wydawa∏ nam si´ twardy, ponury. Kiedy stanà∏
przede mnà, zobaczy∏em tak dobre oczy, ˝e trema
gdzieÊ prys∏a i kiedy genera∏ zapyta∏ mnie, czy mi kawa
smakuje, Êmia∏o odrzek∏em, ˝e za ma∏o s∏odka. Us∏ysza∏em w odpowiedzi: „Gorzka, ale zdrowa.” Nast´pnie zapyta∏: „Czy bardzo was ganiajà?” Odpowiedzia∏em: „Owszem, nawet bardzo”. Wtedy genera∏ odrzek∏
powa˝nie: „Widzicie, tak musi byç, bo czym wi´cej potu na poligonie, tym mniej krwi na pobojowisku.” Odchodzàc zapyta∏: „A do Kasi t´sknicie?” – odpowiedzia∏em: „Tak, t´skni´”. Wtedy genera∏ doda∏: „Uczcie
si´ dobrze strzelaç, jak traficie 3 dziesiàtki, pojedziecie
na urlop i do Kasi”. I to by∏y ostatnie s∏owa. Genera∏
ju˝ wita∏ nast´pnego rekruta, a ja czu∏em si´ wniebowzi´ty, ˝e tyle ze mnà rozmawia∏.

W

fot. B. Jagie∏∏o

bitwie pod Kockiem zapanowa∏a g∏ucha cisza po
wojnie. Dopiero w 20. rocznic´ bitwy, w 1959 roku, dawni ˝o∏nierze Samodzielnej Grupy Operacyjnej
„Polesie’’ stawili si´ w miejscu, gdzie rozegra∏a si´
ostatnia bitwa obronna 1939 roku.
Opowiada Kleeberczyk – Stefan Ziemski:
– Po latach ciszy i latach drwin z ˝o∏nierzy wrzeÊniowych – „malowanych dzieci”, jak grom z jasnego nieba
przysz∏o zaproszenie na rocznicowe uroczystoÊci do
Kocka. Jaka˝ to by∏a radoÊç, jaka przepi´kna uroczystoÊç, a w∏aÊciwie manifestacja.
Wtedy, w 1959 roku, zjecha∏o do Kocka kilka tysi´cy ˝o∏nierzy z rodzinami, przyjechali dowódcy i nie zabrak∏o tych, którzy tu stracili swoich najbli˝szych.
Stefan Ziemski od tamtej pory, dzi´ki Bogu, nie
opuÊci∏ ˝adnej rocznicy. Na szcz´Êcie zdrowie mu dopisuje, a i z D´blina niedaleko na pola bitewne. W tym
roku na oficjalne uroczystoÊci wybiera si´ po raz czterdziesty piàty.

O

O spotkaniu z genera∏em
Prywatnie te˝ tam by∏ przed laty. Z córkà i wnukami, Jarusiem i Krystiankiem pojechali na pobojowisko ciàgnàce si´ kilometrami na polach pod Kockiem,
KOMBATANT 2003 nr 10
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wschodu niespodziewanie
zbli˝y∏y si´ sowieckie myÊliwce i ci´∏y z broni maszynowej po taborach i po
ludziach.
zli nocami, zg∏odniali,
wyczerpani. Szli z dalekiego Polesia, by walczyç
do koƒca. Chcieli nieÊç pomoc Warszawie, ale Warszawa pad∏a nim doszli.
Mimo to nie stracili
nadziei. Ruszyli w kierunku na Stawy ko∏o D´blina, gdzie znajdowa∏a
si´ g∏ówna sk∏adnica
uzbrojeniowa.
– Genera∏ sàdzi∏ – opowiada Stefan Ziemski,
który przydzielony zosta∏
Matka wdowa z synami. Drugi od lewej w górnym rz´dzie – Stefan Ziemski
do ∏àcznoÊci i zna∏ treÊç
rozmów – ˝e dozbroi ˝o∏O tym, jak szli z dalekiego Polesia
nierzy, ubierze ich ciep∏o i dojdziemy do Gór Âwi´tokrzyStefan Ziemski ukoƒczy∏ kurs rekrucki, przeszed∏ skich, tam przezimujemy. A wiosnà, gdy nadejdzie pomoc
badania psychotechniczne i zosta∏ wcielony go ∏àczno- z zachodu to wspólnie wywalczymy wolnoÊç dla Polski.
Êci, do Grupy Radio. Wybuch wojny zasta∏ go w Kobry- Drog´ zagrodzili im Niemcy. 1 paêdziernika 1939 roku
niu, 22 kilometry od BrzeÊcia.
pod Kockiem rozpocz´∏a si´ Ostatnia Bitwa.
– Naloty, bombardowania, ranni, zabici. ChodziliÊmy jak – W∏aÊciwie walki ciàgn´∏y si´ na przestrzeni wielu kiloog∏upiali ani jeÊç, ani piç. Ca∏e dnie kopaliÊmy pod drze- metrów, pod Serokomlà, Wojcieszkowem, Krzywdà, Rawami g∏´bokie rowy przeciwlotnicze dla licznych rodzin dory˝em, Adamowem, Helenowem i Wolà Gu∏owskà.
wojskowych i dla samego wojska. 10 wrzeÊnia, w niedzie- Wsz´dzie tam na cmentarzach le˝à nasi ˝o∏nierze.
5 paêdziernika o godzinie 16.00 po otrzymaniu mell´, wydano nam ostrà amunicj´ i opatrunki osobiste, wyprowadzono nas z koszar. W mieÊcie t∏oczno by∏o od dunku o wyczerpaniu amunicji Genera∏ Kleeberg podjà∏
uciekinierów, wszyscy uciekali na wschód, sàdzàc, ˝e tam decyzj´ o kapitulacji. Dalsza walka nie rokowa∏a ju˝ naznajdà ratunek. 17 wrzeÊnia Niemcy dotarli do Kobry- dziei, byliÊmy otoczeni, a amunicja i ˝ywnoÊç na wyczernia. Nasze oddzia∏y zgodnie z rozkazem ruszy∏y w rejon paniu. Nie chcia∏ Genera∏ przelewaç krwi nadaremno.
Kowla. Przez bagna i moczary Polesia dotarliÊmy do
W niewoli
miasteczka Dywiny, le˝àcego 20 kilometrów od Kowla.
6 paêdziernika, z rana wjecha∏y do wioski, gdzie nocoA tutaj koledzy mówià, ˝e oddzia∏y Armii Czerwonej waliÊmy, niemieckie sanitarne wozy i zbiera∏y rannych.
wkroczy∏y do Polski i znajdujà si´ w pobli˝u.
Porucznik Kucharczyk wyda∏ rozkaz, abyÊmy stan´li
Nocà z 20 na 21 wrzeÊnia nasza Dywizja wyruszy∏a w drog´. czwórkami na drodze:
Nie przypuszczaliÊmy, ˝e przyjdzie nam maszerowaç
ponad 300 kilometrów wÊród dymów i ∏un po˝arów,
pogorzelisk.
Pomimo up∏ywu lat nazwy rejonów i miejscowoÊci
wry∏y si´ g∏´boko w pami´ç. Rejon Krymno, miejscowoÊç Szack, jezioro Âwiteê, rzeka Bug. Od Kowla a˝ po
W∏odaw´ przez ca∏e Polesie.
– Ledwo zdà˝yliÊmy wyprzeç Niemców z W∏odawy, a tu od
Che∏ma ju˝ nadciàgali Rosjanie. Szli ˝o∏nierze trzema strumieniami. PoÊrodku dowództwo, piechota, zaopatrzenie,
po bokach kawaleria. Lotnictwo sowieckie dawa∏o znaç
fot. B. Jagie∏∏o
o sobie. Pami´tam, gdy w s∏oneczne popo∏udnie po odpoczynku ruszyliÊmy w kierunku rozleg∏ych ∏àk, nagle od Stefan Ziemski z ma∏˝onkà
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– Sytuacja jest beznadziejna, w Radzyniu sà ju˝ Rosjanie, od ˚elechowa naciera pot´˝na armia niemiecka,
a my nie mamy amunicji, opatrunków. Ch∏opcy jest
rozkaz o kapitulacji, idziemy do niewoli – i po tych s∏owach nasz porucznik rozp∏aka∏ si´.
Ruszyli w stron´ Woli Gu∏owskiej. Wzd∏u˝ drogi, którà
maszerowali, sta∏y zap∏akane kobiety.
– Co kto mia∏, to oddawa∏, a to troch´ cukru, a to r´cznik albo konserw´.
Jeszcze do dziÊ pami´ta Stefan Ziemski smak soczystej rzepy, która zrywali ˝o∏nierze z pola. I pierwszà noc
w niewoli przespanà na podmok∏ej ∏àce. Âniadanie –
kostk´ chleba z wojskowej piekarni, tubk´ sztucznego
mas∏a i ∏y˝k´ marmolady.
Po Êniadaniu znowu ruszyli w drog´.
– Potrzebowa∏ si´ po ∏àce b∏àkaç samotny koƒ z siod∏em.
Wychudzony, skóra i ˝ebra. Podchodz´, a ˝e jestem ch∏opak ze wsi, to wiem jak podchodzi si´ do konia i wiem, co
znaczy, gdy kuli uszy albo stawia. Kuli – znaczy rzuci si´ na
cz∏owieka. A ten stawia uszy, wi´c ja coraz bli˝ej, pog∏aska∏em go po nosie i z∏apa∏em za uzd´. Da∏ si´ ujàç. W kaburze przytroczonej do siod∏a znalaz∏em skórzanà zak∏adk´,
którà przechowuj´ do dziÊ, a w niej fotografi´ – ∏adna
twarz kobiety – na odwrocie podpisana „Twoja Reli”.
pierwszym gospodarstwie napoi∏em konia i wróci∏em na szos´ prowadzàcà do D´blina. Patrz´, a bokiem idzie znajoma. Pozna∏em jà od razu, bo przecie˝ uczy∏em si´ rzemios∏a przez trzy lata w D´blinie, wi´c mówi´:
– Dzieƒ dobry, pani Józiu.
W pierwszej chwili nie wiedzia∏a, kim jest ten zaroÊni´ty, wychudzony m∏odzieniec na koniu, a kiedy przypomnia∏a sobie, to ostrzeg∏a, ˝e Niemcy polskich ˝o∏nierzy
∏adujà do pociàgów i wywo˝à gdzieÊ, nie wiadomo gdzie.
– Niech pan ucieka – namawia∏a – Zna pan przecie˝ ludzi, zna drogi.
Podda∏a mi myÊl, która ju˝ mnie nie opuszcza∏a. Wkrótce nadarzy∏a si´ sposobnoÊç ucieczki. Drogà przeje˝d˝a∏y
zmotoryzowane kolumny niemieckie, zapanowa∏ chaos, zamieszanie, ludzie rozbiegli si´ na boki, unosi∏ si´ kurz.
Stefan Ziemski mia∏ szcz´Êcie, ucieczka uda∏a si´.
Z szosy pod D´blinem szcz´Êliwie dotar∏ do domu, do
wsi Borek nad Wis∏à. Nad ranem, w niedziel´ – to te˝
pami´ta – ósmego paêdziernika znalaz∏ si´ w obj´ciach
zap∏akanej matki.

W

Dziadkowa lekcja historii
Ch∏opcy s∏uchali opowieÊci dziadka z zapartym
tchem. Wszystkiego byli ciekawi, o wszystko pytali,
a dlaczego Niemcy wojn´ wygrali, a dlaczego wojska
sowieckie zaatakowa∏y Polsk´, ilu ˝o∏nierzy zgin´∏o
pod Kockiem, ilu dosta∏o si´ do niewoli. I co sta∏o si´
z koniem, czy poszed∏ do niewoli?
O Genera∏a Franciszka Kleeberga, który bi∏ i Niemców, i bolszewików te˝ pytali. Dziadek odpowiada∏ na ich
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wszystkie pytania najlepiej, jak umia∏. Co sta∏o si´ z koniem, tego nie wiedzia∏, pewnie przygarnà∏ go jakiÊ rolnik.
Dalsze losy Genera∏a zna∏. Umar∏ w niemieckim
obozie, a umierajàc wyrazi∏ ˝yczenie, ˝e spoczàç pragnie wÊród swoich ˝o∏nierzy.
pe∏ni∏a si´ ostatnia wola Genera∏a. 5 paêdziernika 1969
roku trumna z prochami genera∏a spocz´∏a na cmentarzu wojskowym w Kocku. Wróci∏ do swoich ˝o∏nierzy.
Od tamtej prywatnej, rodzinnej w´drówki po pobojowiskach wrzeÊniowych min´∏o wiele lat. Córka
z m´˝em przenios∏a si´ z D´blina do Warszawy, tam
mieszkajà i pracujà. Starszy wnuczek, Jaros∏aw, jest
dziÊ studentem. M∏odszy Krystianek nie ˝yje. Zmar∏
w wieku 15 lat na nieuleczalnà chorob´ i tu w D´blinie na miejscowym cmentarzu jest pochowany, niedaleko ich domu wi´c dziadek jest u niego codziennie.
Zazwyczaj idzie na grób z rana, wolnym krokiem
przez osiedle, gdzie wszystkich zna i wszyscy go znajà.
Idzie nie spieszàc si´, lata robià swoje – jakby nie liczyç
ma ju˝ 84 lata. A i choroby równie˝ nie omijajà. Jest po
zawale serca i operacji stawów biodrowych. Wi´c zawsze troch´ czasu minie, nim dojdzie z domu do Krystianka. A tam to ju˝ zawsze zatrzymuje si´ na d∏u˝ej…
Potem wolniutko wraca do domu. CoÊ zrobi w ogrodzie albo w gara˝u i ju˝ ˝ona wo∏a na obiad. Zgoda panuje w ich domu. Zgoda z ˝onà, zgoda z dzieçmi.
– Dobrej woli do ˝ycia, do zgody – uczy∏a mnie matka
– wdowa, która o ró˝nym chlebie wychowa∏a oÊmiu synów. Takie wychowanie wynios∏em z domu, takie sà
moje korzenie. I tego uczy∏em w∏asne dzieci. Trzy i pó∏
hektarowe gospodarstwo nie mog∏o wy˝ywiç wszystkich. Jak tylko który z nas dorós∏, wyfruwa∏ z gniazda.
– I ja te˝ opuÊci∏em ojcowizn´.
Stefan Ziemski osiad∏ w D´blinie i wyuczy∏ si´ rzadkiego zawodu – zosta∏ orgamistrzem. Za∏o˝y∏ w∏asny
zak∏ad, nad którym widnia∏ szyld: Wyrób i naprawa harmonii.
Przyszed∏ jednak czas, kiedy nikt ju˝ nie chcia∏ graç
na harmonii.
– Inna muzyka przysz∏a do Polski, „szarpana” i nie s∏ychaç walczyków ani tang.
Trzeba by∏o zak∏ad zamknàç i nauczyç si´ innego fachu.
O dawnych czasach przypominajà jedynie dwie harmonie, malutka – dziecinna zrobiona dla wnuczka i du˝a,
na której gra nie tylko dziadek, ale i grywa tak˝e wnuk
Jaros∏aw – student wy˝szej szko∏y muzycznej, kiedy
przyje˝d˝a w odwiedziny do dziadków.
Moja wizyta u Paƒstwa Ziemskich powoli dobiega
koƒca. Jeszcze tylko gospodarz zaprosi mnie do niewielkiego ogródka, o tej porze roku pe∏nego dojrza∏ych
winogron. I podzieli si´ ze mnà ostatnià ju˝ refleksjà:
– Najwi´ksze szcz´Êcie dla cz∏owieka to czyste sumienie. To daje radoÊç ˝ycia.
Barbara E. JAGIE¸¸O
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Wspomnienia ˝o∏nierza
kampanii 1939 r.
Wybuch wojny 1 wrzeÊnia 1939 roku by∏ dla wi´kszoÊci
Polaków, w tym oczywiÊcie i dla mnie, zaskoczeniem. To
prawda, ˝e ju˝ od paru miesi´cy poprzedzajàcych ów pami´tny Wrzesieƒ atmosfera by∏a bardzo napi´ta; Niemcy
prowokowali incydenty graniczne, masowo deportowali
Polaków z terenu III Rzeszy, bojówki nazistowskie napada∏y na polskich studentów politechniki gdaƒskiej, a Hitler zg∏asza∏ roszczenia terytorialne i wypowiedzia∏ deklaracj´ o nieagresji. Powszechnie jednak uwa˝ano, ˝e sà to
elementy wojny nerwów, które nie przerodzà si´ w zbrojny konflikt. Trudno by∏o sobie wyobraziç, by hitlerowska
III Rzesza wa˝y∏a si´ na ryzyko jednoczesnej wojny z Polskà, Francjà i Wielkà Brytanià.
Nawet gdy rankiem 1 wrzeÊnia rozleg∏y si´ syreny alarmowe zapowiadajàce nalot, sàdzi∏em, jak wielu, ˝e sà to
kolejne çwiczenia obrony przeciwlotniczej.
Wojna jednak wybuch∏a, a nadchodzàce z frontów wiadomoÊci nie by∏y niestety pomyÊlne. Rozpoczyna∏a si´ seria
wydarzeƒ, które przyt∏acza∏y spo∏ecznoÊç polskà i nie pozostawa∏y bez wp∏ywu na morale ˝o∏nierza. Pierwszym gorzkim zawodem by∏a niezrozumia∏a biernoÊç sojuszników.
Goryczà napawa∏ fakt, ˝e w uzgodnionym terminie armia
francuska nie ruszy∏a z pozycji wyjÊciowych. Stawa∏o si´ jasne, ˝e jesteÊmy w walce osamotnieni.
W tym czasie mój batalion, skierowany w pierwszych
dniach WrzeÊnia do oÊrodków zapasowych na wschodniej granicy Polski, przekracza∏ Horyƒ i zbli˝a∏ si´ do miejsca przeznaczenia, gdzie mieliÊmy byç przygotowani do uzupe∏nienia jednostek frontowych walczàcych na zachodzie kraju. Wkrótce
jednak sami znaleêliÊmy si´ na pierwszej linii frontu z drugim
niespodziewanym agresorem, tym gorszym, ˝e na walk´ z nim
nie byliÊmy psychicznie przygotowani, tak jak na walk´
z Niemcami. Niektórzy wierzyli nawet, ˝e Sowieci idà nam na
pomoc przeciwko Niemcom. Z∏udzenia wkrótce si´ rozwia∏y.
Drugi agresor okaza∏ si´ równie zbrodniczy jak pierwszy.
W morderczych marszach, w nieustannych potyczkach
z dywersantami, n´kani przez sowieckie samoloty, wraz z jednostkami KOP, zmierzaliÊmy w kierunku W∏odawy, by tam po∏àczyç si´ z Samodzielnà Grupà Operacyjnà „Polesie” genera∏a Franciszka Kleeberga. PrzechodziliÊmy na pó∏noc od Kowla, gdy dotar∏a do nas kolejna dramatyczna wiadomoÊç
o opuszczeniu terytorium Polski przez najwy˝sze w∏adze Rzeczypospolitej, w tym i przez Wodza Naczelnego, marsza∏ka
Âmig∏ego Rydza. Z ci´˝kim sercem przeprawialiÊmy si´ przez
Bug. Ale po zachodniej stronie Bugu nastroje wyraênie si´ poprawi∏y. Przede wszystkim wp∏yn´∏a na to doskona∏a organizacja Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, ale tak˝e wiadomoÊci z radiowego nas∏uchu. Dowódca plutonu w podnios∏ych s∏owach przekaza∏ nam informacj´ o powstaniu we Francji rzàdu polskiego na wychodêstwie. Wtedy po raz pierwszy
pad∏o nazwisko genera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego, o którym
dotychczas s∏yszeliÊmy niewiele poza tym, ˝e by∏ znamienitym
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dowódcà w wojnie 1920 roku. Mówiono, ˝e objà∏ stanowisko
premiera i ˝e przystàpi∏ do tworzenia armii polskiej we Francji. Ten ∏yk optymizmu z pewnoÊcià nie by∏ bez znaczenia
w ostatniej bitwie, stoczonej pod dowództwem gen. Kleeberga
w rejonie Kocka. Za wszystkie nieszcz´Êcia spadajàce na nasz
kraj chcieliÊmy odp∏aciç najeêdêcy i daç znaç nowemu premierowi, ˝e Polska nadal walczy.
Kapitulacja by∏a jednak nieunikniona mimo taktycznego sukcesu i ci´˝kich strat zadanych niemieckiej 13 dywizji zmotoryzowanej. Genera∏ Kleeberg powiadomi∏ o niej
Genera∏a Sikorskiego.
Ci, którzy unikn´li niewoli, wracali do domów przyt∏oczeni rozmiarem kl´ski, wstrzàÊni´ci widokiem ruin
i zgliszcz. W domach, jeÊli si´ osta∏y, zastawali rodziny,
pora˝one grozà wojny. Ca∏e spo∏eczeƒstwo prze˝ywa∏o
okres g∏´bokiego przygn´bienia i rozgoryczenia. W ciàgu
niespe∏na miesiàca rozsypa∏y si´ – jak domek z kart –
struktury paƒstwowoÊci polskiej, przesta∏a istnieç armia
i jej dowództwo, zawiod∏y uznane autorytety, w wielu domach op∏akiwano poleg∏ych, wiele rodzin straci∏o wszystko i znalaz∏o si´ bez Êrodków do ˝ycia. Przysz∏oÊç Polaków
rysowa∏a si´ w najczarniejszych barwach. Ludzie mojego
pokolenia nigdy nie zapomnà tej okrutnej pustki, jaka zapanowa∏a bezpoÊrednio po przejÊciu huraganu wojny, jesienià 1939 roku. Ca∏a nadzieja um´czonego narodu skupi∏a si´ teraz na generale Sikorskim. By∏ m´˝em opatrznoÊciowym, uosabia∏ ciàg∏oÊç NajjaÊniejszej Rzeczypospolitej i podtrzymywa∏ wiar´, wyra˝onà s∏owami hymnu narodowego: „Jeszcze Polska Nie Zgin´∏a”.
Nic chyba lepiej nie oddaje nadziei wiàzanych z genera∏em Sikorskim i ciep∏ego uczucia, jakim go Naród obdarza∏,
jak wymyÊlone napr´dce przys∏owie: „Im s∏oneczko wy˝ej,
tym Sikorski bli˝ej”. W wersji konspiracyjnej nazwisko wodza zast´powano s∏owem „sikorki” i porozumiewawczo
przymru˝onym okiem. Podnosi∏o to na duchu Polaków
w pierwsze okupacyjne przedwioÊnie.

W obchodach uczestniczyli niemal wszyscy mieszkaƒcy Kocka.
Uczniowie startowali w biegach ulicznych. Najbardziej za˝arta rywalizacja widoczna by∏a wÊród najm∏odszych.
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Wraz z kolegami z dru˝yny harcerskiej i hufca Przysposobienia Wojskowego ju˝ w poczàtkach listopada tworzyliÊmy konspiracyjne piàtki, zbieraliÊmy broƒ i amunicj´ pozostawionà lub zakopanà na bitewnych polach, kolportowaliÊmy pierwsze gazetki podajàce wiadomoÊci z nas∏uchu radiowego. Wkrótce rozproszone komórki wch∏aniane by∏y
przez S∏u˝b´ Zwyci´stwu Polski, potem wesz∏y w sk∏ad
Zwiàzku Walki Zbrojnej, by w koƒcu przekszta∏ciç si´ w jednolicie dowodzonà i podporzàdkowanà rzàdowi polskiemu

na wychodêstwie Armi´ Krajowà. Genera∏ Sikorski by∏ naszym wodzem naczelnym i niepodwa˝alnym autorytetem.
DarzyliÊmy go bezgranicznym zaufaniem. W latach okupacji Aleje Jerozolimskie nazywaliÊmy Alejami genera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego. ChcieliÊmy w ten sposób wyraziç wielkoÊç tej historycznej postaci. Cz´sto wyobra˝aliÊmy sobie jego tryumfalny powrót do Warszawy po zwyci´skiej wojnie.
W∏adys∏aw MATKOWSKI

MOJA WRZEÂNIOWA W¢DRÓWKA
Przysz∏y wakacje 1939 roku, a podczas nich obóz
Przysposobienia Wojskowego. Mój obóz znajdowa∏ si´
w lesie nad pi´knym jeziorem w Lidzbarku. BliskoÊç
granicy z Prusami Wschodnimi i ÊwiadomoÊç mo˝liwoÊci wybuchu wojny w ka˝dej chwili tworzy∏y specyficzny, bojowy klimat. Nie przeczuwa∏em, jak bardzo to
szkolenie mia∏o mi si´ przydaç w nast´pnych tygodniach i latach. Obóz skoƒczy∏ si´ w lipcu. Sierpieƒ
sp´dza∏em w Warszawie.
ÂwiadomoÊç nieuchronnoÊci wojny by∏a powszechna, ale jej wybuch zaskoczy∏ nas. Dosta∏em rozkaz stawienia si´ w komendzie PW przy ul. Ciep∏ej. By∏a nas
spora gromada licealistów zmobilizowanych do s∏u˝by
wartowniczej. Dy˝ury trwa∏y 24 godziny. Zmiana nast´powa∏a pod wieczór. 7 wrzeÊnia, gdy przyszli koledzy,
by objàç po mnie dy˝ur, komendant zatrzyma∏ wszystkich na dziedziƒcu. OÊwiadczy∏, ˝e jest zarzàdzona
ewakuacja m´˝czyzn z Warszawy i zwalnia wszystkich
do domu. Kto chce jednak, mo˝e si´ natychmiast zg∏osiç jako ochotnik. Zg∏osiliÊmy si´ niemal wszyscy.
Przyj´to od nas przysi´g´ wojskowà, rozdano nowe
karabiny, bagnety, pasy z amunicjà, maski przeciwga-

zowe, p∏aszcze. Nocà przemaszerowaliÊmy pustymi ulicami zwartà kolumnà ju˝ jako „prawdziwi” ˝o∏nierze
do koszar 36 pu∏ku na Pradze. SpaliÊmy, gdzie kto
móg∏. Obudzi∏y nas syreny pierwszego w tym dniu nalotu. Chroni∏em si´ mi´dzy licznie stojàcymi na dziedziƒcu skrzyniami, które – jak si´ potem okaza∏o – zawiera∏y amunicj´.
Po skoƒczonym nalocie uformowano kolumn´ marszowà i wyruszyliÊmy czwórkami na Miƒsk Mazowiecki. SzliÊmy bocznymi drogami, g∏ównie nocà. PrzeszliÊmy przez p∏onàcy Stoczek i Bia∏à Podlask´, a stamtàd
skierowaliÊmy si´ na BrzeÊç. Drog´ z Bia∏ej Podlaskiej
do BrzeÊcia (ok. 40 km) przebyliÊmy bardzo forsownym
marszem. Wyczuwa∏o si´ stan bezpoÊredniego zagro˝enia.
Z uczuciem ulgi wsiedliÊmy w BrzeÊciu do pociàgu,
który najpierw skierowa∏ si´ na wschód, a potem na po∏udnie, wzd∏u˝ granicy polsko-sowieckiej. O szarym Êwicie mijaliÊmy Sarny. Pojawi∏ si´ jakiÊ samolot. S∏ychaç
by∏o serie z karabinów maszynowych. Z Sarn pociàg ruszy∏, lecz po godzinie stanà∏ w szczerym polu, gdzieÊ
w po∏owie drogi do Kostopola. Postój si´ przed∏u˝a∏.

Na placu przed Pomnikiem Genera∏a Kleeberga wystàpi∏ chór
miejscowego Domu Kultury z pó∏godzinnym programem s∏owno-muzycznym. Chór, w którym Êpiewajà dzieci szkolne, prowadzi Barbara ObroÊlak.
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fot. B. Materska

Kock. 4 paêdziernika br. odby∏y si´ obchody 64. rocznicy bitwy stoczonej przez SGO „Polesie”

Cmentarz Wojenny. Na uroczystoÊci wezwa∏ zebranych Dzwon
Franciszek. Dzwonià burmistrz Stanis∏aw JeÊkiewicz i prezes
Ârodowiska Kleeberczyków W∏adys∏aw Matkowski.
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rozkazy: „maszerowaç dalej” i „kryj
si´ – lotnik”. Nakazano, byÊmy
pierwsi nie otwierali ognia, ale karabiny maszynowe by∏y ustawione
w gotowoÊci.
Nie wiadomo, kto pierwszy zaczà∏
strzelaç, ale rozp´ta∏o si´ piek∏o.
ZostaliÊmy obrzuceni niedu˝ymi
bombami i ostrzelani z broni pok∏adowej. Nasze karabiny maszynowe
odpowiedzia∏y ogniem. Strzela∏em
równie˝. Dosta∏em seri´ pod nogi,
pad∏o dwóch moich najbli˝szych kolegów. Najwi´ksze straty mia∏y obs∏ugi karabinów maszynowych. WieÊ
p∏on´∏a.
Mieszkaƒcy,
kobiety
fot. B. Materska
z
dzieçmi
na
r´kach,
ratowali
si´
Wola Gu∏owska. 4 paêdziernika 2003. W uroczystoÊciach na miejscowym cmentaucieczkà z p∏onàcych cha∏up. Wyburzu, gdzie le˝à ˝o∏nierze bitwy pod Kockiem, uczestniczyli przedstawiciele ró˝nych
cha∏a amunicja. Kiedy samoloty odÊrodowisk kombatanckich.
lecia∏y, pozosta∏ „krajobraz po biKu naszej radoÊci pozwolono nam wyjÊç z wagonów twie” – p∏onàca wieÊ, du˝o rannych i zabitych, pokiena zalanà s∏oƒcem ∏àk´. Wtedy us∏yszeliÊmy pomruk reszowane konie, które trzeba by∏o dobiç. Nasza
nadlatujàcych samolotów. Nad nami przelecia∏a eska- obecnoÊç zosta∏a zauwa˝ona. MusieliÊmy szybko iÊç
dra b∏yszczàcych srebrem bombowców nieznanego ty- dalej. Rozbita w czasie walki kuchnia polowa i kopu. Mia∏y na skrzyd∏ach czerwone gwiazdy. By∏ 17 nieczny poÊpiech nie pozwala∏y na sporzàdzenie jawrzeÊnia. Nasze dowództwo zarzàdzi∏o opuszczenie kiegoÊ posi∏ku. W∏aÊciwie to od dwóch dni nie jedlipociàgu i wymarsz w kierunku zachodnim zorganizo- Êmy.
wanà kolumnà wojskowà.
By∏em os∏abiony z g∏odu i chory po zjedzeniu
Okolice by∏y s∏abo zaludnione i bardzo zalesione. zdobytego kawa∏ka s∏oniny. Nie nadà˝a∏em za szybSzliÊmy polnymi drogami. PrzechodziliÊmy przez ukra- ko oddalajàcym si´ oddzia∏em. Do∏àczy∏ do mnie
iƒskie wsie jak wymar∏e, lecz udekorowane na powita- kolega b´dàcy w podobnej sytuacji. Dogonienie konie wojsk sowieckich. Czasami pada∏y pojedyncze lumny przekracza∏o nasze si∏y i tak ostatecznie zostrza∏y. Pami´tam sytuacj´, gdy ca∏a kolumna zawraca- staliÊmy sami na leÊnej drodze, gdzieÊ oko∏o 60 km
∏a wybierajàc innà drog´, poniewa˝ doniesiono, ˝e woj- na wschód od Kowla. Nie znam dalszych losów naska sowieckie sà zbyt blisko.
szego oddzia∏u.
StanowiliÊmy ju˝ oddzia∏ liczàcy kilkuset ˝o∏nierzy
Po wielu dniach, uda∏o mi si´ szcz´Êliwie dotrzeç do
z konnymi taborami. Wraz z nami wycofywa∏ si´ KOP oraz Warszawy. Przyby∏em do domu 23 paêdziernika.
w bryczkach nieliczni cywile – podobno kresowi osadnicy.
Maciej SZCZYGLI¡SKI
W jednej ze wsi zostaliÊmy zaskoczeni przez nisko
ochotnik w wojnie obronnej 1939 roku,
lecàcà gromad´ „kukuryêników”. Pada∏y sprzeczne
˝o∏nierz AK i Powstania Warszawskiego

Projekt nowej ustawy

Krzy˝ Zes∏aƒców Sybiru
W dniu 19 wrzeÊnia 2003 r. Sejm RP uchwali∏
ustaw´ o ustanowieniu Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru,
a 17 paêdziernika rozpatrzy∏ zg∏oszone uprzednio poprawki Senatu do jej treÊci. W tej chwili ustawa czeka na podpis Prezydenta RP. WejÊcie w ˝ycie ustawy
okreÊlono na dzieƒ 1 stycznia 2004 r.
Krzy˝ Zes∏aƒców Sybiru stanowiç ma wyraz narodowej pami´ci o obywatelach polskich deportowa-
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nych w latach 1939–1956 na Syberi´, do Kazachstanu
i pó∏nocnej Rosji. Nale˝y przypomnieç przy tej okazji, ˝e represje w∏adz ZSRR wobec obywateli polskich przebiega∏y ze szczególnym nasileniem
w dwóch okresach: 1939–1941 (dotyczy∏y mieszkaƒców tzw. Kresów Wschodnich, przy∏àczonych do
ZSRR na mocy paktu Ribbentrop – Mo∏otow) oraz
1944–1945 (w tym okresie dotkn´∏y równie˝ ludnoÊç
KOMBATANT 2003 nr 10

centralnej i zachodniej Polski,
w g∏ównej mierze osoby dzia∏ajàce
w organizacjach niepodleg∏oÊciowych i je wspierajàcych). Deportacje przeprowadzane by∏y jednak
a˝ do pierwszej po∏owy lat 50-tych
i dotyczy∏y g∏ównie Polaków, którzy pozostali na terenach w∏àczonych do ZSRR (g∏ównie na Wileƒszczyênie i Grodzieƒszczyênie). Liczba osób represjonowanych przez w∏adze ZSRR jest
trudna do oszacowania, bowiem
w dost´pnych materia∏ach êród∏owych istniejà powa˝ne rozbie˝noÊci na ten temat. Deportacje z lat
1939–1941 obj´∏y jednak co najmniej 323 tys. obywateli polskich,
deportacje w latach 1944–1945
ponad 39 tys. (wg danych z archiwów rosyjskich) lub ok. 50 tys. (wg
badaƒ historyków polskich). Do
tych liczb nale˝a∏oby dodaç kilkadziesiàt tysi´cy osób aresztowanych i skierowanych do ∏agrów
oraz osoby represjonowane w inny
sposób: przesiedlone do Besarabii, umieszczane w obozach kontrolno-filtracyjnych, obozach jenieckich czy karnie wcielone do
Armii Czerwonej. Najliczniejszà
grupà represjonowanych by∏y jednak˝e osoby deportowane w g∏àb
ZSRR z przyczyn narodowoÊciowych lub politycznych i to one
w∏aÊnie w zamierzeniu ustawodawcy majà przede wszystkim zostaç uhonorowane nowo ustanowionym odznaczeniem.
Ustawa przewiduje, ˝e Krzy˝
Zes∏aƒców Sybiru nadawany b´dzie osobom deportowanym na
Syberi´, do Kazachstanu lub pó∏nocnej Rosji, które w chwili deportacji posiada∏y obywatelstwo
polskie oraz dzieciom tych osób
urodzonym na zes∏aniu. Krzy˝
mo˝e byç równie˝ przyznawany
tym osobom, które by∏y deportowane jako obywatele polscy,
a obecnie posiadajà obywatelstwo
innych paƒstw. Wed∏ug szacunkowych danych Krzy˝ otrzyma ok. 40
tys. ˝yjàcych obecnie Sybiraków.
KOMBATANT 2003 nr 10

Krzy˝ nadawany b´dzie przez
Prezydenta RP na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego
lub,
w przypadku osoby nieposiadajàcej obecnie obywatelstwa polskiego bàdê zamieszka∏ej sta∏e za granicà, ministra w∏aÊciwego do
spraw zagranicznych. Inicjatorem
wniosku b´dzie móg∏ byç sam minister wyst´pujàcy z wnioskiem
bàdê te˝ zwiàzek lub stowarzyszenie kombatanckie.
Ponadto ustawa upowa˝ni Prezydenta RP do okreÊlenia, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owego trybu post´powania w sprawach o nadanie Krzy˝a, trybu post´powania w przypadku podj´cia
decyzji o pozbawieniu Krzy˝a lub
jego utraty w wyniku orzeczenia
przez sàd kary pozbawienia praw
publicznych, a tak˝e trybu post´powania w przypadku zgubienia
lub zniszczenia odznaki Krzy˝a
lub jego legitymacji. Prezydent
RP okreÊli równie˝ zasady noszenia Krzy˝a, a tak˝e wzory: wniosku o nadanie Krzy˝a, wykazu
przedstawionych wniosków, legitymacji potwierdzajàcej nadanie
Krzy˝a oraz jej wtórnika.
W sprawach nie uregulowanych w ustawie stosowane b´dà
przepisy ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach.
Przepisy ustawy o ustanowieniu Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru nie
przewidujà jego przyznania osobom, które w latach 1935–1939
zosta∏y – jako Polacy zamieszkujàcy na terenie ówczesnego ZSRR –
deportowane z przyczyn narodowoÊciowych do Kazachstanu, gdy˝
w chwili deportacji nie posiada∏y
one obywatelstwa polskiego. Podobnie z przepisów omawianej
ustawy wykluczone zosta∏y osoby
przesiedlone w latach 1940–1941
do Besarabii.
Jacek SASIN
Dyrektor Biura
Dyrektora Generalnego

10 maja w Warszawie odby∏a si´
uroczystoÊç z okazji 13. rocznicy
nadania Szkole Podstawowej nr 109
imienia Batalionów Ch∏opskich. Przed
cz´Êcià oficjalnà lekcje wychowania
patriotycznego poprowadzili: kpt. Janina Krzy˝, por. Jan Siwek i por. W∏adys∏aw Jamroz. UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ odÊpiewaniem hymnu paƒstwowego i hymnu BCh, a nast´pnie
delegacja m∏odzie˝y z∏o˝y∏a kwiaty
pod tablicà BCh. Dyrektor szko∏y wr´czy∏ nagrody uczniom, którzy zwyci´˝yli w konkursie wiedzy o Batalionach
Ch∏opskich. Zaprezentowano tak˝e
wystaw´ upami´tniajàcà walki BCh.

16 maja we Wroc∏awiu odby∏a si´
konferencja naukowa Wojsko Polskie
w walce o niepodleg∏oÊç i bezpieczeƒstwo w latach 1943-2003. Zosta∏a zorganizowana przez Zarzàd Okr´gu Towarzystwa Wiedzy Obronnej
Âlàskiego Okr´gu Wojskowego i Stowarzyszenie Tradycji Or´˝nych i MyÊli
Obronnej we Wroc∏awiu. Referaty wyg∏osili: p∏k prof. dr hab. Ryszard Majewski, p∏k dr Bronis∏aw Dziaduch,
gen. bryg. Zdzis∏aw Barszczewski,
p∏k dr W∏adys∏aw Tkaczew.
17 maja w Koszalinie przy pomniku gen. W∏adys∏awa Andersa
uroczyÊcie obchodzono 59. rocznic´ bitwy o Monte Cassino. Po wspomnieniach uczestnika bitwy p∏k.
w st. spocz. Jana Kowalskiego i okolicznoÊciowych przemówieniach
przeprowadzono Apel Poleg∏ych,
a kompania Wojska Polskiego odda∏a salw´ honorowà. Licznie zgromadzeni kombatanci, przedstawiciele
w∏adz, m∏odzie˝ szkolna i harcerze
z∏o˝yli kwiaty przed pomnikiem.
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NASI WSPANIALI STULATKOWIE
Kazimierz Lejszo
Urodzi∏ si´ 3 lipca 1903 r.
w Dyneburgu na ¸otwie.
W 1924 r. razem z rodzinà
osiedli∏ si´ na Wileƒszczyênie. W 1939 r. po wkroczeniu Armii Czerwonej wróci∏ w rodzinne strony do
Bras∏awia. W lutym 1941 r.
zwerbowano go do pracy
w konspiracji. Do jego zadaƒ nale˝a∏o utrzymywanie
punktu kontaktowego, obserwacja zachowaƒ okupanta
i osób z nim wspó∏pracujàcych. Przymusowo wcielony
do „Stroj Batalionu” zosta∏ wywieziony do pracy przy
budowie lotniska ko∏o Grodna. Podczas próby ucieczki
aresztowali go Niemcy i wywieêli do obozu jenieckiego
w Mo∏odecznie. Udaje mu si´ uciec i wraca do Bras∏awia. Ponownie nawiàza∏ kontakt z osobami dzia∏ajàcymi w konspiracji. Poczt´ konspiracyjnà przewozi∏, odbiera∏ i oddawa∏ w Dyneburgu, uruchomi∏ punkt kontaktowy, zorganizowa∏ dwie placówki nas∏uchu radia
BBC.

Aleksander Konstaƒczuk
Urodzi∏ si´ 20 sierpnia 1903 r. w Jacznie. 21 sierpnia
1939 roku zosta∏ w stopniu plutonowego zmobilizowany do pu∏ku u∏anów krechowieckich w Augustowie.
Podczas kampanii wrzeÊniowej bra∏ udzia∏ w walkach
z Niemcami ko∏o Baranowicz. Po kapitulacji jednostki

Aleksander Konstaƒczuk w otoczeniu licznej rodziny

W 1943 r. wspó∏organizowa∏ szesnastoosobowy
uzbrojony oddzia∏, którego celem mia∏o byç przej´cie
w∏adzy przy odwrocie Niemców i utworzenie magistratu miasta Bras∏awia.
W okresie konspiracji Kazimierz Lejszo przechowywa∏ zdobytà broƒ i przekazywa∏ jà powstajàcym oddzia∏om AK. W czasie pacyfikacji okolicznych terenów sporzàdza∏ wykazy spalonych wsi. Utrzymywa∏ ∏àcznoÊç
z oddzia∏ami na ¸otwie, które korzystajàc z punktów
kontaktowych przekazywa∏y meldunki o ruchach pociàgów wojskowych. Pomaga∏ przy wystawieniu dokumentów zwalniajàcych od wywózki do Niemiec. Podczas likwidacji getta bras∏awskiego pomaga∏ ˚ydom
w ucieczce, a potem dostarcza∏ im ˝ywnoÊç.
24 grudnia 1945 roku jako repatriant przyjecha∏ do
Polski i osiedli∏ si´ w Olsztynie.
Kazimierz Lejszo za walk´ z okupantem zosta∏ odznaczony: Krzy˝em Armii Krajowej, Krzy˝em Partyzanckim, Krzy˝em Walki o Niepodleg∏oÊç. Otrzyma∏
te˝ patent „Weterana Walk o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç”. Zosta∏ awansowany do stopnia porucznika.
Roman JURKOWSKI
Czes∏aw SAWICZ

26 wrzeÊnia 1939 r. wróci∏ do rodzinnego Jaczna, gdzie
mieszka do dziÊ.
Na stopieƒ podporucznika awansowano go 14 lutego 2001 r. Jest odznaczony równie˝ Medalem za
Udzia∏ w Wojnie Obronnej 1939 r. Otrzyma∏ te˝ patent „Weterana Walk o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny”. 17 maja br. uhonorowano go Medalem
Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych.
Na czeÊç Jubilata odby∏a si´ uroczystoÊç w jego domu rodzinnym w Jacznie. W tym wyjàtkowym dniu przyby∏a
do niego rodzina oraz przedstawiciele
w∏adz gminnych. Aleksander Konstaƒczuk otrzyma∏ z ràk zast´pcy burmistrza
Dàbrowy Bia∏ostockiej listy gratulacyjne od Premiera RP oraz od wojewody
podlaskiego. Prezes ko∏a ZKRPiBWP
wr´czy∏ list gratulacyjny od kierownika
Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz dyplom honorowy
Zwiàzku.
K.K.

Redakcja „Kombatanta” sk∏ada Jubilatom najlepsze ˝yczenia!
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60 lat temu w Radomsku
W roku 1943 – czwartym ju˝ roku
okupacji niemieckiej, na ziemi radomszczaƒskiej, tak jak na innych terenach Rzeczypospolitej, coraz powszechniejsze stawa∏y si´ akcje odwetowe podziemia. 25 maja w Radomsku zosta∏ wykonany wyrok na dwóch
katach – szefie miejscowego gestapo
i jego zast´pcy. Dzi´ki tej akcji terror
troch´ zel˝a∏. Ale wkrótce znowu zacz´∏y si´ aresztowania i egzekucje.
3 sierpnia Niemcy przeprowadzili
pacyfikacj´ wsi Rzejowice. Aresztowano i rozstrzelano licznych cz∏onków AK, spalono zabudowania. Ponad czterdzieÊci osób zosta∏o wywiezionych do wi´zienia w Radomsku.
Komenda Obwodu AK rozwa˝a∏a mo˝liwoÊç odbicia wi´êniów, ale
ze wzgl´du na liczne si∏y niemieckie
stacjonujàce w mieÊcie zadanie by∏o
bardzo trudne. Mimo to por. „Zbigniew” (Stanis∏aw Sojczyƒski)
zwróci∏ si´ do komendanta obwodu
mjra „Korsaka” (Franciszka Polkowskiego) o zezwolenie na przeprowadzenie akcji. Zgod´ otrzyma∏.
B∏yskawicznie, bo w ciàgu kilkudziesi´ciu godzin przeprowadzono
rozeznanie w terenie i wyznaczono
mobilizacj´ oddzia∏ów. 5 sierpnia
w rejonie lasów k. W∏ynic wszyscy zawiadomieni stawili si´ z bronià. Doborem partyzantów zaj´li si´ m.in.:

leÊniczy z Kobiel Wielkich „Andrzej”
(Florian Budniak), lekarz weterynarii z Gidel „Kruk” (Karol Kutnicki)
oraz „Czarny” (Czes∏aw Szwed).
Por. „Zbigniew” dobra∏ 105 dobrze wyszkolonych ˝o∏nierzy AK
i kilku z OB-PPS. Ruch ma∏ych
grup w terenie nie zosta∏ – na szcz´Êcie – zauwa˝ony przez Niemców.
W nocy z 7 na 8 sierpnia w PodÊwierku odby∏a si´ odprawa dowódców poszczególnych oddzia∏ów.
Omówiono plan akcji i wyznaczono
pozycje wyjÊciowe.
Dowódcami pi´ciu oddzia∏ów zostali: „Postrach”, „Grot”, „Wilk”,
„¸an” i „Robotnik”. Czterech pierwszych mia∏o zablokowaç jednostki
niemieckie i os∏aniaç odwrót. BezpoÊredni szturm na wi´zienie powierzono por. „Robotnikowi”. „Zbigniew”
– dowódca ca∏oÊci zajà∏ pozycj´ przy
placu koÊcielnym naprzeciw wi´zienia. Asystowali mu ∏àcznicy i lekarz
med. „Tulipan” (Jerzy Kasperski).
Na ul. Strza∏kowskiej, ko∏o Szpitala
Miejskiego rozlokowano 40 furmanek przygotowanych do ewakuacji
oddzia∏ów i uwolnionych wi´êniów.
Te furmanki samorzutnie przygotowali w∏aÊciciele majàtku Strza∏ków –
Kryƒscy i okoliczni ch∏opi.
B∏yskawiczna akcja zosta∏a przeprowadzona 7 sierpnia 1943 roku

W uroczystoÊciach uczestniczyli attaché wojskowi. Od lewej stojà: attaché Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Francji, obok Zbigniew Zieliƒski.
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o godz. 23.00. Doborowi ˝o∏nierze
„Robotnika”, na czele z podchorà˝ym „Karolem” (Kazimierzem
Tkaczem), po obezw∏adnieniu za∏ogi wi´zienia i wysadzeniu drzwi,
przedostali si´ do Êrodka. Otwarto
cele. Wi´êniowie zacz´li wydostawaç si´ na zewnàtrz.
Tymczasem Niemcy, zgrupowani
na sàsiednich ulicach, otworzyli
ogieƒ. Zablokowani, strzelali jednak na oÊlep. Wielu zosta∏o rannych, byli te˝ zabici.
Partyzanci zakoƒczyli akcj´ pe∏nym sukcesem. Na sygna∏ Êwietlny
grupa szturmowa wycofa∏a si´, zabierajàc wi´êniów, którzy odjechali
furmankami w stron´ Strza∏kowa.
W akcji uwolniono 60 wi´êniów
(w tym 41 akowców z Rejowic i 11
˚ydów). Strat w∏asnych nie by∏o.
W 60. rocznic´ akcji – 10 sierpnia 2003 roku – w Radomsku odby∏a si´ uroczystoÊç, na którà przybyli
przedstawiciele w∏adz paƒstwowych, na czele z wicepremierem
Markiem Polem, w∏adz wojewódzkich i miejskich Radomska. Obecna
by∏a kompania honorowa WP, przyjecha∏o ponad 40 pocztów sztandarowych z ca∏ego kraju, byli attaché
wojskowi Wielkiej Brytanii, Francji
i Niemiec oraz kombatanci i harcerze. Obecny by∏ tak˝e zast´pca kierownika Urz´du ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych p∏k Jerzy
Koz∏owski. Tablic´ pamiàtkowà ods∏onili przedstawiciele w∏adz w asyÊcie jedynego ˝yjàcego dziÊ uczestnika akcji, 93-letniego kpt. dra med.
Jerzego Kasperskiego „Tulipana”.
OkolicznoÊciowe przemówienia wyg∏osili: wicepremier Marek Pol, prezydent miasta Radomska Jerzy S∏awiƒski oraz – w imieniu kombatantów Obwodu AK Radomsko – Zbigniew Zieliƒski „S´k”.
Oddanie honorów wojskowych
i z∏o˝enie wieƒców przed tablicà pamiàtkowà oraz Grobem Nieznanego
˚o∏nierza zakoƒczy∏o uroczystoÊç.
Zbigniew ZIELI¡SKI
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APTEKA
PRZYJAZNA DLA KOMBATANTA
d kilku miesi´cy przedstawiamy Paƒstwu adresy aptek, które wychodzà naprzeciw oczekiwaniom kombatantów i stosujà rabaty przy zakupie niektórych leków. Dotychczas by∏y to wy∏àcznie apteki warszawskie. Obecnie mamy informacj´, ˝e kombatanckie rabaty oferujà równie˝ apteki w innych miastach Polski – na przyk∏ad
w P∏ocku.
Powi´kszanie si´ listy aptek, które podj´∏y nasz apel, jest bardzo wa˝ne nie tylko ze wzgl´du na wsparcie finansowe, przekazywane dzi´ki rabatom osobom najbardziej potrzebujàcym. Du˝e znaczenie ma te˝ ÊwiadomoÊç, ˝e
zwi´ksza si´ liczba ch´tnych niesienia pomocy, ˝e wÊród nas jest coraz wi´cej tych, którzy odznaczajà si´ du˝à
wra˝liwoÊcià spo∏ecznà, i ˝e ktoÊ w trudnej sytuacji nie jest pozostawiony sam.
Kombatanci docenili t´ dzia∏alnoÊç.
Podczas uroczystych obchodów Dnia Weterana w∏aÊciciele aptek, którzy wzi´li udzia∏ w programie „Apteka przyjazna dla kombatanta” i oferujà kombatantom zni˝ki przy zakupie leków, otrzymali specjalne podzi´kowania i dyplomy gratulacyjne.
Poni˝ej publikujemy wykaz adresów „przyjaznych aptek” (ich oferty prezentowaliÊmy szerzej w „Kombatancie”
nr 3/2003, 4/2003 i 6/2003). Po okazaniu zaÊwiadczenia o uprawnieniach kombatanckich mo˝na w nich nabyç leki o odpowiednio ni˝szych cenach.
Ostatnio do naszej akcji do∏àczy∏y si´ jeszcze dwie warszawskie apteki (ich oferty prezentujemy w ca∏oÊci).

O

APTEKA
WARSZAWA (Praga Po∏udnie)
ul. Grochowska 207
Godziny otwarcia:
Pn.–Pt. 8.00–20.00
Sob.– Niedz. i Êwi´ta 8.00–15.00
tel. 810 08 66
APTEKA „IZMAR”
WARSZAWA (ÂródmieÊcie)
ul. Marsza∏kowska 138 (obok kina
„Bajka”, vis a vis metra Âwi´tokrzyska)
Godziny otwarcia:
Pn.–Pt. 8.00–20.00
Sob. 8.00–15.00
tel. 828 01 14
APTEKA „DUO PHARM”
WARSZAWA (Praga Po∏udnie)
ul. Biskupia 48
Godziny otwarcia:
Pn.–Pt. 8.00–20.00
Sob. 9.00–15.00
tel. 612 01 38
„APTEKA NA
WAWRZYSZEWIE”
WARSZAWA (Bielany)
ul. Dantego 5
Godziny otwarcia:
Pn.–Pt. 8.00–20.00
Sob. 9.00–5.00
tel. 835 92 72
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APTEKA NA DZIKIEJ
WARSZAWA (ÂródmieÊcie)
ul. Dzika 4 (róg ul. Dzikiej i ul.
Stawki)
Godziny otwarcia:
Pn.–Pt. 8.00–21.00
Sob. 8.00–15.00
Niedz. 9.00–14.00
tel. 831 72 60 tel./fax 635 26 08
APTEKA NA KARMELICKIEJ
WARSZAWA (ÂródmieÊcie)
ul. Karmelicka 19 (róg ul. Karmelickiej i ul. Anielewicza)
Godziny otwarcia:
Pn.–Pt. 8.00–20.00
Sob. 8.00–15.00
tel. 831 79 91 lub 831 61 25
APTEKA
WARSZAWA (ÂródmieÊcie)
ul. Mokotowska 12 (róg Mokotowskiej i Pl. Zbawiciela)
Godziny otwarcia:
Pn.–Pt. 7.30–21.30
Sob.–Niedz. i Êwi´ta 8.00–18.00
tel./fax 622 36 36
„APTEKA OGRODOWA”
WARSZAWA (Wola)
ul. Ogrodowa 32 (przy ul. ˚elaznej)
Apteka oferuje 5 % rabat na leki
pe∏nop∏atne (na recepty i bez recepty) oraz parafarmaceutyki.

Uczestniczy w programie dla cukrzyków – niskie ceny insuliny, pasków do glukometrów oraz innych
leków stosowanych w chorobach
wspó∏istniejàcych z cukrzycà. Apteka prowadzi refundowane pieluchomajtki.
Godziny otwarcia:
Pn.–Pt. 8.00–20.00
Sob. 9.00–15.00
tel. 652 12 51
APTEKA
WARSZAWA (Mokotów)
ul. Rzymowskiego 32
Apteka oferuje 3 % rabat na leki
pe∏nop∏atne (na recept´ i bez recepty) oraz parafarmaceutyki. Apteka uczestniczy w programach „Po
pierwsze cz∏owiek” i w programie
dla cukrzyków – niskie ceny insuliny i pasków do glukometrów oraz
innych leków stosowanych w chorobach wspó∏istniejàcych z cukrzycà.
Apteka oferuje równie˝ bezp∏atne
badania (g´stoÊci koÊci) i prowadzi
szeroko rozumianà opiek´ farmaceutycznà. Mo˝liwy bezp∏atny dowóz leków do Domów Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów.
Godziny otwarcia:
Pn.–Pt. 8.00–20.00
Sob. 9.00–13.00
tel. 843 30 33
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Krajowe Stowarzyszenie
Kawalerów Orderu Wojennego
Virtuti Militari
– Kombatantów Wojska Polskiego
Powsta∏e w maju ub. roku Stowarzyszenie wybra∏o w paêdzierniku
naczelne w∏adze. Prezesem Stowarzyszenia zosta∏ p∏k Henryk Adamowicz, wiceprezesem p∏k prof. dr hab.
Micha∏ Chilczuk, a sekretarzem generalnym kmdr Henryk Leopold
Kalinowski. W sk∏ad prezydium
wszed∏ te˝ p∏k Wac∏aw Feryniec.
Zgodnie z treÊcià statutu przynale˝noÊç do Stowarzyszenia jest dobrowolna – cz∏onkiem zwyczajnym
mo˝e byç kawaler orderu Virtuti
Militari, cz∏onkiem wspierajàcym
osoba fizyczna. Tytu∏ cz∏onka honorowego Stowarzyszenia mo˝e byç
nadany dowódcom jednostek WP,
których sztandar zdobi∏ wojenny order Virtuti Militari. Stowarzyszenie
pragnie utrwaliç w narodowej pami´ci wojenne czyny tych jednostek
1 i 2 Armii Wojska Polskiego.
Stowarzyszenie mo˝e tworzyç
jednostki terenowe szczebla wojewódzkiego (kluby okr´gowe i miejskie) oraz ko∏a.
Dzia∏alnoÊç organizacyjna Stowarzyszenia jest prowadzona równolegle do struktur Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych.

Statutowym obowiàzkiem Stowarzyszenia jest upowszechnianie
historii chwa∏y polskiego or´˝a,
etosu kawalera orderu Virtuti Militari, roli orderu Virtuti Militari jako czynnika kszta∏tujàcego postawy
ofiarnoÊci, bohaterstwa i patriotyzmu w naszych dziejach – od XVIII
wieku poczynajàc – a tak˝e tworzenie ˝o∏nierskich, kole˝eƒskich wi´zi
w Êrodowisku kombatantów i organizowanie wzajemnej pomocy.
Cz∏onkowie Stowarzyszenia otrzymujà legitymacje zwiàzkowe i sà zobowiàzani do wnoszenia sk∏adek cz∏onkowskich w wysokoÊci 30 z∏ rocznie.
Osoby zainteresowane wstàpieniem do Stowarzyszenia prosimy
o kontakt:
Stowarzyszenie Kawalerów Orderu
Wojennego Virtuti Militari
Al. Ujazdowskie 6a
00-461 Warszawa
tel: (0 22) 629 32 81
Henryk Leopold KALINOWSKI

18 maja w Szarajówce w 60.
rocznic´ spalenia tej miejscowoÊci i Êmierci szeÊçdziesi´ciu jej
mieszkaƒców zosta∏a odprawiona
msza Êw. w intencji pomordowanych. Po nabo˝eƒstwie prezes Ko∏a Batalionów Ch∏opskich Chmielek – ¸ukowa wspomina∏ te tragiczne wydarzenia oraz dzia∏alnoÊç ruchu oporu na tym terenie.
W uroczystoÊci wzi´li tak˝e udzia∏
harcerze i m∏odzie˝ szkolna z ¸ukowej i Chmielka.

22-24

maja w Koronowie
w ramach obchodów 5. rocznicy
nadania Zespo∏owi Szkó∏ Zawodowych imienia gen. S. Maczka odby∏

➔

W 2004 r. egzemplarz „Kombatanta” b´dzie kosztowa∏ 2,50 z∏, a cena prenumeraty rocznej wraz z kosztem wysy∏ki – 30 z∏.
Prenumerata ze zleceniem dostawy za granic´ pocztà lotniczà
kosztuje 24 USD lub równowartoÊç tej kwoty (mogà byç czeki).
Bardzo prosimy o wype∏nianie przekazu DRUKOWANYMI LITERAMI

· poszukujemy · poszukujemy ·

24 maja w Pokoju w 58. rocznic´ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
oraz podczas „Dni Pokoju” obok
Publicznego Gimnazjum i Szko∏y
Podstawowej zosta∏a ods∏oni´ta
i poÊwi´cona tablica „Obroƒcom Ojczyzny. Pami´ci Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i By∏ych
Wi´êniów Politycznych”. W uroczystoÊci uczestniczyli kombatanci,
m∏odzie˝ szkolna, w∏adze gminy.
Odby∏a si´ ona zgodnie z ceremonia∏em wojskowym, z udzia∏em
Kompanii Honorowej, orkiestry Wojska Polskiego 1 Brygady Saperów
im. Tadeusza KoÊciuszki w Brzegu
i kombatanckich pocztów sztandarowych z Namys∏owa, Wo∏czyna,
Âwierczowa i Domaszowic. Wr´czono odznaczenia „Za Zas∏ugi dla
Zwiàzku Kombatantów RP i BWP”.

Józef Wojdalski nadal poszukuje
informacji o swoim bracie i ˝ywi
iskierk´ nadziei, ˝e mo˝e ktoÊ z czytelników „Kombatanta” móg∏by
rozwik∏aç t´ ponurà wojennà zagadk´.
Na wiadomoÊci oczekuje
Józef WOJDALSKI, brat porucznika
Jana Wojdalskiego:
05-600 Grójec,
ul. Józefa Pi∏sudskiego 66.
tel. (0-48) 664 27 35

fot. J. Maciaszek

si´ ogólnopolski konkurs „Genera∏
Stanis∏aw Maczek i 1 Dywizja Pancerna”. Zwyci´zcà zosta∏a dru˝yna
Zespo∏u Szkó∏ Budowlanych w Bielsku-Bia∏ej. Po akademii poÊwi´conej
patronowi i historii koronowskiej
szko∏y, z∏o˝ono kwiaty przed tablicà
upami´tniajàcà uroczystoÊç nadania
imienia szkole. Celem spotkania by∏a
integracja szkó∏ noszàcych imi´ gen.
S. Maczka lub 1 Dywizji Pancernej.

W miejscowoÊci Rybno (pow.
Sochaczew) na cmentarzu wojennym pochowani sà oficerowie i ˝o∏nierze polegli w bitwie nad Bzurà
we wrzeÊniu 1939 r. Tablica na grobie nr 150 informuje, ˝e le˝y w nim
podporucznik Leopold Michalski.
W rzeczywistoÊci Leopold Michalski powo∏any pod broƒ w marcu 1939 r. i wcielony do 18 pp piechoty 26 Dywizji Piechoty, b´dàcej
cz´Êcià sk∏adowà „Armii Poznaƒ”,
po jej kapitulacji zosta∏ wzi´ty do
niewoli w oflagu w Lubece i przebywa∏ tam do 1945 r. Po powrocie do
kraju osiedli∏ si´ w Lubaniu (pow.
Rawa Mazowiecka), a po Êmierci
zosta∏ pochowany na miejscowym
cmentarzu parafialnym.
Równie˝ w marcu 1939 r. powo∏anie do wojska w 18 pp 26 Dywizji
otrzyma∏ szwagier Leopolda Michalskiego, por. Jan Wojdalski.
Po kapitulacji „Armii Poznaƒ”
wszelki Êlad po poruczniku Janie
Wojdalskim zaginà∏. Przez kilkanaÊcie lat wieÊci o bracie poszukiwa∏
m∏odszy o dziewi´ç lat Józef Wojdalski. Skutkiem tych poszukiwaƒ
by∏o odkrycie grobu nr 150 w Rybnie k. Sochaczewa. Czyje cia∏o zosta∏o w nim pochowane?

Cmentarz wojenny w Rybnie.

· poszukujemy · poszukujemy · poszukujemy ·
Poszukuj´ informacji o moim ojcu Janie Tomaszu Paluszkiewiczu.
Urodzi∏ si´ 28 grudnia 1911 r. w Samborze (woj. lwowskie), syn Szczepana i Barbary z domu Paluch. Tato mój – nauczyciel i harcmistrz – by∏ jednym z pierwszych organizatorów konspiracji w Samborze. W 1940 r. podjà∏ prac´ w PKP
w Samborze jako kierownik pociàgów. Ostatni raz wyszed∏ z domu na s∏u˝b´ 13
paêdziernika 1943 r. Tego dnia mia∏a miejsce akcja dywersyjna pod Drohobyczem na niemiecki pociàg wojskowy lub towarowy. Zmasakrowanych i spalonych zw∏ok ludzkich nie mo˝na by∏o zidentyfikowaç. Po akcji w∏adze niemieckie
oficjalnie poinformowa∏y o Êmierci Jana Paluszkiewicza. Jednak po pewnym
czasie by∏ znowu poszukiwany – najpierw przez Niemców, a po 1944 r. przez
NKWD. Dociera∏y te˝ wieÊci, ˝e widziano go w miejscu katastrofy, a potem przy
granicy rumuƒskiej.
Byç mo˝e wi´c nie zginà∏ pod Drohobyczem.
B´d´ wdzi´czna za wszelkie informacje na temat jego losów.
Anna MILEWSKA
Buczynów 21
05-530 Góra Kalwaria

Informujemy

Nowe stowarzyszenia
Do rejestru stowarzyszeƒ w Urz´dzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wpisano:
Ogólnopolskie Spo∏eczne Stowarzyszenie Misja Pojednania, ul. Wojska Polskiego 3, 87-720 Ciechocinek,
prezes – Tadeusz Kreps.
Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., ul. Rakowiecka 2B, 02-517 Warszawa,
prezes – Tadeusz Kanon.

Zmiana adresu
Fundacja Pomocy ˚o∏nierzom Batalionów Ch∏opskich oraz Zas∏u˝onym Dzia∏aczom Ruchu Ludowego informuje o zmianie adresu siedziby na 02-555 Warszawa, Al. Niepodleg∏oÊci 151 lok. 16, tel. (0-22) 646-47-65,
tel/fax (0-22) 646-48-86, 849-14-96.
Zarzàd G∏ówny Zwiàzku ˚o∏nierzy NSZ zawiadamia, ˝e w lipcu 2003 r. siedziba Zarzàdu G∏ównego zosta∏a
przeniesiona na ul. Mokotowskà 17 m. 14, 00-640 Warszawa.
Fundacja „Polska si´ Upomni” zawiadamia o zmianie swego adresu: ul. Julianowska 9, lok. 88, 91-473 ¸ódê.
Prezesem fundacji jest Jerzy Scheur.
Zarzàd G∏ówny Zwiàzku Dzieci Wojny informuje o zmianie adresu na 74-300 MyÊlibórz, ul. 1-go Maja 19.
REDAKCJA: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
REDAGUJE ZESPÓ¸: Bo˝ena Materska (red. nacz.), Jolanta I. Adamska
Katarzyna K´pka, sta∏a wspó∏praca prof. Adam Dobroƒski
WYDAWCA: Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. redakcji 661 87 05, fax 661 87 45, tel. centr. 661 81 11, tel. informacji 661 81 29, 661 87 40
Adres internetowy: http://www.udskior.gov.pl
e-mail: kombatant@udskior.gov.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadsy∏anych materia∏ach. Materia∏y powinny byç czytelne,
podpisane pe∏nym imieniem i nazwiskiem autora oraz zawieraç jego prywatny adres, ewentualnie telefon.
Cena 2,00 z∏
Artyku∏ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rubryka „Poszukujemy” jest bezp∏atna. Nak∏ad 4500 egz.
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60 LAT TEMU, 12 i 13 PAèDZIERNIKA 1943 ROKU,
1 DYWIZJA PIECHOTY im. TADEUSZA KOÂCIUSZKI
PRZESZ¸A SWÓJ CHRZEST BOJOWY
W BITWIE POD LENINO
1

Na uroczyste obchody rocznicy do Lenino – wraz z grupà kombatantów, przede
wszystkim ˝o∏nierzy Dywizji –
pojecha∏ premier Leszek Miller. Towarzyszyli mu m.in. wicemarsza∏ek Senatu RP Ryszard Jarzembowski, minister obrony narodowej Jerzy
Szmajdziƒski oraz kierownik
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Turski.
W uroczystoÊciach wzià∏
udzia∏ premier Bia∏orusi
Siarhiej Sidorski.

2

2. Kombatanckie i harcerskie
poczty sztandarowe

3-4. W uroczystoÊciach uczestniczy∏y pododdzia∏y reprezentacyjne
Wojska Polskiego i Armii
Bia∏oruskiej oraz orkiestry
wojskowe.

1. Na Polskim Cmentarzu Wojennym – przed
uroczystoÊcià sk∏adania wieƒców – stojà:
minister Jan Turski, ambasador RP w Republice Bia∏oruskiej Tadeusz Pawlak, premier Leszek Miller oraz premier Siarhiej
Sidorski.
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