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60. rocznica Akcji na Kutscher´

Z ostatniej chwili

Minister Jan Turski
u kombatantów w Krakowie
Na zaproszenie w∏adz woje wództwa, Rady Kombatantów
oraz przedstawicieli Porozu mienia

Organizacji

Komba-

tanckich i Niepodleg∏oÊciowych
13 lutego br. przebywa∏ w Krakowie kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Turski.
By∏o to kolejne, zorganizowane
w terenie spotkanie kombatanckie
ministra Jana Turskiego. Wzi´∏o
w nim udzia∏ kilkadziesiàt osób, na
czele z krakowskà Radà Kombatantów. Tematyka nie odbiega∏a od innych tego typu spotkaƒ, które systematycznie odbywajà si´ ju˝ od dwóch
lat. Omawiano najwa˝niejsze obecnie
sprawy, w tym pomoc socjalnà i opiek´ zdrowotnà nad kombatantami
i osobami represjonowanymi.
Wykorzystujàc pobyt w Krakowie, Jan Turski zwiedzi∏ miejscowe
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Fot. J. Krzyszycha
Podczas spotkania z krakowskà Radà ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Za sto∏em prezydialnym zasiedli: od lewej – pe∏nomocnik wojewody Marcin Tatara,
przewodniczàcy Rady Dionizy Smyk, minister Jan Turski, wicewojewoda Jadwiga
Nowakowska, dyrektor Wydzia∏u Polityki Spo∏ecznej w Urz´dzie Wojewódzkim
Ryszard Jaworski

Muzeum Armii Krajowej i zapozna∏ si´ z problemami zg∏oszonymi
przez muzealników krakowskich.
Najwa˝niejszym z nich jest sprawa
czynszu za korzystanie z obecnej
siedziby Muzeum (dotychczas by∏o
ono nieodp∏atne, obecnie w∏aÊciciel budynku – Agencja Mienia
Wojskowego chce ustaliç nowe za-

Og∏oszenie

Szanowni Kombatanci!

Sto∏pcach (obecnie miasto
rejonowe w obwodzie miƒskim na Bia∏orusi) powstaje ksi´ga historyczna „Pami´ç” sto∏peckiego rejonu, w której b´dzie zebrana informacja o historii tego
regionu, a tak˝e opublikowany
imienny wykaz weteranów II wojNa ok∏adce: Pamiàtkowy g∏az w Alejach ny Êwiatowej urodzonych na tej
Ujazdowskich przy Pi´knej w Warszaziemi, walczàcych w okresie 1 wrzewie, gdzie 60 lat temu ˝o∏nierze „ParaÊnia 1939 – 9 maja 1945 r. w ró˝sola” wykonali rozkaz Polski Podziemnych formacjach Wojska Polskiego
nej. Szerzej zob. strony 12-13.
i wojsk sojuszniczych przeciw nieFot. B. Materska
mieckim najeêdêcom.
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sady). Kierownik Urz´du zapewni∏
o swoim poparciu dla stanowiska
Muzeum.
Minister
zakoƒczy∏
wizyt´
w Krakowie spotkaniem z przedstawicielami Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodleg∏oÊciowych.
J.A.

W

Zwracamy si´ z uprzejmà
proÊbà do tych z Paƒstwa, którzy
urodzili si´ na ziemi sto∏peckiej
lub posiadajà informacj´ o tych,
którzy ju˝ odeszli na wiecznà wart´, o kontakt z redakcjà ksi´gi
„Pami´ç”:
Micha∏ Michno,
ul. Titowa 12/1, 222660 Sto∏pce,
Republika Bia∏oruÊ
lub e-mail: MikhnoMV@tut.by
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USTAWA
z dnia 17 paêdziernika 2003 r.
o ustanowieniu Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru
Art. 1. Ustanawia si´ Krzy˝ Zes∏aƒców Sybiru,
jako wyraz narodowej pami´ci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939 - 1956 na Syberi´, do Kazachstanu i pó∏nocnej Rosji, w ho∏dzie
dla ich m´czeƒstwa oraz wiernoÊci idea∏om wolnoÊci i niepodleg∏oÊci.

litej Polskiej (Dz. U. Nr 10, poz. 60). Tarcza otoczona jest z trzech stron zerwanym ∏aƒcuchem. Na odwrotnej stronie Krzy˝a, na Êrodku, umieszczony jest
dwuwierszowy napis „ZES¸A¡COM SYBIRU”.

2. Krzy˝ zawieszony jest na zielonej wstà˝ce szerokoÊci 40 mm z pionowym bia∏o-czerwonym paArt. 2. 1. Krzy˝ Zes∏aƒców Sybiru, zwany dalej skiem poÊrodku o szerokoÊci 18 mm.
„Krzy˝em”, jest nadawany osobom, które w chwili
3. Wzór rysunkowy odznaki Krzy˝a stanowi zadeportacji posiada∏y obywatelstwo polskie, oraz
∏àcznik do ustawy.
dzieciom tych osób urodzonym na zes∏aniu.
Art. 6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Krzy˝ mo˝e byç nadawany równie˝ osobom,
które wi´zione w ∏agrach, obozach i miejscach zsy- w drodze rozporzàdzenia, okreÊli:
∏ek jako obywatele polscy, w chwili nadawania im
1) szczegó∏owy tryb post´powania w sprawach
Krzy˝a, posiadajà obywatelstwo innego paƒstwa.
o nadanie Krzy˝a z uwzgl´dnieniem terminów
3. Krzy˝ jest nadawany osobom ˝yjàcym w dniu przedk∏adania wniosków oraz wr´czania odznak
nadanego ju˝ Krzy˝a, tryb post´powania w przywejÊcia ustawy w ˝ycie.
padku podj´cia przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Art. 3. 1. Krzy˝ nadaje Prezydent Rzeczypo- Polskiej decyzji o pozbawieniu Krzy˝a lub jego
spolitej Polskiej na wniosek ministra w∏aÊciwego utraty w wyniku orzeczenia przez sàd kary pozbawienia praw publicznych oraz tryb post´powania
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
w przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki
2. Wniosek o nadanie Krzy˝a osobie nieposiada- Krzy˝a lub jego legitymacji;
jàcej obywatelstwa polskiego lub zamieszka∏ej stale za
2) wzory: wniosku o nadanie Krzy˝a, wykazu
granicà przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej
przedstawianych wniosków, legitymacji potwierdzaPolskiej minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych.
jàcej nadanie Krzy˝a oraz jej wtórnika;
3. Ministrowie, o których mowa w ust. 1 i 2,
przedstawiajà wnioski z w∏asnej inicjatywy lub z ini3) sposób i okolicznoÊci noszenia Krzy˝a.
cjatywy zwiàzków i stowarzyszeƒ kombatanckich.
Art. 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejArt. 4. Osoba odznaczona otrzymuje nieod- szej ustawie stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 16 paêp∏atnie odznak´ nadanego jej Krzy˝a i legitymacj´. dziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U.
Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r.
Art. 5. 1. Odznakà Krzy˝a jest krzy˝ równora- Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), z wymienny wykonany z metalu, srebrzony i oksydowa- jàtkiem art. 8.
ny. Wymiar krzy˝a wynosi 40 mm. Ramiona krzy˝a
sà w obramowaniu. W Êrodku krzy˝a na dwóch
Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 styczskrzy˝owanych z∏oconych mieczach, skierowanych nia 2004 r.
ostrzem w dó∏, umieszczona jest czerwono emaliowana tarcza herbowa z or∏em wed∏ug wzoru okre- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
Êlonego w ustawie z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie „Dziennik Ustaw” Nr 225, poz. 2230, z dnia 30 grudprzepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospo- nia 2003 r.
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ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2004 r.
w sprawie nadawania Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 17 paêdziernika
2003 r. o ustanowieniu Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru
(Dz.U. Nr 225, poz. 2230) zarzàdza si´, co nast´puje:

znaczenia w chwili deportacji posiada∏o obywatelstwo
polskie, oraz czas i miejsce jego deportacji.
3. Wniosek sk∏ada si´ na urz´dowym formularzu.

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owy tryb post´powania w sprawach
o nadanie Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru, zwanego dalej
„Krzy˝em”, terminy przedk∏adania wniosków o nadanie Krzy˝a oraz terminy wr´czania odznak nadanego
Krzy˝a;
2) tryb post´powania w przypadku podj´cia przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej decyzji o pozbawieniu Krzy˝a lub jego utraty w wyniku orzeczenia
przez sàd kary pozbawienia praw publicznych;
3) tryb post´powania w przypadku zgubienia lub
zniszczenia odznaki Krzy˝a lub jego legitymacji;
4) wzory: wniosku o nadanie Krzy˝a, wykazu przedstawianych wniosków, legitymacji potwierdzajàcej
nadanie Krzy˝a oraz jej wtórnika;
5) sposób i okolicznoÊci noszenia odznaki Krzy˝a.
§ 2. Zadania zwiàzane z nadawaniem Krzy˝a wykonuje Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zwana dalej „Kancelarià”.
§ 3. 1. Wniosek o nadanie Krzy˝a, zwany dalej
„wnioskiem”, minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego lub minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych, zwani dalej „wnioskodawcà”, przedstawiajà
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej nie póêniej ni˝
na dwa miesiàce przed przewidywanym terminem wr´czenia odznaki nadanego Krzy˝a. Termin wr´czenia
odznaki Krzy˝a proponuje wnioskodawca.
2. Wniosek zawiera w szczególnoÊci dane personalne osoby proponowanej do odznaczenia. W uzasadnieniu wniosku nale˝y podaç informacj´, czy osoba proponowana do odznaczenia w chwili deportacji posiada∏a
obywatelstwo polskie, oraz czas i miejsce deportacji,
a w przypadku wniosku dotyczàcego dziecka osoby deportowanej, urodzonego na zes∏aniu – informacj´, czy
choçby jedno z rodziców osoby proponowanej do od-
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4. Wzór wniosku okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 4. 1. Wnioski przedstawia si´ w wykazie wniosków
o nadanie Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru, zwanym dalej
„wykazem”, zawierajàcym zestawienie nazwisk osób
proponowanych do odznaczenia. Nazwiska w wykazie
umieszcza si´ w porzàdku alfabetycznym, przy czym
liczba nazwisk w jednym wykazie nie powinna przekraczaç dwustu.
2. W przypadku przedstawienia wi´cej ni˝ dziesi´ciu
wniosków, oprócz wykazu, o którym mowa w ust. 1,
przedstawia si´ równie˝ wykaz w postaci zapisu na
elektronicznym noÊniku informacji.
3. Wzór wykazu okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 5. Wnioski oraz wykazy sporzàdzone z uchybieniem przepisów rozporzàdzenia zwraca si´ wnioskodawcy do uzupe∏nienia lub ponownego sporzàdzenia.
§ 6. 1. Kancelaria przekazuje wnioskodawcy odznak´ nadanego Krzy˝a oraz legitymacj´.
2. Odznak´ nadanego Krzy˝a wraz z legitymacjà
wr´cza si´ osobie odznaczonej w ciàgu szeÊciu miesi´cy od daty podj´cia przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej postanowienia o jego nadaniu.
3. Wzór legitymacji okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
§ 7. W przypadku podj´cia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej decyzji o pozbawieniu Krzy˝a w trybie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450,
z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676), Kancelaria wzywa osob´, która zosta∏a pozbawiona Krzy˝a, do zwrotu odznaki Krzy˝a wraz z legitymacjà.
KOMBATANT 2004 nr 2

§ 8. W przypadku utraty Krzy˝a w wyniku orzeczenia przez sàd kary pozbawienia praw publicznych,
przepis § 7 stosuje si´ odpowiednio.
§ 9. Je˝eli odznaka Krzy˝a zosta∏a w trybie § 6 ust. 1
przekazana wnioskodawcy, ale jeszcze nie zosta∏a wr´czona osobie odznaczonej, a zaistniejà okolicznoÊci
okreÊlone w § 7 lub § 8 – wnioskodawca zwraca odznak´ nadanego Krzy˝a wraz z legitymacjà do Kancelarii.
§ 10. 1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki nadanego Krzy˝a, Kancelaria na proÊb´ osoby odznaczonej lub cz∏onka jej najbli˝szej rodziny mo˝e ponownie
wydaç odznak´ nadanego Krzy˝a. Ponowne wydanie odznaki Krzy˝a nast´puje za zwrotem kosztów jej wytworzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji nadanego
Krzy˝a. W takim przypadku Kancelaria mo˝e wydaç
nieodp∏atnie wtórnik legitymacji.
3. O ponowne wydanie odznaki Krzy˝a lub wtórnika
legitymacji mo˝e równie˝ wystàpiç, na proÊb´ osoby
odznaczonej, wnioskodawca.
4. Wzór wtórnika legitymacji okreÊla za∏àcznik nr 4
do rozporzàdzenia.
§ 11. Odznak´ nadanego Krzy˝a nosi si´ na lewej
stronie piersi, po odznakach orderów i odznaczeƒ wymienionych w ustawie, o której mowa w § 7, oraz po
odznakach orderów i odznaczeƒ niewymienionych
w tej ustawie, a otrzymanych wczeÊniej.

3. Na mundurze zamiast odznaki Krzy˝a mo˝na nosiç tylko jego baretk´.
§ 14. Miniaturk´ odznaki Krzy˝a o Êrednicy
15–17 mm nosi si´ na wstà˝eczce w kolorach okreÊlonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 paêdziernika
2003 r. o ustanowieniu Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru,
o d∏ugoÊci 25–30 mm i szerokoÊci 11–13 mm, na lewej stronie piersi lub na klapie ubioru z ko∏nierzem
wyk∏adanym.
§ 15. Baretk´ Krzy˝a ze wstà˝ki okreÊlonej w ustawie, o której mowa w § 14, o wysokoÊci 8–10 mm, nosi
si´ na lewej stronie piersi, nak∏adajàc jà na podk∏adk´
sukiennà lub aksamitnà koloru czarnego albo na podk∏adk´ metalowà. Podk∏adka powinna byç o 2 mm szersza i wy˝sza od baretki.
§ 16. Wstà˝eczk´ o szerokoÊci 4 mm w kolorach
okreÊlonych ustawie, o której mowa w § 14, umocowuje
si´ mi´dzy dziurkà lewej klapy ubioru z ko∏nierzem wyk∏adanym a wewn´trznà stronà tej klapy, ukoÊnie w dó∏.
§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. KwaÊniewski
Prezes Rady Ministrów:
L. Miller
„Dziennik Ustaw” Nr 13, poz. 112, z 30 stycznia 2004 r.

KRZY˚ ZES¸A¡CÓW SYBIRU

§ 12. Odznak´ Krzy˝a nosi si´ g∏ównie podczas:
1) uroczystoÊci paƒstwowych z udzia∏em Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza∏ka Sejmu, Marsza∏ka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów;
2) uroczystych obchodów Êwiàt narodowych i wojskowych;
3) uroczystoÊci wr´czania odznak orderów i odznaczeƒ;
4) innych uroczystoÊci paƒstwowych, stosownie do
zaleceƒ zawartych w zaproszeniu.
§ 13. 1. We wszystkich okolicznoÊciach, kiedy nie zak∏ada si´ odznaki Krzy˝a, mo˝na nosiç jego miniaturk´, baretk´ lub wstà˝eczk´.
2. Odznaki Krzy˝a, jego miniaturki, baretki i wstà˝eczki nie nosi si´ na ubiorach roboczych i ochronnych,
a tak˝e na ubiorach o charakterze sportowym.
KOMBATANT 2004 nr 2
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Jednym z ˝o∏nierzy walczàcych 60 lat temu o Monte Cassino by∏ prezydent Ryszard Kaczorowski. Jego wspomnienia z tamtego czasu – zawarte w wywiadzie przeprowadzonym
przez prof. Adama Dobroƒskiego – wydrukujemy w majowym numerze „Kombatanta”.
Obecnie przedstawiamy wypowiedzi prezydenta dotyczàce obchodów rocznicy Bitwy.

Oddamy ho∏d tym,
którzy polegli

Fot. J. L. Englert

Rozmowa z Ryszardem Kaczorowskim b. Prezy dentem RP, Przewodniczàcym Komitetu Honoro wego Obchodów 60. Rocznicy Bitwy o Monte
Cassino

Panie Prezydencie, kiedy – ju˝ po
wojnie – znalaz∏ si´ Pan ponownie
na Monte Cassino?
– By∏em tam po rozpocz´ciu budowy cmentarza. Uwa˝am, ˝e genera∏ W∏adys∏aw Anders podjà∏ genialnà decyzj´ o lokalizacji miejsca
wiecznego spoczynku naszych kolegów. Zrobi∏ tak, by nikt nie mia∏ nigdy wàtpliwoÊci, kto zdoby∏ Monte
Cassino. I by nale˝ycie uhonorowaç
pami´ç poleg∏ych.
W nast´pnych latach przyje˝d˝a∏y na Monte Cassino nasze delegacje, zw∏aszcza na uroczystoÊci rocznicowe. Za bardzo wa˝ny uwa˝am
dwutygodniowy Zlot harcerzy i harcerek polskich w 1969 roku, w 25.
rocznic´ Bitwy. RozbiliÊmy namioty
u podnó˝a wzgórza. W porozumieniu z gen. Andersem spotkanie zosta∏o zorganizowane nie w maju,
lecz w sierpniu, kiedy m∏odzie˝ mia∏a wakacje. UczciliÊmy w ten sposób
równie˝ Âwi´to ˚o∏nierza przypa-
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dajàce wed∏ug przedwojennej tradycji 15 sierpnia. A druhny i druhowie
– kiedy musieli wdrapaç si´ na gór´,
choç nikt przecie˝ do nich nie strzela∏, nie nieÊli broni, amunicji, innego wyposa˝enia – docenili wysi∏ek
swoich ojców.
Z ca∏ego Êwiata stawi∏o si´ wówczas 1200 m∏odzie˝y, a w g∏ównym
dniu obchodów nawet 1400. Genera∏ Anders przekaza∏ m∏odzie˝y
polskiej opiek´ nad sztandarami
i nad miejscem pami´ci. Niestety,
za rok dowódca 2 Korpusu te˝ spoczà∏ na zawsze wÊród swoich ˝o∏nierzy na cmentarzu montecassiƒskim.
W czterdziestà rocznic´ zaszczyci∏
nas swà obecnoÊcià Ojciec Âwi´ty Jan
Pawe∏ II, który obietnic´ uczestnictwa
w obchodach z∏o˝y∏ jeszcze jako kardyna∏ Karol Wojty∏a. Papie˝ odprawi∏
Msz´ Êwi´tà. By∏a wówczas i oficjalna
delegacja z Polski. Dziesi´ç lat póêniej Kraj przejà∏ funkcj´ gospodarza
uroczystoÊci, czemu towarzyszy∏ niestety kataklizm pogodowy, do tego
dosz∏y b∏´dy organizacyjne.

– Tu przewodzili ˝o∏nierze z oddzia∏ów bioràcych udzia∏ w bitwie,
z kó∏ pu∏kowych i dywizyjnych, ze
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Stopniowo ubywa∏o jednak
wy˝szych dowódców i ich podkomendnych. Chyba najbardziej okazale przebieg∏a rocznica 50-lecia
czynu zbrojnego w 1964 roku. Wtedy oko∏o dziesi´ciu tysi´cy Polaków
zgromadzi∏o si´ ze sztandarami
w Albert Hall. W innych latach organizowano akademie, koncerty,
spotkania kole˝eƒskie. W 1989 roku, w dwa miesiàce po obj´ciu
przeze mnie urz´du Prezydenta,
w 50-lecie wybuchu II wojny Êwiatowej, wspaniale wypad∏a uroczystoÊç
w centrum Londynu przed Pomnikiem Poleg∏ych. Tradycyjnie zbieraliÊmy si´ te˝ dwa razy do roku przy
Pomniku Katyƒskim w Londynie.
Wydawano ksià˝ki o Monte Cassino, ukazywa∏y si´ artyku∏y, do uroczystoÊci w∏àcza∏y si´ Instytut Polski
i Muzeum gen. W. Sikorskiego oraz
Instytut Józefa Pi∏sudskiego.

Prosz´ jeszcze o opowiedzenie o obchodach rocznicy zdobycia Monte
Cassino, organizowanych w samym
Londynie.

Czy i Pan ma osobiste pamiàtki
spod Monte Cassino?
– Tak, zachowuj´ kawa∏ek ska∏y.
To jedna Êwi´toÊç. Drugà jest zieKOMBATANT 2004 nr 2

mia spod trzech d´bów w Bia∏ymstoku, gdzie sk∏ada∏em przyrzeczenie harcerskie.
I pora na przes∏anie z okazji obecnej
rocznicy, na wypowiedê Przewodniczàcego Komitetu Honorowego.
– Zamykamy bardzo ciekawy
okres w naszej historii narodowej.
Odchodzà na wiecznà wart´ ostatnie szeregi z pokolenia ˝o∏nierzy
walczàcych
o niepodleg∏oÊç w latach II wojny
Êwiatowej.
Dla m∏odszych to ju˝
tylko historia
wzbogacona
opowieÊciami dziadków,
filmami,
ksià˝kami.
W tej sytuacji
wspomnienia wielkich rocznic to i obowiàzek, i powód do dumy. Tak jest
i z przywo∏ywaniem bitwy o Monte
Cassino. Oddamy w dniach majowych ho∏d tym, którzy polegli, by
otworzyç aliantom drog´ do Rzymu, a sobie do domów rodzinnych.
To zrozumia∏e, powszechnie akceptowane.
Chodzi jednak o coÊ wi´cej.
Niechby rocznica 60-lecia naszego
zwyci´stwa pos∏u˝y∏a umocnieniu
patriotyzmu wÊród m∏odego pokolenia. Przytocz´, moim zdaniem,
bardzo trafne powiedzenie: Uroki
˝ycia ojców nie sà urokami ˝ycia ich
synów. Nie ma zatem potrzeby naÊladownictwa obecnie przez m∏odych ofiary ˝o∏nierskiej. Zawsze
jednak aktualnym pozostaje obowiàzek s∏u˝by dla ojczyzny. S∏yszy
KOMBATANT 2004 nr 2

si´ g∏osy, ˝e jest êle z patriotyzmem
m∏odzie˝y polskiej. Czy naprawd´
tak êle?
Kiedy bywam w szko∏ach i oglàdam uczniowskie programy rocznicowe, to raduje si´ moje serce. Staç
te˝ na pewno nasze dzieci i wnuki
na czyny wielkie. ˚yczymy im, by
nie musieli przelewaç krwi, ale by
nie zapominali o przesz∏oÊci i szcz´Êliwie budowali pomyÊlnà przysz∏oÊç Rzeczypospolitej. To, ˝e
˝yjà w wolnym
kraju, jest zas∏ugà tak˝e ˝o∏nierzy spod bia∏oczerwonych sztandarów. A Monte
Cassino ma ponadto wymiar
europejski, Êwiatowy. To znakomita okazja
do przypomnienia naszym by∏ym sojusznikom, jakie by∏y losy
Polaków w czasie II wojny Êwiatowej, jak zosta∏a wówczas Polska potraktowana. Kto wi´c komu co zawdzi´cza?
I na koniec jeszcze jedno ˝yczenie: nasze obchody niechaj b´dà dowodem, ˝e Polacy na ca∏ym Êwiecie,
to wielka wspólnota narodowa, która potrafi przemawiaç jednym j´zykiem.
Ciesz´ si´, ˝e w Komitecie Honorowym znalaz∏o si´ tak wiele
znakomitych osób. Dzi´kuj´
wszystkim, którzy ju˝ przyczynili
si´ i przyczynià si´ do uÊwietnienia
obchodów tej bardzo wa˝nej rocznicy.
Rozmawia∏
Adam DOBRO¡SKI

rocznica Bitwy o Monte
Cassino b´dzie stanowiç
wa˝nà dat´ w tegorocznym
kalendarzu. Przede wszystkim oddamy ho∏d poleg∏ym i zmar∏ym ˝o∏nierzom 2 Korpusu Polskiego, a s∏owa
wdzi´cznoÊci przeka˝emy ˝yjàcym.
Wspomnimy te˝ ˝o∏nierzy armii sojuszniczych. Delegacje polskie z∏o˝à
wieƒce na wielu cmentarzach we
W∏oszech. Polskie, czyli zarówno
z kraju jak i emigracji, bo to ju˝ teraz
tylko formalne rozró˝nienie.
Uzgodniony wspólnie program,
wspólnie b´dzie realizowany. Nasi rodacy z zagranicy pomogà zw∏aszcza
w przypomnieniu spo∏eczeƒstwom
i w∏adzom innych paƒstw, jak wielki
by∏ wk∏ad wojsk Rzeczypospolitej
w walkach podczas II wojny Êwiatowej. I jaki by∏ los polskich bohaterów.
Nad ca∏oÊcià obchodów 60-lecia
walk o wzgórze klasztorne czuwa Komitet Honorowy, któremu przewodniczy b. prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski i Komitet
Organizacyjny na czele z zast´pcà
kierownika naszego Urz´du Jerzym
Koz∏owskim. „Centrum dowodzenia” znajduje si´ wi´c w Urz´dzie.
G∏ówne uroczystoÊci krajowe rozpocznà si´ 16 maja (msza Êw. w Katedrze Polowej WP, spotkania przy Pomniku Bitwy i w Sejmie), a zakoƒczà
25 maja zlotem szkolnym. 17 i 18 maja odb´dà si´ obchody na Monte Cassino. Najwa˝niejszy b´dzie oczywiÊcie dzieƒ 18 maja (z Cmentarza
przewidywana jest bezpoÊrednia
transmisja telewizyjna). W dniu nast´pnym uczestnicy obchodów we
W∏oszech b´dà mieli okazj´ spotkania si´ z Ojcem Âwi´tym Janem Paw∏em II. Zapowiedziano tak˝e sesje
naukowe, wystawy, wydawnictwa,
akademie. Dok∏adny program podamy w specjalnym wydaniu „Kombatanta”.
A. D.

60
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Informacja o dzia∏alnoÊci Urz´du w 2003 roku

Jak pracowa∏ Urzàd
w ubieg∏ym roku
Opieka zdrowotna i pomoc socjalna dla kombatantów o najni˝szych emeryturach czy rentach,
wspó∏organizowanie historycznych uroczystoÊci rocznicowych i wspomaganie ruchu kombatanckiego w dziele upowszechniania tradycji historycznych oraz wspó∏praca z terenowymi w∏adzami
administracyjnymi – to tylko niektóre z zadaƒ realizowanych przez Urzàd w zesz∏ym roku.
Prezentowany poni˝ej przeglàd jest skrótowym zapisem materia∏u „Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych. Informacja o dzia∏alnoÊci w 2003 roku”.
Troska o potrzeby materialne
Na czo∏o wybija∏a si´ troska o potrzeby materialne, socjalne i zdrowotne Êrodowiska kombatanckiego.
Przejawia∏a si´ ona w ró˝ny sposób –
od wprowadzania odpowiednich zapisów prawnych dotyczàcych tego
Êrodowiska poprzez sta∏à codziennà
wspó∏prac´ z w∏adzami lokalnymi
w zakresie zabezpieczania Êrodków
materialnych i organizacyjnych u∏atwiajàcych funkcjonowanie stowarzyszeƒ kombatanckich a˝ po przygotowywanie – na przyk∏ad – uroczystoÊci upami´tniajàcych czyn zbrojny
polskiego ˝o∏nierza w latach wojny.
Szczególnie wa˝ny by∏ aspekt socjalny, zw∏aszcza przy obecnych bardzo ograniczonych mo˝liwoÊciach
bud˝etu paƒstwa. Warto w tym miejscu zauwa˝yç, ˝e miniony rok by∏
jednym z nielicznych w ostatnim
dziesi´cioleciu, kiedy uprawnienia
i przywileje kombatanckie nie ponios∏y ˝adnego uszczerbku, a niektóre
postulaty uda∏o si´ spe∏niç w sposób
zadowalajàcy kombatantów.
Kontynuowana by∏a indywidualna
pomoc Urz´du udzielana osobom
znajdujàcym si´ w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Wydatkowano jà w ramach Paƒstwowego Funduszu Kombatantów, który zasili∏ równie˝ dwa stowarzyszenia kombatanckie: Zwiàzek
Inwalidów Wojennych RP na kwot´
540 tys. z∏ oraz Zwiàzek Ociemnia∏ych
˚o∏nierzy RP na kwot´ 60 tys. z∏. Oba
stowarzyszenia udzieli∏y wsparcia paru
tysiàcom swoich cz∏onków. Oprócz te-
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go kierownik Urz´du przekaza∏ – równie˝ paru tysiàcom osób potrzebujàcych – 1 700 000 z∏. Pomoc pieni´˝nà
Êwiadczonà w ramach PFK (dane ∏àczne) obrazuje tabela nr 1.

ZSRR. W roku 2003 Êwiadczenie
specjalne otrzymywa∏o ok. 4,5 tys.
osób. Ze Êrodków PFK wyasygnowano kwot´ 43,5 tys. z∏ na pokrycie
kosztów leczenia sanatoryjnego

Tabela nr 1
Pomoc pieni´˝na ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Kombatantów
Liczba osób obj´tych pomocà Kwota wydatkowana na pomoc

Razem

2002

2003

2002

2003

2947

4927

1 054 968

2 300 000

W ramach PFK wydano równie˝
400 tys. z∏ na dwa domy pomocy spo∏ecznej dla kombatantów – dom
w Zielonej Górze zosta∏ wyremontowany, a w Olsztynie oddano do u˝ytku
nowy.
Wielkà troskà Urz´du jest zabezpieczanie potrzeb Êrodowiska kombatanckiego w zakresie Êwiadczeƒ
zdrowotnych. W tej sprawie wysi∏ek
szed∏ w dwóch kierunkach. Po
pierwsze Urzàd podjà∏ dzia∏ania,
których celem by∏o wpisanie przez
samorzàdy wojewódzkie w ich programach ochrony zdrowia odpowiednio wysoko opieki zdrowotnej
nad kombatantami; po drugie – wystàpi∏ do ministra zdrowia z postulatem powo∏ania funkcji pe∏nomocnika ministra, dbajàcego o popraw´
jakoÊci us∏ug medycznych Êwiadczonych kombatantom. Pe∏nomocnik
taki zosta∏ powo∏any.
Kontynuowano te˝ pomoc finansowà dla kombatantów polskich
mieszkajàcych w krajach by∏ego

w Polsce dla 83 kombatantów i osób
represjonowanych – zamieszka∏ych na
Bia∏orusi i Ukrainie oraz w Estonii.

Przyznawanie uprawnieƒ i Êwiadczeƒ kombatanckich
Jak wiadomo, w ubieg∏ym roku
Trybuna∏ Konstytucyjny uchyli∏ przepisy dwóch ustaw (kombatanckiej
oraz o osobach deportowanych do
pracy przymusowej) okreÊlajàce terminy sk∏adania wniosków o uprawnienia kombatanckie i o Êwiadczenie
dla deportowanych do pracy przymusowej. Orzeczenia Trybuna∏u
umo˝liwiajà licznej grupie osób
ubieganie si´ o to uprawnienie lub
Êwiadczenie. Od chwili wydania
orzeczeƒ Trybuna∏u do 31 grudnia
ub. roku wp∏yn´∏o do Urz´du ponad
30 tys. wniosków w tych sprawach.
¸àcznie w ub. roku liczba wniosków
przekroczy∏a 55 tys. (zob. tabela
nr 2), a liczba postanowieƒ i decyzji
wydanych przez Urzàd si´gn´∏a niemal 47 tys. (zob. tabela nr 3)
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Tabela nr 2
Wnioski o przyznanie uprawnieƒ i Êwiadczeƒ z∏o˝one w 2003 roku
Liczba spraw
Rodzaj wniosków
Wnioski o przyznanie uprawnieƒ okreÊlonych w ustawie z dnia
24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach
b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
w tym wnioski wdów i wdowców
Wnioski o przyznanie Êwiadczenia okreÊlonego w ustawie
z dnia 31 maja 1996 roku o Êwiadczeniu pieni´˝nym przys∏ugujàcym
osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzesz´ i ZSRR
Wnioski sk∏adane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
Odwo∏ania od decyzji Urz´du, w tym wnioski o wznowienie
post´powania i przywrócenie uprawnieƒ osobom pozbawionym
uprawnieƒ w latach poprzednich
Razem

2002

2003

20 699

21 144

2 759

16 555

38

63

6 747

17 637

30 243

55 399

Tabela nr 3
Rodzaje wydanych decyzji i postanowieƒ
Ustawowy zakres wydanych decyzji i postanowieƒ

Liczba wydanych
Decyzji i postanowieƒ
2002

Decyzje i postanowienia wydane na podstawie ustawy
z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach
b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Decyzje i postanowienia wydane na podstawie ustawy z dnia
31 maja 1996 roku o Êwiadczeniu pieni´˝nym przys∏ugujàcym osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzesz´ i ZSRR
Decyzje i postanowienia wydane na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
Razem

Nadawanie stopni wojskowych,
patentów i orderów
W ubieg∏ym roku, roku wielkich
jubileuszy, nastàpi∏ znaczny wzrost
(w porównaniu z rokiem 2002) liczby odznaczeƒ i orderów nadanych
kombatantom i osobom represjonowanym.
Orderami oraz odznaczeniami
paƒstwowymi i resortowymi uhonoKOMBATANT 2004 nr 2

rowano ∏àcznie 431 osób. Kontynuowano proces nadawania kombatantom stopni oficerskich. Mianowanie na wy˝szy stopieƒ uzyska∏o
∏àcznie 11 129 osób, w tym: 3458 na
stopieƒ podporucznika, a 7044 –
porucznika. 4202 kombatantów zosta∏o uhonorowanych patentami
„Weteran Walk o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny”.

2003

23 000

34 999

5 526

11 089

37

48

28 563

46 136

Upami´tnianie tradycji walk
narodowowyzwoleƒczych
Rok 2003 by∏ rokiem jubileuszu
gen. W∏adys∏awa Sikorskiego. Z inicjatywy Êrodowisk kombatantów
˝o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na
Zachodzie i podj´tych przez Urzàd
dzia∏aƒ, uchwa∏à Sejmu RP og∏oszono Rok W∏adys∏awa SikorskieCiàg dalszy na str. 10
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Ciàg dalszy ze str. 9
go. W Krakowie, Warszawie i Londynie zosta∏y zorganizowane uroczystoÊci, którym patronowa∏ Prezes
Rady Ministrów. Wzi´∏o w nich
udzia∏ liczne grono polskich kombatantów z kraju i zagranicy.
Równie uroczyÊcie, pod patronatem Prezesa Rady Ministrów, obchodzono 60 rocznic´ powstania
I Dywizji Piechoty im. Tadeusza
KoÊciuszki i 60. rocznic´ Bitwy pod
Lenino. G∏ównym akcentem tych
obchodów by∏y uroczystoÊci na polach bitwy. Uczestniczy∏o w nich kilkuset kombatantów; licznie przyby∏a m∏odzie˝.
Obok tych dwóch najwi´kszych
imprez, Urzàd wspó∏organizowa∏
równie˝ wiele innych, a wÊród nich
– obchody 60. rocznicy wyzwolenia
Bredy oraz Âwiatowy Zjazd Lotników Polskich i uroczystoÊç ods∏oni´cia w Warszawie Pomnika ku
Czci Lotników Poleg∏ych w Wojnie
1939–1945.
Tradycyjnie ju˝ uroczyÊcie obchodzono Dzieƒ Weterana. Kombatantów przyj´li przedstawiciele najwy˝szych w∏adz Rzeczypospolitej –
Prezydent i Prezes Rady Ministrów.
Wielu z nich uhonorowano odznaczeniami paƒstwowymi, liczne grono otrzyma∏o nominacj´ na pierwszy i wy˝sze stopnie oficerskie oraz
Patenty Weterana.
¸àcznie w ubieg∏ym roku Urzàd
przeznaczy∏ ponad 1 milion z∏otych
ze Êrodków bud˝etowej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie 103 uroczystoÊci w kraju
(by∏o ich 88) i za granicà (by∏o ich
15), budow´ pomników i obelisków,
wykonanie tablic, sztandarów, wybicie medali, organizacj´ konferencji
i sympozjów naukowych, wystaw,
ró˝nego rodzaju publikacji itd.

Kontakty z obywatelami
Jak najszersze rzetelne informowanie kombatantów i osób represjonowanych o wszystkich sprawach
ich dotyczàcych jest jednym z wa˝-
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Tabela nr 4
Liczba kombatantów i osób represjonowanych
Rodzaj dzia∏alnoÊci lub represji

Liczba osób

Weterani wojenni
(artyku∏ 1 ustawy)

188 321

Osoby represjonowane
(artyku∏y 3 i 4)

123 115

Osoby uprawnione z tytu∏u dzia∏alnoÊci
równorz´dnej z kombatanckà (art. 2)

4 617

¸àcznie

316 053

Wdowy i wdowcy

301 001

¸àcznie wszyscy

617 054

nych obowiàzków Urz´du. Równie
wa˝na jest informacja kierowana do
ca∏ego spo∏eczeƒstwa.
W ubieg∏ym roku wÊród wielu
podj´tych przez Urzàd spraw wybija∏o si´ informowanie o orzeczeniach Trybuna∏u Konstytucyjnego
umo˝liwiajàcych nowym osobom
ubieganie si´ o uprawnienia kombatanckie i Êwiadczenia za prace
przymusowe oraz o (przyj´tej jeszcze w 2002 roku) nowelizacji ustawy
kombatanckiej, która zmieni∏a zakres ulg i Êwiadczeƒ nale˝nych
kombatantom i osobom represjonowanym.
Szeroko upowszechniano równie˝ wszelkie informacje dotyczàce
uroczystoÊci upami´tniajàcych wydarzenia historyczne z lat II wojny
Êwiatowej, stanowisko stowarzyszeƒ
i zwiàzków kombatanckich w sprawie przystàpienia Polski do struktur
Unii Europejskiej, a w opublikowanym „Informatorze dla powracajàcych z zagranicy” zawarto porady
dla kombatantów, którzy chcà na
sta∏e wróciç do Polski.
Przekazywanie informacji przybiera∏o ró˝norodne formy. Obok
wydawanego miesi´cznika „Kombatant” wiele danych mo˝na by∏o
znaleêç na stronach internetowych
Urz´du, a w sprawie orzeczeƒ Trybuna∏u Konstytucyjnego zosta∏a

zorganizowana konferencja prasowa (poza tym do redakcji telewizyjnych, radiowych i prasowych rozes∏ano stosowne komunikaty).
Rozwijana te˝ by∏a sieç kontaktów bezpoÊrednich, wÊród których
istotne znaczenie mia∏y spotkania
kierownika Urz´du z wojewódzkimi
i rejonowymi radami kombatanckimi oraz w∏adzami administracyjnymi i samorzàdowymi na terenie ca∏ego kraju. Spotkaƒ takich odby∏o
si´ 19, z udzia∏em ponad dwóch tysi´cy osób.
Doskonalona by∏a obs∏uga osób
zg∏aszajàcych si´ do Urz´du. Punkt
informacyjny odwiedzi∏o 10 tysi´cy
interesantów, a z informacji przekazanej telefonicznie skorzysta∏o 30
tysi´cy. Wp∏yn´∏o te˝ 62 tys. ró˝nego rodzaju pism i listów (nie liczàc
wniosków dotyczàcych uprawnieƒ
i Êwiadczeƒ). Natomiast korespondencja wys∏ana przez Urzàd wynios∏a 121,7 tys. przesy∏ek.

*
Ten pobie˝ny i skrótowy z koniecznoÊci przeglàd nie wyczerpuje
wszystkich sfer dzia∏alnoÊci Urz´du
– pomini´to na przyk∏ad jego dzia∏alnoÊç legislacyjnà (w sprawie ustanowienia Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru
czy nowelizacji ustawy kombatanckiej) oraz w∏àczenie si´ (pod koniec
KOMBATANT 2004 nr 2

roku) do prowadzonych z Federacjà
Rosyjskà negocjacji dotyczàcych odszkodowaƒ dla obywateli polskich
b´dàcych
ofiarami
represji
w ZSRR.
Nie sposób jednak pominàç bardzo wa˝nej dla Êrodowisk kombatanckich wspó∏pracy Urz´du z administracjà terenowà i w∏adzami
samorzàdowymi.
Koncentrowa∏a si´ ona g∏ównie
na zadaniach i obowiàzkach zwiàzanych z opiekà nad kombatantami, na∏o˝onych ustawowo tak˝e na
ni˝sze szczeble administracji paƒstwowej. Inicjowana by∏a wspó∏praca z oÊrodkami pomocy spo∏ecznej,
celem zwi´kszenia wsparcia adresowanego do weteranów. Dobre
efekty przynios∏o wspó∏dzia∏anie
z pe∏nomocnikami wojewodów do
spraw kombatantów, g∏ównie
w kwestiach zwiàzanych z opiekà
zdrowotnà i pomocà spo∏ecznà.
Urzàd przekazywa∏ pe∏nomocnikom materia∏y informacyjne i szkoleniowe. Odby∏y si´ dwa ogólnopolskie szkolenia dotyczàce form
opieki zdrowotnej i aktywizacji
spo∏ecznej oraz metod pracy placówek pomocy spo∏ecznej, podleg∏ych samorzàdom gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Podsumowujàc ten krótki przeglàd najwa˝niejszych dzia∏aƒ Urz´du
w ubieg∏ym roku, trzeba zauwa˝yç, ˝e
w roku bie˝àcym – 2004 – czeka nas
jeszcze bardziej intensywna praca.
Z∏o˝y si´ na nià – obok zwyk∏ej,
codziennej dzia∏alnoÊci – organizacja
wielkich rocznic – 60. rocznicy walk
polskiego ˝o∏nierza w roku 1944
(w tym Monte Cassino i Powstanie
Warszawskie) oraz 65. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej. Czeka nas
równie˝ realizowanie licznych wniosków o przyznanie uprawnieƒ kombatanckich i Êwiadczeƒ za prace przymusowe, a tak˝e wniosków o nadanie
Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru.
Oprac. Bo˝ena MATERSKA
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Warszawa, 17 stycznia 1945 r.

Pami´tna data
59 lat temu wkraczajàce
do stolicy oddzia∏y I Armii
Wojska Polskiego wraz
z ˝o∏nierzami Armii Czerwonej wypiera∏y skutecz nie Niemców, którzy po
upadku Powstania War szawskiego dokonali niewyobra˝alnych zniszczeƒ
miasta.
cean ruin i zgliszcz zamiast
kamienic, pa∏aców i domów
mieszkalnych – g∏ucha pustynia
z widocznymi pagórkami powstaƒczych i cywilnych grobów, krzy˝e
zrobione napr´dce z surowców nieu˝ywanych wczeÊniej w tym celu.
Do 17 stycznia 1945 roku Warszawa zosta∏a planowo zniszczona
w 84 procentach, do dziÊ liczone sà
miliardowe straty polskiej stolicy.
Ostatnie oddzia∏y niemieckich
okupantów opuÊci∏y Warszaw´ 17
stycznia 1945 r. Do lewobrze˝nej cz´Êci stolicy zacz´li powracaç pierwsi
warszawianie, torujàcy sobie drog´
wÊród gruzów i idàcy na przekór
wszystkim przeciwnoÊciom losu.
W ho∏dzie poleg∏ym, w sobot´
17 stycznia 2004 br. na Placu Marsza∏ka Pi∏sudskiego, zebra∏y si´ delegacje kombatantów, przybyli licznie mieszkaƒcy Warszawy oraz

O

Fot. J. Adamska

Klub „Ikar”. Jerzy SzczeÊniak – pierwszy
z lewej – ˝o∏nierz ZWZ-AK, opowiada∏
o przejÊciu z Saskiej K´py do Alej Jerozolimskich. Warszawa by∏a zamieniona
w gruzy, mimo silnego wówczas mrozu
pod ruinami tli∏ si´ jeszcze ˝ar

Fot. J. Adamska

Stanis∏aw Surowiec wszed∏ do Warszawy
w styczniu 1945

przedstawiciele rzàdu, a tak˝e Sejmu i Senatu, aby z∏o˝yç na Grobie
Nieznanego ˚o∏nierza wieƒce
i wiàzanki kwiatów. Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowali minister Jan Turski i jego zast´pca Jerzy Koz∏owski. Nast´pnie odby∏a
si´ uroczysta zmiana wart i defilada pododdzia∏ów Wojska Polskiego. W tym samym dniu na Cmentarzu Mauzoleum ˚o∏nierzy Radzieckich, na którym pochowano
834 czerwonoarmistów, kombatanci
i delegacje dyplomatów z Rosji, Bia∏orusi, Ukrainy i Mo∏dawii oddali
ho∏d poleg∏ym.
Rocznic´ uroczyÊcie obchodzili
równie˝ warszawscy kombatanci –
byli ˝o∏nierze i cz∏onkowie ze
Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych Rejonu
Ochoty w Warszawie. 21 stycznia br.
zorganizowali oni uroczystà wieczornic´ w lotniczym klubie „Ikar”
na Ok´ciu. Witajàc przyby∏ych kombatantów kmdr Antoni Bojanowski
podkreÊli∏ potrzeb´ zachowania
w pami´ci tamtych czasów.
Podczas spotkania w „Ikarze”
od˝y∏y wspomnienia by∏ych ˝o∏nierzy frontowych i powstaƒców warszawskich.
J.A.
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60 lat temu by∏a akcja na Kutscher´
„Lot”, „Cichy”, „Juno”, „Sokó∏” – czterech ˝o∏nierzy Polski Podziemnej z Batalionu AK „Parasol” zgin´∏o w wyniku akcji bojowej przeciwko gen. SS i Policji na dystrykt
warszawski Franzowi Kutscherze. Nazywano go katem
Warszawy. Poniós∏ Êmierç.
Tradycyjnie dwudniowe obchody rocznicy akcji rozpocz´∏y si´ 31 stycznia br. w Katedrze Polowej WP
mszà Êw. w intencji zmar∏ych i zaginionych uczestników
akcji. 1 lutego na uroczystoÊci w Alejach Ujazdowskich
stawili si´ – obok kombatantów – harcerze z kilku warszawskich szczepów. Z Dàbrowy Górniczej, z Harcerskiego
Klubu Seniora przyjecha∏ harcmistrz Kazimierz Ka∏aga.
Jako przedstawiciel rzàdu przyby∏ kierownik naszego
Urz´du minister Jan Turski. Obecne te˝ by∏y delegacje
w∏adz miasta oraz czteroosobowy poczet z Batalionu
„Parasol” Pu∏ku Komandosów.
Przed pamiàtkowym g∏azem wart´ zaciàgn´li ˝o∏nierze

PAMI¢å O BOHATERACH

Zdj´cia Bo˝ena Materska

W intencji poleg∏ych i zmar∏ych mod∏y odprawi∏ kapelan
Szarych Szeregów ks. Stefan Wysocki. Pierwsza z prawej
Maria Chojecka-Stypu∏kowska

Wieniec sk∏adajà: prezes Ârodowiska ˚o∏nierzy Pu∏ku AK
„Baszta” i Innych Mokotowskich Oddzia∏ów Powstaƒczych
Wojciech Militz oraz prezes Zwiàzku Powstaƒców
Warszawskich Zbigniew Âcibor-Rylski. Obok wiceprezes
ZPW Edmund Baranowski
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Harcerze wystawili swoje delegacje. Przybyli druhowie ze Szczepu
155 i 201 Warszawskich Dru˝yn Harcerskich i Zuchowych im.
Aleksandra Kamiƒskiego „Kamyka”, 208 WDH im. Batalionu
„Parasol”, 40 WDH im. Kobiet – ˚o∏nierzy Batalionu „Parasol”,
20 WDH, 22 WDH „P∏owce”, 123 WDH-ek „Szarotka” oraz
Szczepu 172 DHiZ w Koby∏ce
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We mszy Êw. w Katedrze Polowej WP licznie uczestniczy∏y poczty
sztandarowe

z ”PARASOLA”

W odwecie za akcj´, 2 lutego 1944 roku, hitlerowcy rozstrzelali 300 Polaków. Przed tablicà ich upami´tniajàcà
(która znajduje si´ na gmachu Ambasady W´gier) równie˝ zaciàgni´to wart´ i zapalono znicze. Potem zosta∏y
z∏o˝one kwiaty

Akcja Kutschera

Na uroczystoÊç przybyli ˝o∏nierze Polski Podziemnej, a wÊród nich ci
z „Parasola”. U góry: od lewej – Krystyna Sylwestrowicz z prawnukiem,
Janina Szcz´sna (w g∏´bi), Wac∏awa Jurczakowska; w drugim rz´dzie
pierwszy od lewej minister Jan Turski, obok prezes Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich Zbigniew Âcibor-Rylski. Na dole: od lewej – obok
Janiny Szcz´snej i Wac∏awy Jurczakowskiej stojà Laura Borowska
i Eleonora Sochoƒ. Z ty∏u (w kapeluszu) Zbigniew Storo˝yƒski

Jeremi ju˝ rozpià∏ siatk´ Akcji,
Jak pajàk na swà ofiar´ czeka,
Czy aby tym razem pojedzie Alejami?
A czas si´ wlecze, wyd∏u˝a, ucieka…
Nareszcie…czarny opel sunie po Alei,
Spod p∏aszczy ju˝ broƒ wyziera,
Dewajtis daje znak: przechodzi ulic´ –
nadje˝d˝a Kutschera…
O r´ko karzàca celuj spokojnie,
z pewnoÊcià siebie spust stena naciÊnij
I w samo serce kata Warszawy
Wiàzkà pocisków w odwecie b∏yÊnij…
Fragmenty wiersza
hm. Edwarda Nowaka „Jod∏y”

KOMBATANT 2004 nr 2
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Wspomnienie

Mazurek Dàbrowskiego
wÊród polskich ∏agierników i deportowanych do Rosji sowieckiej
w latach 1939–1956 */
olskie symbole narodowe,
jak hymn i god∏o paƒstwowe, mia∏y wÊród ludnoÊci
polskiej Kresów Wschodnich nie
tylko patriotyczno-narodowe znaczenie. PodkreÊla∏y polskà odr´bnoÊç narodowà (bowiem Polacy
stanowili tutaj mniejszoÊç), ale
tak˝e przynale˝noÊç do KoÊcio∏a
rzymskokatolickiego i kultury polskiej. Mazurek J. H. Dàbrowskiego by∏ szczególnie powa˝any w domach, szko∏ach i licznych organizacjach spo∏eczno-politycznych.
Towarzyszy∏ uroczyÊcie obchodzonym rocznicom, np. uchwalenia
Konstytucji 3 Maja i Âwi´ta Niepodleg∏oÊci oraz usypywania kopców w 10 – 20 rocznic´ uzyskania
niepodleg∏oÊci przez Polsk´.
Szczególnà rol´ w utrzymywaniu
polskoÊci i umacnianiu polskiego
ducha narodowego odgrywa∏ polski
KoÊció∏. Powszechnà wÊród wiernych by∏a pieÊƒ hymnicza A. Feliƒskiego „Bo˝e coÊ Polsk´”...
W trudnych i podnios∏ych chwilach Êpiewano „Rot´” M. Konopnickiej.
Polscy osadnicy wojskowi mieli
swój hymn Êpiewany w ró˝nych
okolicznoÊciach. Nic wi´c dziwnego, ˝e w∏aÊnie ta grupa Polaków
w oczach najeêdêców sowieckich
stanowi∏a najwi´ksze dla ich imperialnej polityki zagro˝enie.
Aresztowania i deportacja ludnoÊci tych terenów rozpocz´∏y si´
zaraz po wkroczeniu Sowietów. Na
mocy paktu Ribbentrop – Mo∏otow
i rozbioru Polski, Sowieci rozpocz´li wczeÊniej zaplanowanà masowà
eksterminacj´ Polaków z Kresów
Wschodnich. Najpierw jeƒców, potem dzia∏aczy polskich, by w koƒcu
przeprowadziç masowà deportacj´

P
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ludnoÊci polskiej, a w pierwszej kolejnoÊci osadników wojskowych
(uczestników wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.) i ich rodzin. Od
lutego 1940 roku do czerwca roku
1941 setki tysi´cy ludnoÊci pochodzenia polskiego wywieziono na dalekà pó∏noc w ramach czterech masowych deportacji.
estem jednym z tych, którzy doznali wiele cierpieƒ od zaborcy
sowieckiego, bowiem ju˝ w paêdzierniku 1939 r. zosta∏ aresztowany mój ojciec jako uczestnik wojny
polsko-bolszewickiej i osadnik wojskowy – lokalny dzia∏acz OZN,
a w lutym 1940 r. moja matka wraz
z piàtkà ma∏ych dzieci zosta∏a deportowana. Przypominam sobie
brutalnà scen´ wepchni´cia nas na
sanie przez enkawudzistów i zawiezienia do stacji Rusinowicze, pow.
Baranowicze.
Po kilku dniach, gdy prze∏adowano nas do bydl´cych czteroosiowych wagonów, przekraczaliÊmy
granic´ Polski w Sto∏pcach. Z wielu
wagonów dochodzi∏y dêwi´ki hymnu: „Jeszcze Polska nie zgin´∏a...”.
Jak˝e trudno by∏o, gdy zzi´bni´ci,
st∏oczeni, g∏odni, bez wody, wyrwani z rodzinnych domów, nie wiedzieliÊmy, dokàd nas wiozà...
30 lipca 1941 r. zawarto uk∏ad
sowiecko-polski, w rezultacie którego Wierchowny Sowiet og∏asza
amnesti´ dla Polaków. Polacy sà
znów wolni. Zacz´to organizowaç
w po∏udniowych republikach jednostki wojskowe. Zorganizowano
Ambasad´ RP oraz delegatury
w du˝ych skupiskach ludnoÊci polskiej. Jednak wiele czasu musia∏o
jeszcze up∏ynàç, nim ta radosna
wieÊç dotar∏a do odleg∏ych posio∏ków czy ∏agrów.

J

o zawarciu uk∏adu SikorskiMajski w 1941 r. na apel W∏adys∏awa Andersa, do punktów
zbiorczych (Tockoje, Buzu∏uk, Tatiszczewo) przybywali z ∏agrów,
wi´zieƒ, posio∏ków przyszli polscy
˝o∏nierze. Za nimi, z obszarów
mroênej Archangielszczyzny, podà˝a∏y setki tysi´cy ludnoÊci cywilnej. Ten szlak – to by∏a przys∏owiowa polska Golgota...
Na obszernych terenach Sowietów stopniowo dociera∏y wieÊci
o umowie Sikorski – Majski, o tworzeniu wojska polskiego, o wizycie
gen. Sikorskiego w Moskwie. By∏y
nawet krótkie audycje po polsku
(ju˝ w sierpniu 1941 r.) nadawane
przez radio moskiewskie.
W ciàgu roku, od sierpnia 1941
do sierpnia 1942, mimo przeró˝nych obiektywnych trudnoÊci, w jakich znajdowa∏a si´ Rosja sowiecka, spowodowanych dzia∏aniami
wojennymi, zacz´∏y powstawaç delegatury w wi´kszych skupiskach,
powo∏ano polskich m´˝ów zaufania, zacz´to organizowaç punkty
do˝ywiania, powstawa∏y sierociƒce
polskie, przedszkola, szko∏y, domy
opieki spo∏ecznej. Zacz´to uroczyÊcie obchodziç Êwi´ta narodowe
oraz Êwi´ta religijne. Mimo ˝e nadal by∏ g∏ód i szerzy∏y si´ ró˝ne choroby, Polacy na zes∏aniu podnosili
g∏owy i ˝yli nadziejà powrotu do
Kraju.
Po ostatniej ewakuacji WP i cz´Êci ludnoÊci cywilnej, wielu by∏ych
m´˝ów zaufania i pracowników delegatur oraz aktywnych nauczycieli
(w tym mój ojciec jako mà˝ zaufania Delegatury Rzàdu w Kirowie)
ponownie znalaz∏o si´ w ∏agrach sowieckich. W miar´ rozwoju dzia∏aƒ
wojennych na froncie niemiecko-

P

KOMBATANT 2004 nr 2

sowieckim i sukcesach Armii Czer- gionowe silnie oddzia∏ywa∏y na Po- w wi´kszoÊci wraca∏ aktyw miejwonej, Stalin nie by∏ zainteresowa- laków, nie tylko ˝o∏nierzy, ale tak˝e scowej komórki ZPP.
ny przed∏u˝aniem obecnoÊci od- na ludnoÊç cywilnà, rozsianà po poW rezultacie zawieruchy wojendzia∏ów, których kierownictwo nie sio∏kach, ko∏chozach. Godnym nej, z ponad milionowej rzeszy ∏apozwoli∏o wykorzystaç zgodnie z je- szczególnej analizy jest zatwierdze- gierników i deportowanych – do
go koncepcjami. Po uzgodnieniu nie przez ówczesne prosowieckie kraju wróci∏o oko∏o pó∏ miliona
szczegó∏ów, najpierw w marcu, kierownictwo ZPP i I Dywizji, w∏a- osób z g∏´bi Rosji. Przynajmniej 1/3
a potem w sierpniu 1942 r. ewaku- Ênie „Roty” jako pieÊni hymnicznej. zmar∏a z g∏odu i ró˝nych chorób,
owano do Iranu ogó∏em 116 742 W poczàtkowym okresie ta pieÊƒ cz´Êç rozproszy∏a si´ po Êwiecie,
Polaków, co stanowi∏o zaledwie rozbrzmiewa∏a na apelach poran- jeszcze innym Polakom nie dano
cz´Êç liczby aresztowanych i depor- nych i ró˝nych uroczystoÊciach.
mo˝liwoÊci powrotu.
towanych Polaków w latach 1939- W lipcu 1943 r. I Dywizji KoÊciuszWydarzenia polityczne naszego
1941. Po ewakuacji, stosunki mi´- kowskiej wr´czano sztandar, wów- kraju w latach 1944-1948 wskazydzy obu paƒstwami zaostrzy∏y si´. czas orkiestra pu∏kowa zagra∏a Ma- wa∏y, ˝e pi´kne has∏a wolnoÊci, nieW lutym 1943 r. rzàd sowiecki wy- zurka Dàbrowskiego, a ka˝dy ˝o∏- podleg∏oÊci, „Jeszcze Polska nie
razi∏ zgod´ na utworzenie Zwiàzku nierz powtarza∏ w duszy s∏owa: zgin´∏a” cytowanych wczeÊniej
Patriotów Polskich z Wandà Wasi- „Jeszcze Polska nie zgin´∏a póki my przywódców by∏y tylko chytrymi,
lewskà na czele. W nast´pnych mie- ˝yjemy”.
propagandowymi frazesami. Kiedy
siàcach Kreml podjà∏
polskie i sowieckie ordecyzj´ o formowakiestry pu∏kowe odgryniu Wojska Polskiego
wa∏y Mazurka Dàbrow– I Dywizji im. T. Koskiego w ka˝dym wyÊciuszki. Mia∏o to byç
zwolonym polskim miewojsko podporzàdkoÊcie jako hymn Polski
wane Moskwie, kieniepodleg∏ej, zaraz porowane przez uleg∏à
tem specjalne oddzia∏y
grup´ dzia∏aczy lewiNKWD – „Smiersza”
cowych, na czele którozpocz´∏y
masowe
rego sta∏ pp∏k Zygaresztowania, niejednomunt Berling. Rówkrotnie wspó∏wyzwolinoczeÊnie NKWD zacieli – ˝o∏nierzy AK,
cz´∏o zmuszaç PolaBCh i innych, i ich maków w Rosji, pochosowe wywózki na Sybir.
dzàcych z Kresów Grupa osadników wojskowych z Wo∏ynia deportowanych w 1940 r. do obWracajàcy z Rosji,
Wschodnich, by ci ∏astii wo∏ogodzkiej. Zdj´cie wykonano po ich wyjÊciu z wi´zienia w 1941 r. Polacy w latach 1944przyj´li obywatelstwo (ze zbiorów „Karty”)
1945-1946 spotykali na
sowieckie.
swej
drodze
wagony wype∏nione
abiedzonych, wyg∏odnia∏ych
WieÊci o formowaniu si´ Wojska
Polaków w Rosji czeka∏y jesz- ˝o∏nierzami AK z terenów WileƒszPolskiego u boku Armii Czerwonej cze przygotowania do wyjazdu. czyzny, Podola i Polski centralnej,
dociera∏y do najbardziej odleg∏ych Przypominam sobie, ˝e w Alajsku którzy zostali zes∏ani na d∏ugie lata
skupisk polskich. Tym razem rzàd A∏tajskiego Kraju, gdzie formo- pobytu w ∏agrach za to, ˝e brali
sowiecki nie utrudnia∏ akcji wer- wany by∏ cz´Êciowy sk∏ad naszego udzia∏ w akcjach wyzwalania kraju.
bunkowej Polaków do I Dywizji im. transportu, na wagonach bydl´Tragiczna epopeja zaczyna∏a si´
T. KoÊciuszki. Do Sielc nad Okà cych
kredà
powypisywano: od nowa.
przybywali ochotnicy z wszystkich „Niech ˝yje Polska! Nie rzucim
A kiedy po latach, nieliczni wrastron Sowietów, przyÊwieca∏o im Ziemi”... Na ka˝dym wagonie na- cali do stron rodzinnych, ca∏owali
has∏o walki z Niemcami oraz wy- rysowany by∏ bia∏y orze∏. Na mo- polskà ziemi´, p∏akali i Êpiewali
zwolenie Polski. Kreml i osobiÊcie im wagonie, obok podobnych na- „Jeszcze Polska nie zgin´∏a...”.
Stalin rozumia∏, ˝e tylko zachowa- pisów by∏y flagi narodowe z hanie polskich tradycji narodowych s∏ami: „Niech ˝yje przyjaêƒ naroLeon NAWROCKI
spowoduje, ˝e Polacy uznajà woj- du polskiego i rosyjskiego! Dzi´sko za polskie, w∏asne. Swoboda kujemy ci wodzu Stalinie, ˝e popraktyk religijnych, polski ceremo- zwoli∏eÊ nam przetrwaç okupa*/ Redakcja dokona∏a skrótów
nia∏ wojskowy, polskie piosenki le- cj´...”. W tym bowiem wagonie, w nades∏anym tekÊcie

Z
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W goÊcinie za wielkà wodà (cd.)

W s∏u˝bie kombatanckiej
Na zaproszenie Fundacji i Centrum 2 Korpusu Polskiego oraz osobiÊcie prezesa Bohdana A.
Grodzkiego mog∏em zapoznaç si´ z zasobami archiwalnymi i muzealnymi w Zak∏adach Naukowych w Orchard Lake ko∏o Detroit. Przed miesiàcem poda∏em garÊç informacji o salach tradycji
polskich lotników, pancerniaków z 1 Dywizji gen. Stanis∏awa Maczka, Brygady Âwi´tokrzyskiej
NSZ, tak˝e o gabinecie Bogdana Bereênickiego. Najbogatsze sà jednak zbiory 2 Korpusu, o czym
pami´taç warto zw∏aszcza przed zbli˝ajàcà si´ 60. rocznicà bitwy o Monte Cassino.
najnowszym katalogu Centrum 2 Korpusu Polskiego
znalaz∏y si´ dok∏adne dane
o zgromadzonych albumach, pami´tnikach, opracowaniach naukowych,
czasopismach, jednodniówkach i drukach ulotnych, filmach i nagraniach
magnetofonowych, kolekcjach fotografii, dokumentach osobistych.
Wszystko to jest starannie przechowywane i wcià˝ wzbogacane.

W
Kaplica

Zwiedzanie sal muzealnych poprzedziç mo˝na pobytem w Kaplicy
Matki Bo˝ej Kozielskiej przy Sanktuarium NMP. O∏tarz zosta∏ ozdobiony oznakami wielkich jednostek
2 Korpusu, liÊçmi laurowymi i dwoma or∏ami wojskowymi – replikami
z Cmentarza Wojennego na Monte
Cassino. W gablocie na Êcianie kaplicy umieszczono sztandar Ko∏a
By∏ych ˚o∏nierzy 2 Korpusu im.
gen. W. Andersa w Detroit. W sposób oczywisty uwag´ przyciàga
przede wszystkim o∏tarzowy wizerunek Matki Bo˝ej Kozielskiej wykonany w drzewie w Polsce, poÊwi´cony przez kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego. Pó∏mrok sprzyja tu wspominaniu bohaterów, snuciu refleksji
nad ich losem. I chce si´ wierzyç, ˝e
szczególnà moc majà tak˝e odmawiane za nich modlitwy.

Muzeum
Pierwszy rzut oka przekonuje,
jak wiele zgromadzono eksponatów
dla zobrazowania szlaków ˝o∏nierzy
gen. W. Andersa. Sà zatem plansze
i mapy nawiàzujàce do walk wrze-
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Êniowych 1939 r., fotografie dowódców. Wzrusza sekwencja syberyjska,
mi´dzy innymi z cyklem obrazów,
wykazem ∏agrów. A potem mo˝na
przeÊledziç kolejne okresy historii,
poczynajàc od odradzania w∏adz
oraz wojsk polskich we Francji. Ze
Êcian patrzà na nas wielcy politycy
i wodzowie, zaÊ w gablotach znalaz∏y si´ g∏ównie pamiàtki osobiste.
Tak przesuwajà si´ sceny z ZSRR,
ewakuacji oddzia∏ów polskich do
Iranu, formowania jednostek i szkolenia. Urokliwie wypad∏a ekspozycja poÊwi´cona Pomocniczej Wojskowej S∏u˝bie Kobiet, zw∏aszcza
z 316 Kompanii Transportowej, do
czego przyczyni∏a si´ walnie Bronis∏awa Sanejko-KwaÊnicka.
Powagi dodajà egzemplarze ówczesnej prasy, dokumenty, monety,
odznaczenia. Jest kilka kolekcji
osobistych, m.in. po ks. p∏k. Franciszku Tyczkowskim. Sà i sztandary,
obrazy olejne z motywem klasztoru
na Monte Cassino, egzemplarze
broni, medale, kosz ze sztucznymi
bia∏ymi i czerwonymi makami. Do
tego dochodzà cytaty z wypowiedzi
Jana Paw∏a II i innych autorytetów
koÊcielnych oraz wojskowych, wypisy z rozkazów, ulotki, obrazki, plakietki, ksià˝ki. Na Êrodku pokoju
muzealnego umieszczono manekiny: ˝o∏nierza piechoty 3 Dywizji
Strzelców Karpackich, pancerniaka,
wspomnianej Pomocniczej Wojskowej S∏u˝by Kobiet, „ochotniczki
Helenki” w mundurze scenicznym
i kadeta (dar Tadeusza Wallàga).
Rezygnuj´ z dok∏adniejszego wyliczania eksponatów, zach´cam na-

tomiast – jeÊli okolicznoÊci b´dà
sprzyjaç – do odwiedzenia muzeum.
To b´dzie równie˝ okazja do rozmów oraz przekonania si´, jak bardzo goÊcinni sà gospodarze.

Jednodniówki
Mi´dzy innymi w zasobach Centrum 2 Korpusu Polskiego jest bogaty zbiór jednodniówek wydawanych w Detroit na kolejne rocznice
bitwy o Monte Cassino. Skromniejsze i bardziej okaza∏e, ró˝nego formatu, na ogó∏ ilustrowane.
W druku na 10-lecie bitwy wyeksponowano inwokacj´: „My o WolnoÊç nie prosiliÊmy – walczyliÊmy
o Nià”. Wymowna jest i dedykacja:
„Skromnà t´ prac´, zrealizowanà przez
cz∏onków Ko∏a SPK i ofiarnoÊci Polonii,
poÊwi´camy
KOLEGOM
BOHATEROM spod Monte Cassino
w dziesiàtà rocznic´ (1944–1954), tym
samym chcemy uczciç ich pami´ç i bohaterstwo, które przysporzy∏o Chwa∏´
Or´˝owi Polskiemu”. Teksty sà w j´zyku angielskim, z wyjàtkiem pos∏ania
gen. W. Andersa i wpisów od poszczególnych organizacji. Dowódca 2
Korpusu napisa∏: „Pami´ç tej bitwy
sta∏a si´ ju˝ w∏asnoÊcià ca∏ego Narodu,
jest êród∏em pokrzepienia i otuchy
w ci´˝kich i ponurych chwilach dzisiejszej niewoli Polski”.
Zamieszczano jednoczeÊnie zaproszenia na uroczyste akademie poprzedzone „solennà Mszà Êw. za poleg∏ych w bitwie”. Wielokrotnie kazanie g∏osi∏ ks. prof. Zdzis∏aw Peszkowski, kapelan Ko∏a B. ˚o∏nierzy
2 Korpusu. Modyfikowano w miar´
up∏ywu lat programy uroczystoÊci,
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sk∏ady Komitetów Honorowych
i Wykonawczych, ubywa∏o lub przybywa∏o patronów (darczyƒców). Powtarzano cz´sto dwa cytaty: „Przechodniu powiedz POLSCE, ˝eÊmy
polegli wierni w JEJ s∏u˝bie” i „Bogu
oddali dusz´, cia∏o ziemi w∏oskiej,
a serce POLSCE”. Tradycyjnie reprodukowano portret Matki Boskiej
Kozielskiej, patronki 2 Korpusu.
Z okazji 20. rocznicy odby∏ si´
w dniach 4–5 lipca 1964 r. w Detroit pierwszy zjazd by∏ych ˝o∏nierzy
2 Korpusu z terenów USA i Kanady. Wydano wówczas tak˝e jednodniówk´ z has∏em na ok∏adce:
„O Polsk´ wolnà, niepodleg∏à i z ziemiami odzyskanymi zawsze do walki
gotowi”. Zamieszczono wiele ˝yczeƒ, w tym Józefa Gawliny, biskupa Madrytu i biskupa polowego
Wojsk Polskich: „Prosz´ Boga, by
ten duch decyzji chrzeÊcijaƒskiej
i polskiej w Was nadal by∏ ˝ywy, byÊcie nie zapomnieli szlachetnych motywów, dla których wybraliÊcie ˝ycie
na Emigracji. Prosz´ Was o silnà
∏àcznoÊç w zgodzie i wspó∏pracy dla
dobra Ojczyzny i równie˝ o to, byÊcie
si´ do parafii polskich w Ameryce zapisali”.
27. rocznica bitwy w 1971 r. by∏a zarazem pierwszà rocznicà
Êmierci gen. W. Andersa, okazjà do
przypomnienia postaci Naczelnego Wodza. W jednodniówce na 35.
rocznic´ bitwy znalaz∏ si´ portret
Jana Paw∏a II i serdeczne ˝yczenia
od kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego. Wyjàtkowo okaza∏e by∏y wydawnictwa na 40. i 50. rocznic´, te
dotar∏y tak˝e do kraju, sà dobrze
znane.

Niemiecka propaganda
Intryguje zbiór ulotek zrzucanych
przez nieprzyjaciela we W∏oszech na
pozycje zajmowane przez ˝o∏nierzy
polskich. By∏y bardzo starannie opracowane, z przemyÊlanym tekstem,
dobrymi ilustracjami i „agresywnymi” rysunkami – karykaturami.
„W Teheranie ubito interes. Wiele
sprzedano Stalinowi. Nie zabrak∏o
KOMBATANT 2004 nr 2

tam Polski do linii Curzona. Sprzedano tam dum´ i godnoÊç narodowà
Polaków, którzy nara˝ajàc si´ dla
sprzymierzeƒców, sà przez nich gorzej
traktowani ni˝ przez wrogów. Koledzy-Polacy! Tu we W∏oszech musicie
wyrobiç sobie specjalnà mark´, musicie zajàç Wasze w∏asne stanowisko.
Nie wolno Wam jednak zapominaç,
˝e przecie˝ ka˝à Wam walczyç za Stalina i na rzecz imperialistycznych
roszczeƒ Rosji sowieckiej, której odstàpiono w Teheranie Europ´
wschodnià...”.
Autorzy ulotek podawali nazwiska
Polaków, którzy znaleêli si´ w niewoli
niemieckiej. Udowadniano w zrzucanych ulotkach, ˝e sà oni szcz´Êliwi i wolni. Przekonywano: „Nie ma w tem sensu, ani po˝ytku, jeÊli tu we W∏oszech polegniesz na polu chwa∏y. Polska potrzebuje
Was. Ojczyzna Wasza nie b´dzie mia∏a
˝adnej pociechy z poleg∏ych bohaterów,
ale pomóc Jej mogà dzielni ˝o∏nierze, którzy stanà tam, gdzie toczy si´ walka o przysz∏oÊç Polski, na polskich ziemiach (...).
Idê i s∏uchaj has∏a „do domu”! Wielu
z Waszego grona jest ju˝ w domu. Nie jest
to bynajmniej zdrada interesów Polski,
ale najwi´ksza przys∏uga, jakà mo˝esz
uczyniç dla Twej Ojczyzny.”
Przypomina si´ powiedzenie o diable, który przywdzia∏ ornat i ogonem
na msz´ dzwoni∏. W ulotkach znajdowa∏o si´ zapewnienie, ˝e niemieccy
˝o∏nierze po przyjacielsku przyjmà
przechodzàcych na ich stron´ i odprowadzà „w bezpieczne miejsce”.

SWAP
Pewnie ten skrót nie ka˝demu jest
znany. Stowarzyszenie Weteranów
Armii Polskiej powsta∏o po I wojnie
Êwiatowej. Nios∏o ono pomoc zw∏aszcza ˝o∏nierzom z tak zwanej B∏´kitnej Armii gen. Józefa Hallera, która
dobrze zas∏u˝y∏a si´ Polsce w walce
o granice i powstrzymanie wojsk bolszewickich. JednoczeÊnie placówki
SWAP sta∏y si´ oÊrodkami ˝ycia polonijnego i tak przetrwa∏o do dzisiaj.
O dawnej dzia∏alnoÊci „swapowców”
opowiada wydana niedawno ksià˝ka
Teofila Lachowicza. Autor doszed∏

Od lewej: Bohdan Grodzki, ks. pra∏at
dr Roman Nir, Zygmunt KornaÊ

do wniosku, ˝e stowarzyszenie to zas∏u˝y∏o „na miano najbardziej patriotycznego” wÊród Êrodowisk wychodêstwa polskiego na drugiej pó∏kuli.
Mo˝na ten osàd potwierdziç w ∏adnym muzeum ulokowanym przy Domu Weterana Polskiego w Nowym
Jorku przy 15th Street/Irving Place.
O tradycjach historycznych mówiono
tak˝e du˝o w maju ubieg∏ego roku
podczas XXVIII Walnego Zjazdu
SWAP w New Britain.
Jest równie˝ sala muzealna Stowarzyszenia Weteranów Armii
Polskiej w Orchard Lake. Przy
drzwiach wejÊciowych umieszczono du˝e portrety Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego,
gen. Johna J. Persinga (USA)
i marsza∏ka Ferdynanda Focha
(Francja). I tu sà umundurowane
manekiny, sztandary, liczne zdj´cia, tablice. Zadbano o uwiecznienie wielu nazwisk zmar∏ych cz∏onków Stowarzyszenia, najwa˝niejszych dat, podobizn bohaterów narodowych, scen historycznych. Na
pó∏ki rega∏ów trafiajà paczki z pamiàtkami po kole˝ankach i kolegach, którzy odeszli na wiecznà
wart´. Niestety, trzeba od czasu do
czasu likwidowaç ca∏e placówki.
I tylko historycy b´dà mogli wykorzystaç t´ dokumentacj´, liczne
sprawozdania drukowane i pisane
w postaci kronik, zeszyty z zestawieniami finansowymi.
Takie sà dylematy kombatanckie
i naszych rodaków „za wielkà wodà”. Dylematy i osiàgni´cia.
Adam DOBRO¡SKI
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59. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

WO¸AMY O PAMI¢å I ROZWAG¢
W 59. rocznic´ wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, 27 stycznia br. przed Mi´dzynarodowym
Pomnikiem Ofiar Faszyzmu
w Brzezince podczas uroczystych obchodów zosta∏o odczytane przes∏anie by∏ych wi´êniów,
skierowane do parlamentów,
rzàdów i partii politycznych
paƒstw Europy.

G∏osi ono m.in.:
My, ocaleni b. wi´êniowie,
z Ofiarami najstraszliwszych
zbrodni w Auschwitz-Birkenau,
z tego tragicznego miejsca wo∏amy
nie o zemst´, a o pami´ç i rozwag´.
Niech krew tu przelana stanie si´
êród∏em dobra wÊród ludzi.
Zwracamy si´ do Was, stanowiàcych prawa i sprawujàcych rzàdy – czyƒcie wszystko, ˝eby poniechaç waÊni i ostrych konfliktów.

Niech ksenofobia i nienawiÊç, rasizm, antysemityzm i szowinizm nie niszczà przyjaznego wspó∏˝ycia narodów.
Kierujcie si´ màdroÊcià w dobroci dla jednoczenia narodów do
zgody, pojednania i pokoju.
Aby z∏o ludobójstwa i Holokaustu
Auschwitz-Birkenau nie mog∏o ju˝
nigdzie i nigdy znaleêç miejsca na
ziemi.
Niech si´ to stanie, aby ju˝ nigdy
wi´cej!

Wspomnienie

By∏em wi´êniem obozu
estapo aresztowa∏o mnie 22
paêdziernika 1943 roku. Zosta∏em osadzony w wi´zieniu Êledczym w ¸odzi przy Kochstrasse. Co
trzeci dzieƒ zabierany by∏em na
przes∏uchanie do Gestapo przy ulicy Sterlinga. Przes∏uchania by∏y
brutalne, bito i kopano mnie do
utraty przytomnoÊci. Wówczas polewano mnie zimnà wodà i zadawano
pytanie: „Kto wprowadzi∏ ci´ do organizacji?”. Odpowiada∏em, ˝e nie
nale˝a∏em do ˝adnej organizacji.
Prosi∏em, aby mnie zastrzelili. Odpowiadali: „My nie bandyci” – i nadal spada∏y na mnie silne razy. Tak
torturowanego, pokrwawionego
przewo˝ono mnie samochodem
tzw. sukà do sali wi´ziennej nr 13.
22 grudnia 1943 roku o godzinie
piàtej rano wyprowadzono mnie z celi na plac wi´zienny. Otrzyma∏em 200
gramów chleba i do picia kubek czarnej, zbo˝owej kawy. Oddano mi depozyt i wprowadzono do tramwaju, którym wraz z innymi wi´êniami dojechaliÊmy do Dworca Kaliskiego. Tam
oczekiwa∏ na nas pociàg osobowy (wagon pulmanowski) z licznà grupà
uzbrojonych gestapowców. WsiedliÊmy do pociàgu. W pozosta∏ych wagonach jechali ˝o∏nierze Wehrmachtu.
JechaliÊmy w nieznanym kierunku.
Do stacji kolejowej w OÊwi´cimiu dojechaliÊmy o czwartej rano

G
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23 grudnia 1943 roku. Po wyjÊciu
z wagonu, kazano nam si´ ustawiç
w szyku piàtkowym i z∏apaç si´ pod
r´ce. Tak ustawionych przekazano
nas obozowej eskorcie SS. Esesmani
doprowadzili nas do „Centralnego
Obozu w OÊwi´cimiu” przed bram´
z napisem „Arbeit Macht Frei”.
Wprowadzono nas do sali przy
kuchni obozowej, ka˝demu wytatuowano na lewej r´ce numer obozowy
i skierowano nas do ∏aêni. Tam zabrano nam ubrania, spisano ankiet´,
ogolono w∏osy z g∏owy i ca∏ego cia∏a.
Nast´pnie z zawieszonych pryszniców puszczano na nasze okaleczone
cia∏a na przemian goràcà i zimnà wod´. Takie „mycie” trwa∏o pó∏ godziny.
Po kàpieli, obs∏uga ∏aêni p´dzlem
do bielenia zamoczonym w lizolu dezynfekowa∏a ostrzy˝onà g∏ow´ i ca∏e
okaleczone cia∏o. Zabieg by∏ bolesny.
Nast´pnie wprowadzono nas do
sali, w której okna by∏y otwarte na
oÊcie˝. Polecono nam usiàÊç na cementowej posadzce i czekaç na
obozowe ubranie. OtrzymaliÊmy je
nast´pnego dnia, o szóstej rano.
Zmarzni´tych, g∏odnych i zm´czonych wyprowadzono nas z ∏aêni
i pokazano stos u∏o˝onych cia∏.
DostaliÊmy ostrze˝enie, ˝e tych,
którzy nie b´dà przestrzegaç obozowego regulaminu, spotka ten
sam los.

Do obozu zag∏ady OÊwi´cimBrzezinka przybyliÊmy 24 grudnia,
w Wigili´ Bo˝ego Narodzenia.
W bloku nr 5 obozowa orkiestra
gra∏a kol´dy, a my czekaliÊmy na
wyznaczenie bloku, aby usiàÊç
i wreszcie odpoczàç i coÊ zjeÊç.
Przed wejÊciem ka˝dego baraku
le˝a∏y trupy. ByliÊmy przera˝eni.
Jak si´ okaza∏o w obozie przebywa∏ równie˝ mój kolega z pracy konspiracyjnej Tadeusz Gruszka. Od
pierwszej chwili zaopiekowa∏ si´ mnà
i pomaga∏ w przetrwaniu. Wprowadzi∏ mnie do obozowego Ruchu
Oporu, którego zadaniem by∏a pomoc wi´êniom i przekazywanie na
zewnàtrz informacji o ˝yciu w obozie.
Podczas pobytu w obozie chorowa∏em na ostre zapalenie stawów, krwawà biegunk´, chorob´ skóry. Poddawany by∏em równie˝ eksperymentom
pseudomedycznym, które dokonywane by∏y w obozowym szpitalu. W wyniku ró˝nych eksperymentów rozchorowa∏em si´ na tyfus. Przy pomocy
cz∏onków Ruchu Oporu uratowano
mnie przed Êmiertelnym zastrzykiem
fenolu – zosta∏ wstrzykni´ty w siennik.
29 wrzeÊnia 1944 roku zosta∏em
przekazany wraz z innymi wi´êniami do obozu koncentracyjnego
w Buchenwaldzie.
Piotr BELKA
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Kombatanci na Êwiecie

Ustawodawstwo kombatanckie za granicà, podstawowe zagadnienia
Prezentujemy Paƒstwu kolejne informacje dotyczàce ustawodawstwa kombatanckiego za granicà.
Zosta∏y one oparte g∏ównie na nades∏anych przez polskie placówki dyplomatyczne opracowa niach, a niekiedy tak˝e tekstach ustaw. Mimo pewnych niejasnoÊci i trudnoÊci interpretacyjnych,
które napotkaliÊmy, sàdzimy, i˝ publikowane materia∏y oddajà specyfik´ rozwiàzaƒ prawnych i or ganizacyjnych przyj´tych w wybranych przez nas krajach.

Ukraina
(49 mln mieszkaƒców, cz∏onek Wspólnoty Niepodleg∏ych Paƒstw)
Ukraina jest paƒstwem m∏odym,
nadal poszukujàcym w∏asnej to˝samoÊci, tak˝e w zakresie ustawodawstwa kombatanckiego. Podstawowym
aktem regulujàcym ukraiƒskie prawo
kombatanckie jest obecnie ustawa
z 25 listopada 1995 roku o statusie
weteranów wojny i gwarancjach ich
socjalnego zabezpieczenia (Pro status weteraniw wijny, harantiji jich socialnoho zachystu). Ustawa ta okreÊla uprawnienia przys∏ugujàce:
1) uczestnikom konfliktów zbrojnych, do których zaliczeni sà mi´dzy
innymi:
– ˝o∏nierze radzieccy walczàcy
w czasie II wojny Êwiatowej w armii
czynnej, oddzia∏ach partyzanckich,
organizacjach konspiracyjnych i formacjach organów bezpieczeƒstwa;
– ˝o∏nierze Batalionów Niszczycielskich, którzy walczyli z antyradzieckim podziemiem;
– ˝o∏nierze Ukraiƒskiej Powstaƒczej Armii, którzy brali udzia∏
w walkach z Niemcami;
– ˝o∏nierze bioràcy udzia∏ w powojennych konfliktach zbrojnych
lub misjach pokojowych poza granicami ZSRR i Ukrainy;
– ma∏oletnie ofiary represji hitlerowskich;
2) uczestnikom wojny, to jest mi´dzy innymi osobom, które w latach
1941–1945:
– pe∏ni∏y s∏u˝b´ wojskowà na ty∏ach i zosta∏y odznaczone medalami
radzieckimi;
– dobrowolnie udziela∏y pomocy
wojsku, partyzantom i organizacjom konspiracyjnym;
KOMBATANT 2004 nr 2

– by∏y represjonowane przez
w∏adze radzieckie lub hitlerowskie;
3) inwalidom wojennym, w zwiàzku
z trwa∏ym uszczerbkiem na zdrowiu
doznanym przez:
– ˝o∏nierzy w trakcie s∏u˝by wojskowej w warunkach wojennych,
rozminowywania, udzia∏u w akcji
ratowniczej w Czernobylu (i in.);
– dzieci do lat 14 w wyniku represji hitlerowskich;
4) cz∏onkom rodzin zmar∏ych weteranów.
Od 1999 roku g∏ównà instytucjà,
w której gestii pozostajà sprawy kombatanckie, jest na Ukrainie Paƒstwowy
Komitet Ukrainy do Spraw Weteranów
(Der˝awnyj komitet Ukrajiny u sprawach weteraniw). Dzia∏a przy nim, jako
organ konsultacyjno-doradczy, Rada
organizacji weteranów wojny. Zadania
wynikajàce z ukraiƒskiej ustawy kombatanckiej realizuje tak˝e szereg innych
instytucji, w tym Ministerstwo Obrony
(Ministerstwo oborony) oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej (Ministerstwo praci ta socialnoji polityky).
W terenie sprawami kombatanckimi zajmujà si´ obwodowi pe∏nomocnicy Komitetu i zast´pcy przewodniczàcych miejscowych organów
administracji paƒstwowej, natomiast
o samym przyznaniu uprawnieƒ
orzekajà Komisje OkreÊlajàce Status
Kombatanta, dzia∏ajàce przy zak∏adach ubezpieczeƒ spo∏ecznych i wojskowych komendach uzupe∏nieƒ.
Ukraiƒska ustawa kombatancka
poszczególnym kategoriom weteranów wojny przyporzàdkowuje cz´Êciowo odr´bne, doÊç obszerne, ka-

talogi przywilejów i uprawnieƒ.
Oprócz sta∏ych Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych, zwracajà tutaj uwag´
uprawnienia, których adresatami sà
g∏ównie osoby m∏ode, powracajàce
z wojny. W ramach pomocy w adaptacji do nowych warunków ˝ycia
zdemobilizowani ˝o∏nierze majà
prawo wst´pu bez egzaminu na wy˝sze uczelnie, pierwszeƒstwo przyj´cia do szkó∏ zawodowo-technicznych lub na kursy zawodowe. Nie
bez znaczenia jest dla nich tak˝e
mo˝liwoÊç otrzymania przydzia∏u
mieszkania poza kolejnoÊcià oraz
prawo do zwolnieƒ podatkowych
i do uzyskania na korzystnych warunkach po˝yczki budowlanej.
W zakresie opieki zdrowotnej i socjalnej, ukraiƒskim kombatantom
przys∏uguje pierwszeƒstwo obs∏ugi
w zak∏adach leczniczych, szpitalach
i aptekach. Zwolnieni sà oni z op∏at za
leki na recepty, za protezy z´bowe i raz
na dwa lata za pobyt w sanatorium.
Majà równie˝ prawo do miejsca poza
kolejnoÊcià w domach opieki spo∏ecznej i do bezp∏atnego w nich pobytu.
Wspomniana ustawa gwarantuje
weteranom bezp∏atne przejazdy
miejskimi oraz podmiejskimi Êrodkami transportu kolejowego, autobusowego i wodnego na terenie obwodu, w którym zamieszkuje
uprawniony i raz na dwa lata zwolnienie z op∏at za przejazd lub przelot do wybranej miejscowoÊci i z powrotem (lub zamiennie raz do roku
z 50% zni˝kà). Do ulg komunikacyjDokoƒczenie na str. 20
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M∏odzie˝ ch´tnie podejmuje zadania spo∏ecznikowskie
i nie oglàda si´ na profity, wystarczy przekazaç jej autentycznà potrzeb´
czynienia dobra, a ju˝ ona sama dalej pe∏ni obowiàzki

Opiekunowie cmentarza
filii obozu Gross Rosen
Zespó∏ Szkó∏ Nr 3 im.
Kombatantów Rzeczypo spolitej Polskiej w Dzier˝o niowie podjà∏ chwalebnà
inicjatyw´ opiekowania si´
cmentarzem filii obozu
Gross Rosen.
bóz podczas II wojny Êwiatowej funkcjonowa∏ mi´dzy miastami Pieszyce – Dzier˝oniów. Przywo˝eni byli do niego wi´êniowie,
przewa˝nie narodowoÊci ˝ydowskiej, docierali do tego obozu równie˝ jeƒcy wojenni wielu armii.
Wi´êniowie pracowali w przemyÊle wytwarzajàcym elementy
uzbrojenia dla frontu.
Warunki pracy by∏y co najmniej
kator˝nicze, wi´êniów wyzyskiwano, nie karmiono do syta, wegetowali oni bez ˝adnej opieki zdrowotnej, bardzo wielu z nich przyp∏aci∏o
˝yciem pobyt w obozie.

O

Dokoƒczenie ze str. 19
nych, do których uprawnieni sà
ukraiƒscy kombatanci, mo˝na zaliczyç tak˝e zni˝ki w op∏atach za pod∏àczenie do sieci telefonicznej (zni˝ki w granicach 20–100%) i za abonament telefoniczny (zni˝ka 50%).
Kombatantom przys∏ugujà równie˝ zwolnienia w op∏atach za mieszkanie i us∏ugi komunalne, których zakres uzale˝niony jest od kategorii
osoby uprawnionej (zni˝ki 50-100%).
Z podobnych przywilejów mogà
korzystaç pozostali po ˝o∏nierzach
poleg∏ych bàdê zmar∏ych w wyniku
ran: rodzice, wdowy i wdowcy, którzy nie zawarli powtórnego zwiàzku
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Fot. Z. Wójcicki

M∏odzie˝ klasy II b ze swojà wychowawczynià Agatà Handwerkier

Po latach, które up∏yn´∏y od czasu zakoƒczenia wojny, pozosta∏
miejscowy cmentarz z mogi∏ami pochowanych na nim wi´êniów Gross
Rosen.
Zaniedbany i zapomniany
cmentarz otoczyli opiekà uczniowie
Zespo∏u Szkó∏ nr 3 zainspirowani

do tego przedsi´wzi´cia przez nauczycielk´ historii, panià Agat´
Handwerkier.

ma∏˝eƒskiego oraz pozbawione rodziny dzieci. Przys∏ugujà one tak˝e
wdowom i wdowcom, którzy nie zawarli ponownego ma∏˝eƒstwa, pozosta∏ym po inwalidach wojennych
lub weteranach – inwalidach z ogólnego stanu zdrowia.
Ustawa okreÊlajàca status ukraiƒskich kombatantów przewiduje,
˝e z uprawnieƒ nie mogà korzystaç
wi´êniowie hitlerowskich obozów
i osoby deportowane przez Niemców, którzy podj´li dzia∏alnoÊç
przeciwko ZSRR, a tak˝e skazani
za zbrodnie wojenne ˝o∏nierze
UPA. Na Ukrainie przyznanych
uprawnieƒ mo˝na pozbawiç weterana jedynie w trybie sàdowym.

Obecnie ˝yje w tym paƒstwie
blisko 6 mln weteranów wojny,
zrzeszonych mi´dzy innymi w:
Organizacji Weteranów Ukrainy
(Orhanizacija weteraniw Ukrajiny),
Ukraiƒskiej Organizacji Inwalidów
Wojny i Si∏ Zbrojnych (UkrajinÊka
orhanizacija inwalidiw wijny ta
Zbrojnych
Sy∏),
Ukraiƒskim
Zwiàzku Weteranów Afganistanu
(Ukrajiƒska Spi∏ka weteraniw
Afhanistanu) i Ukraiƒskiej Asocjacji Uczestników Operacji Pokojowych (UkrajinÊka Asociacija uczasnykiw myrotworczych operacij).

Oprac. na podstawie informacji
przekazanej przez Kazimierza
OSTROPOLSKIEGO
J.A.

Oprac. Jan P. SOBOLEWSKI
KOMBATANT 2004 nr 2

6 wrzeÊnia w Licheniu odby∏a si´
uroczystoÊç ods∏oni´cia i poÊwi´cenia Pomnika Paƒstwa Podziemnego
ku czci poleg∏ych i zg∏adzonych przez
okupantów ˝o∏nierzy Armii Krajowej.
W uroczystoÊci uczestniczy∏o ok. 50
pocztów sztandarowych ÂZ˚AK i innych organizacji. Po mszy Êw. w intencji Ojczyzny i Jej Bohaterów, pomnik ods∏onili ks. Eugeniusz Makulski
i ppor. Jaros∏aw Marzyƒski, a poÊwi´ci∏ Dziekan Kapelanów WP p∏k ks. Józef Srogosz. Po Apelu Poleg∏ych wystàpi∏a Orkiestra Reprezentacyjna
Wojsk Lotniczych i Obrony Kraju oraz
chór m´ski „Or∏y Bia∏e” z Poznania.

6

wrzeÊnia w Widze odby∏a si´
uroczystoÊç poÊwi´cona 250. rocznicy urodzin genera∏a Tomasza
Wawrzeckiego – ostatniego Naczelnika Powstania KoÊciuszkowskiego.
Po mszy Êw. w intencji genera∏a, z∏o˝ono wieƒce i kwiaty na jego grobie.

7

wrzeÊnia w Kobielach Wielkich w koÊciele parafialnym zosta∏a ods∏oni´ta tablica poÊwi´cona
˝o∏nierzowi AK mjr. Florianowi Budniakowi ps. „Andrzej”.

9 wrzeÊnia w Warszawie w Pa∏acu Raczyƒskich odby∏a si´ uroczystoÊç przekazania do zasobu Archiwów Paƒstwowych Archiwum
Iraƒskiego 1942–1945 dokumentujàcego losy Polaków, którzy z Armià gen. Andersa opuÊcili ZSRR.

13

wrzeÊnia w Krzeszowicach
ods∏oni´to i poÊwi´cono tablic´ pamiàtkowà w ho∏dzie braciom Antoniemu, Ignacemu i Karolowi Hni∏kom –
uczestnikom I wojny Êwiatowej, wojny
polsko-bolszewickiej i II wojny Êwiatowej – a tak˝e bohaterskim oficerom
II Rzeczpospolitej, oficerom Armii Krajowej, 12 pp AK Obwód Krzeszowice.

14 wrzeÊnia w Bia∏ej Podlaskiej odby∏a si´ uroczystoÊç ods∏oni´cia i poÊwi´cenia tablicy pamiàtkowej ku czci poleg∏ych ˝o∏nierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
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w walkach z Armià Czerwonà 17 wrzeÊnia 1939 roku. Z tablicà przekazano
do koÊcio∏a urn´ z ziemià z pól bitewnych i miejsc kaêni. Po z∏o˝eniu kwiatów i zapaleniu zniczy, odÊpiewano
„Rot´” i minutà ciszy uczczono pami´ç poleg∏ych ˝o∏nierzy Korpusu
Ochrony Pogranicza.
wrzeÊnia w Cz´stochowie
przybyli na Jasnà Gór´ uczestnicy
XXXII Pielgrzymki Kombatantów.
W uroczystej mszy Êw. wzi´li udzia∏
kombatanci z rodzinami, poczty sztandarowe, m∏odzie˝ szkolna i harcerze.

msza Êw. w intencji cz∏onków
Zwiàzku SolidarnoÊci Polskich
Kombatantów. Msz´ Êw. koncelebrowali kapelani – ks. mjr Adam
Prus i ks. pp∏k Miros∏aw Su∏ek.
W Êwiàtyni ods∏oni´to i poÊwi´cono
tablic´ pamiàtkowà: W ho∏dzie tym,
których has∏em ˝ycia by∏o Bóg, Honor, Ojczyzna, ˝o∏nierzom Polskich
Si∏ Zbrojnych w kraju i na obczyênie
oraz wi´êniom politycznym re˝imu
komunistycznego poleg∏ym i zamordowanym w latach 1939–1956. Tablic´ ods∏oni∏ prezes Zarzàdu Regionu ZSPK Czes∏aw Ruchel.

14 wrzeÊnia w Warszawie w 59.

16 wrzeÊnia w Warszawie, z ini-

14

rocznic´ wyzwolenia prawobrze˝nej
Warszawy przy Pomniku KoÊciuszkowca zebrali si´ kombatanci z rodzinami, przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, ˝o∏nierze 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza KoÊciuszki,
mieszkaƒcy Warszawy, a wÊród
nich harcerze i uczniowie LO im.
W∏adys∏awa IV. Po oddaniu salwy
honorowej, wieƒce i kwiaty sk∏adali
przedstawiciele w∏adz paƒstwowych, samorzàdowych i Êrodowisk
kombatanckich. UroczystoÊç, zorganizowanà przez 1 Warszawskà
Dywizj´ Zmechanizowanà im. T. KoÊciuszki,
warszawski
Zarzàd
ZKRPiBWP oraz Klub KoÊciuszkowców, zakoƒczy∏ koncert orkiestry
wojskowej. UroczystoÊç poprzedzi∏a msza Êw. w intencji poleg∏ych KoÊciuszkowców, koncelebrowana
przez ks. Lucjana Âwi´czkowskiego
w Katedrze Êw. Floriana.

14

wrzeÊnia we Wroc∏awiu
w Bazylice Mniejszej pw. Êw. El˝biety zosta∏a odprawiona uroczysta

cjatywy Towarzystwa Mi∏oÊników Wo∏ynia i Polesia, na frontonie Domu Polonii ods∏oni´to tablic´ upami´tniajàcà 60. rocznic´ mordów na Wo∏yniu.

21

wrzeÊnia w Dobrkowie
z okazji Dnia Weterana i 64. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej odby∏a si´ uroczysta msza Êw. w koÊciele parafialnym. Nast´pnie odby∏o si´ spotkanie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. III Zgrupowania Armii Krajowej w Pilznie.

21

wrzeÊnia w Sandomierzu,
na cmentarzu wojskowym, odby∏y
si´ uroczystoÊci w ho∏dzie ˝o∏nierzom b. armii radzieckiej poleg∏ym
w walkach o wyzwolenie Sandomierza. W uroczystoÊciach wzi´li
udzia∏ m.in. minister Jan Turski,
przedstawiciele rzàdu, sejmu, senatu, korpusu dyplomatycznego,
w∏adz wojewódzkich i koÊcielnych,
liczne poczty sztandarowe i delegacje kombatanckie, w tym z Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Po wystàpieniach goÊci, wspólnà modlitw´
odmówili kanclerz Prawos∏awnego
Ordynariatu WP ks. p∏k Marian
Benza i biskup sandomierski Andrzej Dzi´ga. Nast´pnie odby∏ si´
Apel Poleg∏ych, który zakoƒczy∏a
salwa honorowa. Na zakoƒczenie,
przed pomnikiem ˝o∏nierzy radzieckich z∏o˝ono wieƒce.
Oprac. K.K.
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Listy do redakcji

By∏a taka bitwa niejedna...
artykule Adama Dobroƒskiego „By∏a taka bitwa”,
opublikowanym
we
wk∏adce do „Kombatanta” nr
10/2003, poÊwi´conej Lenino 12–13
X 1943, szczególnie zainteresowa∏o
mnie zdanie: „Historycy sà ju˝
zgodni, ˝e bitwa pod Lenino nie
mia∏a istotnego znaczenia, ale nie
mo˝na jej lekcewa˝yç”.
Bitwy, stoczone przez Polaków
w II wojnie Êwiatowej sà i d∏ugo
jeszcze b´dà ró˝nie oceniane przez
ró˝nych historyków. Narvik, bitwa
o Angli´, Tobruk, Monte Cassino,
Arnhem, Powstanie Warszawskie,
Wa∏ Pomorski, udzia∏ w szturmie
Berlina... Przy ka˝dej mo˝na zapytaç: jaki mia∏a wp∏yw na losy wojny?
Jakie znaczenie dla walczàcych ˝o∏nierzy? Jaki wp∏yw te bitwy mia∏y na
powojenne losy narodu i paƒstwa
polskiego? Jaki los spotka∏ te bojowe formacje? Jak zachowali si´ wobec nich sojusznicy? Czy w Tehera-

W

nie i Ja∏cie, kiedy decydowano o powojennej Polsce, o tych bitwach pami´tano?
Bitwa pod Lenino, z militarnego
punktu widzenia, znaczenie mia∏a
ma∏o istotne. Linia frontu nie uleg∏a zmianom, a zadane Niemcom
straty nie mia∏y wp∏ywu na ich
sprawnoÊç. Polacy ponieÊli straty
dotkliwe, ponad 500 zabitych, ponad dwa tysiàce rannych i zaginionych. Ale bitwa ta mia∏a zasadnicze
znaczenie dla przysz∏ych losów
Kraju. Tam rodzi∏o si´ Wojsko Polskie: wkrótce powsta∏ 1 Korpus, potem 1 i 2 Armie Wojska Polskiego.
Formacje te pod rozwini´tymi
sztandarami wyzwala∏y polskie ziemie. Przez Warszaw´, Wa∏ Pomorski, Odr´ dosz∏y do Ba∏tyku, a ˝o∏nierze spod Lenino szturmowali
Berlin.
Ocena udzia∏u ró˝nych polskich
formacji wojskowych w II wojnie
Êwiatowej i ich wp∏ywu na powo-

jenne losy narodu i paƒstwa polskiego jest skomplikowana i umyka prostym wartoÊciowaniom.
Ka˝dy polski ˝o∏nierz, na ka˝dym
froncie walczy∏ o Polsk´ pod jedynà i jednakowà bia∏o-czerwonà flagà narodowà. Je˝eli ró˝nie potoczy∏y si´ ˝o∏nierskie losy powojenne, je˝eli niektórym formacjom
nie dane by∏o wróciç po wojnie do
kraju, to nie ˝o∏nierze o tym decydowali. Zbyt wiele jest spraw
otwartych, pytaƒ na które nie ma
∏atwych odpowiedzi, pytaƒ na które odpowiedzi sà cz´sto bardzo bolesne. Ale odpowiedzi tych szukaç
trzeba.
Danin´ krwi i ˝ycia, gdziekolwiek i w jakiejkolwiek z∏o˝ona bitwie w walce o wyzwolenie i niepodleg∏oÊç Ojczyzny, nale˝y oceniaç
z wielkà czcià, szacunkiem i powÊciàgliwoÊcià.
Eugeniusz SKRZYPEK

NASI WSPANIALI STULATKOWIE

Mity i fakty – cd.

Por. Andrzej Gmerek

numerze grudniowym „Kombatanta”
znalaz∏ si´ pi´kny list do
redakcji pt. „Mity i fakty”.
Wreszcie ktoÊ sensowny
poruszy∏ temat, który –
moim zdaniem – powinien
cz´Êciej pojawiaç si´ na ∏amach „Kombatanta”, aby
wreszcie usta∏y publikacje
wspomnieniowe niemajàce
wiele wspólnego z faktami
historycznymi, a s∏u˝àce
niektórym naszym kolegom i kole˝ankom za Êrodek do budowania coraz
wy˝szych piedesta∏ów pod
swoje prywatne pomniki
bohaterów. Niestety, im
mniej jest tych, którzy mo-

23 listopada 2003 r.
103. rocznic´ urodzin obchodzi∏ por. Andrzej Gmerek – uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.
W przededniu jubileuszu przedstawiciele w∏adz
miasta, powiatu i Ko∏a ZKRPiBWP w St´szewie z∏o˝yli Jubilatowi ˝yczenia du˝o zdrowia i pomyÊlnoÊci, wr´czono mu wiàzanki kwiatów i listy gratulacyjne. Por.
Andrzej Gmerek, mimo s´dziwego wieku, opowiada∏
o przebiegu walk, nie pomijajàc dat.
W koÊciele Âwi´tej Trójcy zosta∏a odprawiona msza
Êw. w jego intencji.
Marceli SZA¸A

Redakcja „Kombatanta” sk∏ada Jubilatowi najlepsze

˝yczenia!

22

W

gliby powiedzieç: „Kaziu,
przestaƒ bujaç, przecie˝
ciebie tam nie by∏o”, tym
wi´cej w obecnie pisanych
wspomnieniach o sobie
jest bajek lub opisów zaczerpni´tych z ksià˝ek. Im
póêniej napisana relacja,
tym ostro˝niej trzeba do
niej podchodziç. Publikowanie niezweryfikowanych
wspomnieƒ nie s∏u˝y dobru
prawdy historycznej.
Powy˝sze uwagi przekazuj´ w imi´ rzetelnoÊci
dziennikarskiej i dà˝enia
do przekazywania prawdy
historycznej.
Pozdrawiam
Jan KREUSCH
KOMBATANT 2004 nr 2

Historyk prosi o pomoc

l

Poszukuj´ „Achmeda” i „Dolka”
„Achmed” to Wiktor W∏odarski, Êredniego wzrostu, ciemny blondyn o niebieskich oczach.
Urodzi∏
si´
w Tczewie 9 grudnia 1922 roku, jako syn Jana i Katarzyny. W roku
l937
mieszka∏
przez jakiÊ czas
w Gdyni-Or∏owie
i – byç mo˝e –
ucz´szcza∏ tutaj
do szko∏y. W 1942 bywa∏ w Warszawie. Aresztowano go w Krakowie
w po∏owie 1943 roku. By∏ wi´êniem w Auschwitz, a stàd w listopadzie wywieziono go do Mauthausen. W obozie numer 39236.
Widziano go po wojnie w Gdaƒsku
i Tczewie...
Adolf Pichler nie lubi∏ swego imienia, wi´c koledzy do niego i o nim
mówili „Dolek”.

Syn Mariana
i Ludwiki, urodzony w Tczewie 30
czerwca l923 roku. Aresztowany
w
Warszawie
w po∏owie l943 roku. Najpierw wi´ziono go w Birkenau,
póêniej
w Mauthausen i Gusen. Prze˝y∏
wojn´, mieszka∏ w Tczewie, a nast´pnie w Gdaƒsku. Mia∏ syna Mariana, z którym podobno wyjecha∏
do Stanów Zjednoczonych…
Âladami „Achmeda” i „Dolka”
id´ od kilku lat. Ka˝da, nawet najdrobniejsza, wiadomoÊç mo˝e u∏atwiç wyjaÊnienie jeszcze jednej tajemnicy konspiracyjnego wywiadu.
Stanis∏aw M. JANKOWSKI
ul. Szujskiego 11 m. 3
31–123 Kraków
tel. (0–12) 633 60 81
e-mail: stanislawjankowski@wp.pl

APTEKA PRZYJAZNA DLA KOMBATANTA
APTEKA 05–840 BRWINÓW
ul. Grodziska 7
Tel. (0–22) 729 59 44

Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–20.00;
sob. 8.00–13.00

Apteka proponuje dodatkowy 5% rabat na leki wydawane ze 100% odp∏atnoÊcià
na recept´ lub bez recepty, materia∏y medyczne i Êrodki opatrunkowe, kosmetyki oraz sprz´t medyczny, w tym ciÊnieniomierze; realizuje równie˝ wnioski na
pieluchomajtki.

Informujemy

poszukujemy

l

Po kilkudziesi´ciu latach poszukiwaƒ otrzyma∏am oficjalne potwierdzenie z Narodowego Archiwum Republiki Komi o Êmierci
mojego ojca – Andrzeja Nowakowicza. Zmar∏ on 19 lutego
1945 r. po zaledwie kilku dniach pobytu
w ∏agrze NKWD w Peczorze w Autonomicznej Socjalistycznej Republice Radzieckiej Komi. Nie podano oficjalnej
przyczyny zgonu. Jednak ze wzgl´du na
konspiracyjnà przesz∏oÊç i krótki pobyt
w ∏agrze mo˝na przypuszczaç, ˝e zosta∏
zamordowany przez NKWD.
Andrzej Nowakowicz urodzi∏ si´
w 1905 r. w Baranowiczach. W czasie
I wojny Êwiatowej zosta∏ wraz z rodzicami wywieziony w g∏àb Rosji, a nast´pnie
na Syberi´. Po powrocie do Polski ukoƒczy∏ gimnazjum w Piƒsku. Od 1933 r. pracowa∏ w mleczarni w Kosiczach k. BrzeÊcia, a nast´pnie w ¸yszczycach. Wszystko wskazuje na to, ˝e nale˝a∏ do Armii
Krajowej na Kresach Wschodnich. Razem z nim walczyli m.in.: Przybylski, Malik, Wasilewski, Otto, Sadurski.
Poszukuj´ Êwiadków i dokumentów
potwierdzajàcych dzia∏alnoÊç konspiracyjnà ojca. Listy prosz´ kierowaç na
adres:
Teresa POTAJCZUK
ul. Kolejowa 10 m. 6
21–500 Bia∏a Podlaska
tel. (0–83) 343 26 77

Nowe stowarzyszenia

Do rejestru stowarzyszeƒ w Urz´dzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wpisano:
Zwiàzek Korpusu Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Browarna 85 A, 82–300 Elblàg,
tel. (0–55) 234 05 11 wew. 22, prezes – Jan Pastuszak.
REDAKCJA: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
REDAGUJE ZESPÓ¸: Bo˝ena Materska (red. nacz.), Jolanta I. Adamska
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Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, numer konta: NBP Oddzia∏ Okr´gowy Warszawa 03101010100050472231000000.
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Wieƒce sk∏adajà przedstawiciele Zwiàzku Sybiraków. Od lewej: prezes Oddzia∏u Warszawskiego Olgierd Powa˝yƒski, cz∏onek
Zarzàdu G∏ównego Maria Markiewicz oraz sekretarz generalny Zwiàzku Edward Duchnowski. W drugim rz´dzie wieniec od
Warszawskiej Rodziny Katyƒskiej. Kwiaty trzyma prezes Grzegorz Hofman

Sybiracy pami´tajà
10 lutego 2004 roku przed
Pomnikiem Poleg∏ym i Pomordowanym na Wschodzie z∏o˝ono wieƒce. 64 lata
temu, 10 lutego 1940 roku,
podczas tzw. pierwszej masowej deportacji, z terenów
wschodnich II Rzeczypospolitej w g∏àb ZSRR wywieziono tysiàce ludnoÊci
polskiej.

Wieniec od Oddzia∏u Warszawskiego Zwiàzku Sybiraków. Od lewej: Wies∏awa ˚ywiecka, Kazimierz Russel i Józefa Piàtkowska

Na uroczystoÊci stawi∏y si´ sybirackie poczty sztandarowe
Zdj´cia B. Materska

