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2004 – ROK PAMI¢CI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

UCHWA¸A
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 29 lipca 2004 r.
w 60 rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego
W 60 rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sk∏ada ho∏d dowódcom
i ˝o∏nierzom Powstania, przywódcom i s∏u˝bom Paƒstwa Podziemnego, harcerzom oraz ca∏ej ludnoÊci walczàcej
Warszawy. Szczególny ho∏d sk∏adamy wszystkim poleg∏ym i pomordowanym.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra˝a wdzi´cznoÊç i uznanie tym, którzy nieÊli pomoc walczàcej Warszawie
– ˝o∏nierzom I Armii Wojska Polskiego, ˝o∏nierzom Armii Krajowej z innych cz´Êci kraju idàcym z odsieczà powstaƒcom, lotnikom polskim i alianckim dokonujàcym zrzutów dla Powstania.
Powstanie Warszawskie b´dàc jednym z najwa˝niejszych wydarzeƒ w najnowszej historii Polski stanowi∏o
ostatnià prób´ odzyskania i zapewnienia niepodleg∏oÊci, poprzez militarne wyzwolenie Stolicy spod okupacji niemieckiej i przej´cie w Warszawie pe∏ni w∏adzy przez legalny Rzàd Rzeczypospolitej.
W wymiarze militarnym Powstanie by∏o najbardziej heroicznà polskà bitwà II wojny Êwiatowej, zwieƒczeniem
akcji „Burza”, wk∏adem Armii Krajowej i ca∏ego polskiego podziemia w walk´ z niemieckim okupantem o wolnoÊç narodów i sprawiedliwoÊç w Europie.
Na zbrojne wystàpienie Niemcy odpowiedzieli masakrà ludnoÊci cywilnej, a potem ca∏kowitym zburzeniem
Miasta. Si∏y sowieckie – wbrew koalicyjnemu charakterowi wojny z Niemcami – wstrzyma∏y ofensyw´ i nie podj´∏y faktycznie ˝adnych dzia∏aƒ, ˝eby pomóc walczàcej i ginàcej Warszawie.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pot´pia wszystkich winnych zbrodni na ˝o∏nierzach Powstania, ludnoÊci cywilnej i planowego niszczenia Miasta. Wskazujemy na kwesti´ odpowiedzialnoÊci prawnej za dokonane zbrodnie,
która dotàd nie znalaz∏a rozwiàzania. Oczekujemy w tej sprawie czynnego wspó∏dzia∏ania ze strony w∏adz Niemiec, co stanowi konieczny element pojednania naszych narodów.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra˝a wdzi´cznoÊç wszystkim, którzy przez ca∏e dziesi´ciolecia wbrew zakazom
i trudnoÊciom podejmowali dzia∏ania w celu upami´tnienia Powstania i w sposób szczególny dzi´kuje Êrodowiskom
kombatanckim. Wyra˝amy uznanie dla w∏adz Warszawy za decyzj´ powo∏ania Muzeum Powstania Warszawskiego.
Apelujemy do wszystkich instytucji edukacyjnych o podj´cie specjalnych zaj´ç i programów przedstawiajàcych znaczenie Powstania w walce o niepodleg∏oÊç Polski.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwag´ na potrzeb´ podj´cia systematycznego wysi∏ku majàcego na
celu przedstawienie mi´dzynarodowej opinii publicznej znaczenia Powstania Warszawskiego w historii Polski
i Europy.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sk∏adajàc ho∏d wszystkim uczestnikom, bohaterom i ofiarom Powstania, og∏asza rok 2004 Rokiem Pami´ci Powstania Warszawskiego.
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Dowódca Powstania
powróci∏ do Warszawy
ardzo bogaty i urozmaicony program obchodów 60. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego
rozpocz´∏y uroczystoÊci pogrzebowe dowódcy Powstania
gen. Antoniego ChruÊciela i jego ma∏˝onki. Dwie kamienne
urny z prochami przyby∏y samolotem ze Stanów Zjednoczonych. 28 lipca br. odby∏a si´
ceremonia ich powitania na
warszawskim lotnisku wojskowym. Uczestniczy∏y w niej córki
Genera∏a Jadwiga i Wanda,
licznie przyby∏e delegacje kombatantów – ˝o∏nierzy Armii
Krajowej oraz przedstawiciele
w∏adz paƒstwowych i miejskich.
G∏ównym organizatorem uroczystoÊci by∏ Urzàd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jego kierownik minister
Jan Turski w okolicznoÊciowym
przemówieniu, charakteryzujàc
postaç Genera∏a powiedzia∏
m.in.: WiernoÊç przysi´dze

B

i wojskowym cnotom zmusi∏y
Go po zakoƒczeniu dzia∏aƒ

wojennych do pozostania poza granicami kraju, wÊród
tych, którzy nie zrezygnowali
z walki o wolnà Polsk´.
A zwracajàc si´ bezpoÊrednio
do Zmar∏ego zakoƒczy∏: Na po-

grzebie na obczyênie nie bi∏y
Tobie polskie dzwony, nie
sta∏a przed Tobà kompania
honorowa Wojska Polskiego.
DziÊ tradycji ˝o∏nierskiej
Fot. B. Materska
sta∏o si´ zadoÊç.
29 lipca, kiedy Sejm przyjmowa∏ uchwa∏´ o 60.
Nast´pnie, w honorowej kolumnie samochodów, przy
wstrzymaniu ruchu ulicznego,
urny przewieziono do Katedry
Polowej WP, gdzie dwa dni póêniej, o godzinie 11.00 zosta∏a odprawiona uroczysta msza Êw.
w intencji Zmar∏ego. Homili´,
oddajàcà ho∏d m´stwu i bohaterstwu Genera∏a, wyg∏osi∏ gen.
dyw. arcybiskup S∏awoj Leszek
G∏ódê. Nast´pnie uroczystoÊci
przenios∏y si´ na Cmentarz Wojskowy na Powàzkach. Urny spocz´∏y w Panteonie ˚o∏nierzy Polski Walczàcej.
B. M.

Fot. B. Materska

rocznicy wybuchu Powstania, córki Genera∏a
zasiad∏y na galerii w sali posiedzeƒ.

Fot. B. Materska

Na Murze Pami´ci przed Muzeum Powstania
Warszawskiego umieszczone sà nazwiska poleg∏ych
Powstaƒców. Otwarcie Muzeum obwieÊci∏ Dzwon
Genera∏a „Montera”

Fot. B. Materska

Urny z prochami przyby∏y do Warszawy. Lotnisko Wojskowe na Ok´ciu. Podczas uroczystoÊci wÊród kombatantów stojà córki
Genera∏a Jadwiga i Wanda. Obok nich minister Jan Turski
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60. rocznica oswobodzenia prawobrze˝nej Warszawy

Natarcie rozpocz´∏y 10 wrzeÊnia 1944 roku stojàce na przedpolach Warszawy
wojska prawego skrzyd∏a 1 Frontu Bia∏oruskiego si∏ami 70 Armii i 47 Armii, której
by∏a podporzàdkowana 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki. W trakcie
walk wzmocniono jà 1 Brygadà Pancernà im. Bohaterów Westerplatte i 13 pu∏kiem artylerii pancernej. Najbardziej krwawy dla dywizji by∏ dzieƒ 12 wrzeÊnia.
Pod Kozià Górkà. Niemcy – dobrze uzbrojeni, usadowieni w schronach bojowych
– stawili zaci´ty opór. Dopiero u˝ycie czo∏gów za∏ama∏o ich obron´. Walki trwa∏y
jeszcze przez dwa nast´pne dni i w ciàgu nocy z 14 na 15 wrzeÊnia. O Êwicie
resztki si∏ niemieckich zosta∏y rozbite, oddzia∏y polskie i radzieckie wysz∏y nad Wi s∏´. Wszystkie mosty by∏y zburzone i dost´p do lewobrze˝nej Warszawy odci´ty.
W pi´ciodniowych walkach dywizja straci∏a 496 poleg∏ych i oko∏o 1300 rannych.

Bój o Prag´
S

zef G∏ównego Zarzàdu Politycznego Armii
Czerwonej genera∏ broni tow. Szczerbakow A.S.
Melduj´:
(...) O sytuacji na Pradze
(...) 23 wrzeÊnia z cz∏onków Armii Krajowej, którzy stawili si´ na punktach
zbornych, wybrano 162 os. dla Pierwszej
Armii Polskiej. (...) kierownictwo Armii
Krajowej prosi∏o dowództwo Armii Czerwonej
o pozostawienie 36 pu∏ku Armii Krajowej na
Pradze, o nierozbrajanie go i nierozformowywanie. W kwestii tej podejmowa∏ decyzj´
Rola-˚ymierski, ale on z jakichÊ wzgl´dów
im odmówi∏, chocia˝ ja osobiÊcie uwa˝am za
mo˝liwe i zachowanie numeru pu∏ku i jego
sztandaru po odnowie cz´Êci sk∏adu oficerskiego. (...) 25 wrzeÊnia cz´Êç cz∏onków
Armii Krajowej stwierdziwszy, ˝e kierujà
ich do Pierwszej Polskiej Dywizji próbowa∏a zbiec. (...)
Cz∏onek Rady Wojennej 1 Frontu Bia∏oruskiego gen. dyw. Tielegin
25 wrzeÊnia 1944 roku

Walki w dniach 10-14 wrzeÊnia 1944 r.

4

Powy˝szy meldunek, opisujàcy sytuacj´ w Warszawie i na Pradze, zosta∏ sporzàdzony 25 wrzeÊnia i tego samego dnia przez gen. Szczerbakowa skierowany
do Stalina.
Cz´Êç ˝o∏nierzy AK z Obwodu Praga wcielono
do 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki,
a ich komendanta pp∏ka Antoniego ˚urowskiego
aresztowano.
KOMBATANT 2004 nr 9
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Ppor. Julian Rybakowski z 3 pp poleg∏ podczas
ci´˝kich walk na Utracie (obok Koziej Górki).
Przed Êmiercià zdo∏a∏ napisaç: umieram
za Ojczyzn´ dajcie opiek´ ˝onie i dzieciom

oprac. B.M.

Wspomnienie

W schronie na Saskiej K´pie
iedy rano 14 wrzeÊnia oko∏o godziny 6 ogieƒ artylerii
przycich∏, wysz∏yÊmy przed
dom. Niemców ju˝ nie by∏o. Nie
umiem opisaç wzruszenia, jakie
nas ogarn´∏o, kiedy uÊwiadomi∏yÊmy to sobie. Posz∏yÊmy w kierunku ulicy Paryskiej. Ulica us∏ana by∏a od∏amkami, szk∏em, gruzem,
gdzieniegdzie le˝a∏y niewypa∏y. Na
chodniku w promieniach wschodzàcego s∏oƒca siedzia∏ na plecaku
m∏ody radziecki ˝o∏nierz. Otacza∏a
go gromadka podnieconych ludzi,
usi∏ujàcych wetknàç mu do ràk jedzenie, papierosy, chcàc porozmawiaç. ˚o∏nierz na nic nie reagowa∏.
Spa∏. Widaç by∏o, ˝e Êmiertelnie
znu˝ony ca∏onocnà walkà usnà∏
w tym samym momencie, kiedy
usiad∏. (...)

K
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Wszyscy przenieÊliÊmy si´ do
ogólnego ogromnego schronu
przejÊciowego w domu przy ulicy
Zwyci´zców przy Radzi∏∏owskiej,
gdzie w piwnicy przebywa∏o kilkaset
osób cywilnych i ˝o∏nierzy z Armii
Berlinga. (...)
JakiÊ ˝o∏nierz widzàc, ˝e mama
trzyma na kolanach ma∏e dziecko,
zrobi∏ mojemu braciszkowi miejsce
na swoim pos∏aniu. KrzyÊ skorzystawszy z wi´kszej przestrzeni natychmiast
zasnà∏. Przy ka˝dym jednak bli˝szym
wybuchu rzuca∏ si´ przez sen. Niepokoi∏o to wyraênie ˝o∏nierza, który
wreszcie powiedzia∏ do mamy:
„Niech pani przytrzyma nó˝ki dziecku, bo pod spodem sà granaty”. (...)
Próba forsowania Wis∏y mia∏a
miejsce tej samej nocy. Ludzie ˝egnali si´ serdecznie z ˝o∏nierzami

udajàcymi si´ na przepraw´. PatrzyliÊmy z ˝alem na ch∏opców, z których tylu mia∏o zginàç... Mniej wi´cej po dwóch godzinach wróci∏o ich
zaledwie kilkunastu. Przeci´tnie
z ∏odzi mieszczàcej kilkudziesi´ciu
˝o∏nierzy wraca∏o trzech do pi´ciu.
Nie pomaga∏y dymne zas∏ony,
w których posuwa∏y si´ ∏odzie.
Niemcy k∏adli tak silny ogieƒ na Wis∏´, ˝e przeprawiajàcy si´ ˝o∏nierze
skazani byli w∏aÊciwie na Êmierç.
Przeprawy te w czasie mego pobytu
na Saskiej K´pie powtarza∏y si´ kilkakrotnie i zawsze koƒczy∏y si´ niepowodzeniem. Sytuacja stawa∏a si´
coraz ci´˝sza. Ogieƒ artyleryjski
trwa∏ dzieƒ i noc. (...)
Bo˝ena FALKOWSKA-DYBOWSKA,
lat 15, uczennica gimnazjum
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60. rocznica Bitwy pod Studziankami

W obronie przyczó∏ka
warecko-magnuszewskiego
W Studziankach podczas II wojny Êwiatowej – w dniach od 9
do 16 sierpnia 1944 r. – ˝o∏nierze polscy oraz jednostki radzieckiej 8 Gwardii stoczy∏y zaci´te walki w obronie przyczó∏ka warec ko-magnuszewskiego. W tym roku obchodzimy 60. rocznic´
zwyci´skich walk.
onorowy patronat obj´li minister obrony narodowej
– Jerzy Szmajdziƒski, wojewoda mazowiecki – Leszek Mizieliƒski,
marsza∏ek województwa mazowieckiego – Adam Struzik, Sekretarz Stanu,
kierownik Urz´du ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych – Jan Turski
oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – W∏odzimierz Zieliƒski.
UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ w Kwaterze Wojskowej na cmentarzu w Magnuszewie, gdzie z∏o˝ono wieƒce i zapalono znicze. Pod pomnikiem w centrum Magnuszewa z∏o˝ono kwiaty dla

uczczenia pami´ci ˝o∏nierzy, którzy
w walce stracili dla Ojczyzny ˝ycie.
G∏ówne uroczystoÊci odby∏y si´
w Studziankach Pancernych. Przy
Mauzoleum zgromadzili si´ uczestnicy walk z sierpnia 1944 r., cz∏onkowie
organizacji kombatanckich, przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, Kompania Reprezentacyjna
Wojsk Làdowych, Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz
spo∏ecznoÊç lokalna. Po z∏o˝eniu meldunku, podniesieniu flagi paƒstwowej
oraz odegraniu hymnu paƒstwowego
przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego, starosta powiatu
kozienickiego – Roman
Wysocki dokona∏ oficjalnego otwarcia uroczystoÊci zwiàzanej z obchodami 60. rocznicy Bitwy pod
Studziankami. Msza Êwi´ta celebrowana by∏a przez
Ordynariusza Diecezji
Radomskiej – ks. bp. ZygFot. K. K´pka
munta Zimowskiego. Po
Delegacje z∏o˝y∏y kwiaty przed pomnikiem poleg∏ych
mszy Êwi´tej ksiàdz biw Bitwie pod Studziankami
skup oraz kapelani poszczególnych koÊcio∏ów
odmówili modlitw´ ekumenicznà przy prochach
poleg∏ych, odczytano apel
poleg∏ych oraz oddano
salw´ honorowà.
Przed zakoƒczeniem
oficjalnej cz´Êci uroczystoÊci poszczególne delegacje z∏o˝y∏y wieƒce
kwiatów pod pomnikiem
Fot. K. K´pka
poleg∏ych w Bitwie pod
Studziankami.
Pomnik w Magnuszewie

H
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Fot. K. K´pka

Przed Pomnikiem-Mauzoleum w Studziankach Pancernych licznie zgromadzili
si´ przedstawiciele organizacji kombatanckich, w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych oraz mieszkaƒcy Studzianek

Dalsze uroczystoÊci zwiàzane
z obchodami 60. rocznicy walk na
przyczó∏ku warecko-magnuszewskim
odbywa∏y si´ na placu szkolnym
w Studziankach Pancernych. Uczestnicy mogli obejrzeç wystaw´ prac,
które wzi´∏y udzia∏ w ogólnopolskim
konkursie rzeêbiarsko-malarskim pt.:
„˚o∏nierz Polski dawniej i dziÊ” zorganizowanym przez Zarzàd Stowarzyszenia Twórców Ludowych oddz.
w Radomiu oraz Starostwo Powiatowe w Kozienicach. W wystawie rzeêby, p∏askorzeêby i malarstwa wzi´∏o
udzia∏ 15 twórców. Ponadto m∏odzie˝
ze Studzianek Pancernych w krótkim
programie s∏ownym przypomnia∏a
wydarzenia II wojny Êwiatowej. Program s∏owno-muzyczny przygotowa∏
równie˝ Chór Seniora „Z∏ota Jesieƒ”
z Kozienic, a utwory partyzanckie zagra∏a Kapela Zespo∏u PieÊni i Taƒca
Tramblanka z Opoczna. Na uczestników uroczystoÊci czeka∏a równie˝
˝o∏nierska grochówka przygotowana
specjalnie na t´ okolicznoÊç.
Ewa DOBRZA¡SKA
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Posiedzenie Rady do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
1 lipca br. odby∏o si´ kolejne posiedzenie Rady do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych. Prowadzi∏ je przewodniczàcy Rady dr Jerzy Woê niak. Obecny by∏ zast´pca kierownika Urz´du Jerzy Koz∏owski. W posiedzeniu uczestniczy∏a równie˝ Emilia Bugajska, przewodniczàca Zespo∏u Dorad czego do Spraw Opieki Zdrowotnej i Socjalnej nad Kombatantami.

odczas posiedzenia omówiono dotychczasowà realizacj´
przez Urzàd zadaƒ zwiàzanych z upami´tnianiem tradycji
walk o niepodleg∏oÊç i suwerennoÊç
Rzeczypospolitej Polskiej. Mi´dzy
innymi podsumowano tegoroczne
obchody 60. rocznicy Bitwy o Monte Cassino.
G∏ównym tematem posiedzenia
by∏a prezentacja wyników badaƒ socjologicznych Êrodowiska kombatantów i osób represjonowanych, przeprowadzonych w latach 2002-2004.
Cz∏onkowie Rady, którzy wczeÊniej
mieli okazj´ zapoznaç si´ z wynikami
tych badaƒ, w dyskusji odnieÊli si´ do
przedstawionego materia∏u. Przewodniczàcy Rady dr Jerzy Woêniak

P

pogratulowa∏ naszemu Urz´dowi, i˝
podj´ta zosta∏a inicjatywa przeprowadzenia badaƒ ankietowych Êrodowiska kombatantów. Wypowiadali
si´ tak˝e m. in. przewodniczàca Emilia Bugajska oraz prezesi: Marian
Kazubski, W∏adys∏aw Matkowski,
Stanis∏aw Ozonek, Kazimierz Szymaƒski, ks. Stefan Wysocki. Rada
jednomyÊlnie zaakceptowa∏a zaprezentowane wyniki i przyj´∏a uchwa∏´,
w której zaapelowa∏a o ich uwzgl´dnienie przy opracowywaniu zasad
polityki zdrowotnej paƒstwa w stosunku do Êrodowisk kombatanckich
(tekst Uchwa∏y Nr 1/04 – drukujemy
poni˝ej).
Cz∏onkowie Rady krytycznie wypowiadali si´ na temat skompliko-

wanych procedur zwiàzanych ze stosowaniem przepisów ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, które nak∏adajà na organizacje ubiegajàce si´ o dotacje
obowiàzek sk∏adania szczegó∏owych
ofert (m.in. istnieje koniecznoÊç zak∏adania oddzielnych kont dla ka˝dego zadania), co stanowi du˝e
utrudnienie dla s´dziwych kombatantów. Tote˝ cz∏onkowie Rady zaapelowali do parlamentarzystów
o wy∏àczenie stowarzyszeƒ i zwiàzków kombatanckich spod rygorów
ustawy.
Rada przyj´∏a tak˝e uchwa∏´
(Nr 2/04 – tekst drukujemy poni˝ej),
w której zwraca si´ z proÊbà do
Marsza∏ka Sejmu RP o zapewnienie
udzia∏u przedstawicieli Êrodowiska
kombatanckiego w pracach nad
projektem ustawy o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej ze Êrodków publicznych.
E. D.

Uchwa∏a Nr 1/04
Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie problemów
polskiego Êrodowiska kombatantów
Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
przyjmuje informacj´ z badaƒ spo∏eczno-demograficznych zrealizowanych w ogólnopolskim Êrodowisku kombatanckim.
Rada uznaje, i˝ wyniki badaƒ rzetelnie ilustrujà sytuacj´ ˝yciowà polskiego Êrodowiska kombatanckiego.
Postuluje si´ upowszechnienie materia∏u z badaƒ, przed∏o˝onego pod obrady Rady, wÊród opiniotwórczych Êrodowisk
oraz decydentów majàcych wp∏yw na kszta∏towanie i realizacj´

polityki finansowej, spo∏ecznej i zdrowotnej wobec kombatanckich Êrodowisk.
Rada stoi na stanowisku, i˝ prezentowany materia∏ stanowi
rzetelnà podstaw´ do opracowania przez Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, programu wspó∏pracy ze
Êrodowiskami kombatanckimi adekwatnego do ich aspiracji
i potrzeb.

Uchwa∏a Nr 2/04
Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie uczestnictwa
przedstawicieli Rady w pracach legislacyjnych Sejmu RP nad projektem ustawy
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej ze Êrodków publicznych
Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zwraca si´ z proÊbà do Marsza∏ka Sejmu RP o zapewnienie udzia∏u przedstawicieli Êrodowiska kombatanckiego w pracach nad projektem
ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej ze Êrodków publicznych.
Rada stoi na stanowisku, i˝ udzia∏ Êrodowiska kombatanckiego w pracach nad projektem ustawy stworzy warunki do znalezienia optymalnych rozwiàzaƒ zabezpieczajàcych podstawowe
˝yciowe interesy Êrodowiska zas∏u˝onego w walkach o wolnoÊç
i suwerennoÊç Polski.
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Rada proponuje, aby w komisji pracujàcej nad ustawà
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej ze Êrodków publicznych
uczestniczyli:
Marian Kazubski
Wac∏aw Szklarski
Edward Duchnowski
Halina J´drzejewska
Boles∏aw Lisowski
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Duszpasterz
Kombatantów
Z arcybiskupem gen. dyw. S∏awojem Leszkiem G∏ódziem
rozmawia Adam Dobroƒski
kojowe. Wyrastamy z gleby zespolenia religijno-narodowego, nawet
w okresach zmasowanej ateizacji,
stalinizmu bardzo wielu wojskowych stara∏o si´ dochowywaç wiernoÊci Bogu i KoÊcio∏owi.

rodzony w 1945 r. w Bobrówce (archidiecezja bia∏ostocka), w trakcie studiów
w seminarium odby∏ s∏u˝b´
wojskowà; Êwi´cenia kap∏aƒskie otrzyma∏ w 1970 r. Dalsze
studia: KUL, Instytut Katolicki
w Pary˝u, doktorat w Papieskim Instytucie Orientalnym
w Rzymie. W 1981 r. kapelan
NSZZ „SolidarnoÊç”. Mianowany biskupem polowym w styczniu 1991 r., arcybiskupem w lipcu 2004 r. Obecnie biskup
diecezji warszawsko-praskiej.
Gen. bryg. od 1991 r. i gen.
dyw. od 1993 r. Posiada liczne
odznaczenia, honorowe wyró˝nienia, godnoÊci koÊcielne.

U

Ekscelencjo, proponuj´ byÊmy rozpocz´li naszà rozmow´ od przypomnienia tradycji duszpasterstwa
wojskowego w Polsce.
– Ta jest niemal tak dawna jak
wojsko polskie, symbolem staropolskiego zespolenia wysi∏ku militarnego z ˝arliwà modlitwà pozostaje „Bogurodzica”. Duchowni byli wÊród ˝o∏nierzy, w pierwszej linii,
gdy Rzeczpospolita zwyci´˝a∏a
i gdy ponosi∏a kl´ski. Przyk∏adów
szczególnie wymownych dostarczy∏y dwie ostatnie wojny Êwiatowe,
a obecnie dostarczajà je misje po-
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Jak obecnie prezentuje si´ Ordynariat Wojskowy?
– Jest to uformowana, pe∏na i dynamiczna diecezja personalna,
oparta o regu∏y zawarte w Konstytucji Apostolskiej „Spirituali militum
curae”, wydanej przez Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II 21 kwietnia 1986 r.
Stojàcy na czele tej diecezji biskup
jurysdykcjà swojà obejmuje ludzi
wojska, ich rodziny, szpitale, uczelnie oraz inne instytucje i oÊrodki
wchodzàce w sk∏ad si∏ zbrojnych.
Mamy seminarium duchowne (21
alumnów) korzystajàce z pomocy
seminarium prymasowskiego. Aktualnie pracuje w duszpasterstwie
wojskowym 158 ksi´˝y, z przydzia∏em do Kurii Polowej, poszczególnych dekanatów (rodzaje si∏ zbrojnych, okr´gi wojskowe, garnizon
Warszawa, Stra˝ Graniczna, jednostki wojskowe MSWiA, obrzàdek
greckokatolicki), parafii i oÊrodków. Wierz´, ˝e kombatanci polscy
dobrze znajà t´ struktur´, cz´sto
przecie˝ goszczà zarówno w warszawskiej Katedrze Polowej przy
ulicy D∏ugiej, jak i w naszych Êwiàtyniach na terenie ca∏ego kraju.
Ludzie w mundurach to nie tylko
wojsko.
– Bliscy sà mi tak˝e policjanci,
stra˝acy, kombatanci, harcerze. Piecz´ duchowà nad kombatantami objà∏em z ramienia Konferencji Epi-

skopatu Polski po Êp. biskupie Zbigniewie Kraszewskim. Jest to szczególne zobowiàzanie. Armia zmala∏a
od poczàtku lat 90. ubieg∏ego wieku
z pó∏ miliona do 150 tysi´cy, przybywa rezerwy, ale dominujà liczebnie
kombatanci, wdowy po nich, osoby
represjonowane. Taka jest nasza
spuÊcizna dziejowa.
Jak Ekscelencja postrzega tak wielkà rodzin´ polskich kombatantów –
weteranów?
– Na podzia∏y wojskowe nak∏ada∏y si´ polityczne, Polska traci∏a
samodzielnoÊç. To wszystko sprawi∏o, ˝e trudno w tym Êrodowisku
o zgod´, jednoÊç. Przekorni mówià,
˝e cisza i zgoda zapanuje dopiero na
cmentarzach, a na pewno nie wczeÊniej, nim sztandary kombatanckie
nie znajdà si´ w muzeach. Tymczasem debaty i dyskusje trwajà, wcià˝
poprawiana jest ustawa, pracuje
ofiarnie Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
biedzà si´ politycy. Czas rozliczeƒ
nie jest zakoƒczony. Ju˝ podczas
I Âwiatowego Zjazdu Kombatantów
w 1991 roku powiedzia∏em i wcià˝
powtarzam: Krew ˝o∏nierzy wszystkich frontów, wszystkich formacji
ma t´ samà cen´ i ten sam kolor. JeÊli dziÊ dochodzi do pojednania
mi´dzy wrogimi narodami i armiami, to nale˝y ufaç, ˝e takie pojednanie nastàpi w granicach III Rzeczypospolitej. Tak si´ zresztà cz´Êciowo
dzieje, ale nie do koƒca, bo poza racjami obiektywnymi sà nawisy uczuciowe, zadawnione antagonizmy,
ambicje personalne. Cz´sto politycy
rozgrywali i rozgrywajà po dzieƒ
dzisiejszy te ˝ywe dusze, zamieniajà
KOMBATANT 2004 nr 9

je w maszynki do g∏osowania, mamià obietnicami, a wiele spraw
kombatanckich, niezale˝nie od
zmieniajàcych si´ opcji na górze, nie
jest za∏atwionych.
Odejdêmy od polityki, a wróçmy do
duszpasterstwa.
– Widaç go∏ym okiem, jak trwa∏e
sà odmiennoÊci mi´dzy zachowaniem w naszych Êwiàtyniach ˝o∏nierzy II Rzeczypospolitej i III Rzeczypospolitej. Podczas obchodów
wielkich rocznic, pogrzebów oraz
Êwiàt jasnà, czytelnà formacj´ duchowà prezentujà w Katedrze Polowej ci pierwsi. O takich mówiono
Polak-katolik; zostali wychowani
w szko∏ach, rodzinach, koÊcio∏ach.
Gdy zaÊ patrzymy na udzia∏ obecnych ˝o∏nierzy, zw∏aszcza kadry oficerskiej, dostrzegamy wcià˝ du˝à
doz´ zoboj´tnienia. Proces ˝ycia sakramentalnego, czynnego uczestnictwa we Mszy Êwi´tej jest ograniczony, ale to si´ szybko zmienia na
korzyÊç. Mojà radoÊcià sà nowe
oÊrodki duszpasterstwa, a jeszcze
wi´kszà radoÊcià odmieniona postawa oficerów, genera∏ów, tych
przyst´pujàcych do spowiedzi i Komunii Êwi´tej. Ju˝ nie wstydzà si´,
˝e koledzy powiedzà: kl´czon.
Ekscelencja nie tylko zaprasza kombatantów do Katedry Polowej, ale
i cz´sto odwiedza ich w miejscach zamieszkania, równie˝ poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej.
– Nie zawsze mog´ skorzystaç
z zaproszeƒ, jak i teraz, gdy nadesz∏o takie z Afryki Po∏udniowej. Staram si´ jednak bywaç wÊród rodaków rozrzuconych po Êwiecie, na zachodzie i na wschodzie, na po∏udniu
i pó∏nocy. To nasz wspólny obowiàzek, tak˝e jednak radoÊç i to nie tylko od Êwi´ta. To dotykanie historii
w najszlachetniejszym wymiarze, bo
w kontaktach z ˝ywymi jej twórcami, uczestnikami, Êwiadkami.
Pozostajà po tych spotkaniach kazania biskupa polowego S∏awoja
KOMBATANT 2004 nr 9

Leszka G∏ódzia, podziwiane, komentowane.
– Z wykszta∏cenia jestem prawnikiem, ze specjalizacjà KoÊcio∏y
wschodnie, tymczasem z woli Ojca
Âwi´tego zosta∏em biskupem polowym, a taki biskup nie mo˝e myliç
dywizji z dywizjonem. Mówiàc zaÊ
do kombatantów, trzeba wiàzaç trzy
cz∏ony: czasy, ludzie, zdarzenia.
Osnowà zawsze jest Pismo Âwi´te,
etyka, moralnoÊç, nauczanie KoÊcio∏a, ale ka˝de nasze spotkanie ma
niepowtarzalny nastrój i odmiennà
fabu∏´ historycznà. To sk∏ania do
studiowania, poszukiwania przyk∏adów, baczenia na prawd´ o przesz∏oÊci. Stworzy∏em w∏asnà bibliotek´,
mam wiele zapisów. Nigdy za du˝o
mówienia o Ojczyênie, powinnoÊciach obywatelskich, bohaterach
narodowych. W Polsce ˝eÊmy si´
stali, w niej pozostaniemy, zakorzenieni tak˝e w Boskiej opatrznoÊci.
Mówi´ o tym cz´sto równie˝ dlatego, ˝e wcià˝ nie w pe∏ni docenia si´
w III RP pi´knà kart´ kombatanctwa polskiego, za ma∏o mówimy
o tym m∏odym. Inna sprawa, ˝e m∏odzi nie zostali nale˝ycie przygotowani do przej´cia tego dziedzictwa.
Zosta∏o wiele jeszcze tematów, ale
musimy koƒczyç naszà rozmow´.
Poprosz´ wi´c o ˝yczenia, wszak
1 wrzeÊnia to Dzieƒ Kombatanta.
– ˚yczyç zawsze nale˝y tego, czego pragnà adresaci. Kombatanci
przede wszystkim chcà byç zauwa˝eni, docenieni, ˝yç w przekonaniu,
˝e ich ofiara i trud nie posz∏y na
darmo. Kierujàc do nich te ˝yczenia
myÊl´ i o tych, co ich otaczajà, aby
z wielkim szacunkiem, ze czcià traktowali uczestników walk o wolnoÊç
i niepodleg∏oÊç jako bogactwo naszego narodu, jako z∏ote k∏osy wyros∏e na polskich polach.
Ekscelencjo, dzi´kuj´ pi´knie za
rozmow´, zawarte w niej myÊli.
Z pewnoÊcià do tych podzi´kowaƒ
do∏àczà i polscy kombatanci.
Adam DOBRO¡SKI

17 kwietnia w Warszawie pod patronatem Prezydenta RP odby∏y si´ centralne
obchody 85. rocznicy powstania Zwiàzku
Inwalidów Wojennych RP. Po uroczystej
mszy Êw. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza przeprowadzono Apel Poleg∏ych.
W Centrum Konferencyjnym WP odby∏y si´
dalsze uroczystoÊci rocznicowe; wr´czone
zosta∏y odznaczenia paƒstwowe i wys∏uchano koncertu Reprezentacyjnego Zespo∏u
Artystycznego WP. Nast´pnego dnia odby∏
si´ XXVII Krajowy Zjazd Delegatów Zwiàzku
Inwalidów Wojennych RP.
23 kwietnia w Sanoku odby∏o si´ spotkanie w∏adz miasta i powiatu z attaché wojskowym ambasady Chiƒskiej Republiki Ludowej w Polsce. W spotkaniu uczestniczy∏
prezes Zarzàdu Ko∏a ZKRPiBWP mjr Marian
Jarosz. Nast´pnie goÊcie spotkali si´
z cz∏onkami Zarzàdu Ko∏a ZKRPiBWP i zapoznali si´ z dzia∏alnoÊcià spo∏ecznà kombatantów.
24 kwietnia w Górznie zosta∏a ods∏oni´ta tablica upami´tniajàca Piotra Michalaka – Wójta Gminy Górzno w latach 19361943, ˝o∏nierza AK ps. „Szymon”, który zosta∏ aresztowany przez hitlerowców za
dzia∏alnoÊç dla regionu i Polski i zginà∏
z ràk Gestapo.
25 kwietnia w Bia∏ej Podlaskiej odby∏y si´ uroczystoÊci w 85. rocznic´ powstania Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP. Po
mszy Êw. w intencji poleg∏ych ˝o∏nierzy
i zmar∏ych inwalidów wojennych oraz ˝yjàcych cz∏onków zwiàzku, z∏o˝ono kwiaty i zapalono znicze przed tablicà „W ho∏dzie Inwalidom Wojennym RP” oraz przed imiennymi tabliczkami pamiàtkowymi zmar∏ych
inwalidów wojennych.

25 kwietnia w Limanowej uczczono
64. rocznic´ kaêni Polaków w Katyniu, Charkowie i Miednoje. UroczystoÊci rozpoczà∏
Apel Poleg∏ych. Po mszy Êw. odprawionej
w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej, uczestnicy z∏o˝yli kwiaty i zapalili znicze przy tablicy
upami´tniajàcej pomordowanych.
25 kwietnia we W∏oszczowie w 60.
rocznic´ opanowania miasta przez Oddzia∏
LeÊny Armii Krajowej pod dowództwem komendanta „Marcina” Mieczys∏awa Tarchalskiego zosta∏a odprawiona uroczysta msza
Êw. za poleg∏ych i zmar∏ych ˚o∏nierzy 27 i 74
pp Armii Krajowej. Uczestnicy z∏o˝yli kwiaty
na symbolicznym grobie Genera∏a „Grota”
Roweckiego i Genera∏a „Niedêwiadka” Leopolda Okulickiego oraz przed Pomnikiem
Armii Krajowej i Batalionów Ch∏opskich.
oprac. K.K.
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60. rocznica wyzwolenia Majdanka

Spotkanie pokoleƒ
intensyfikacji dzia∏aƒ na rzecz pokoju na Êwiecie. By∏a wi´êniarka
Majdanka i Ravensbrück Joanna
Kozera-Wàs, wyg∏osi∏a „Przes∏anie
by∏ych wi´êniów”, którego autorkà
jest Danuta Brzosko-M´dryk, tak˝e wi´êniarka tych obozów. Byli
bchody rocznicowe, nad któ- mi, przedstawiciele Wojska Polskie- wi´êniowie dzi´kowali mieszkaƒrymi honorowy patronat ob- go i Policji oraz mieszkaƒcy Lubli- com Lubelszczyzny za pomoc niejà∏ Prezydent Rzeczypospo- na, a tak˝e m∏odzie˝ z kilkunastu sionà uwi´zionym i nawo∏ywali
litej Polskiej Aleksander KwaÊniew- krajów, b´dàca s∏uchaczami Stu- przedstawicieli m∏odego pokolenia
ski, mia∏y wyjàtkowo uroczysty cha- dium J´zyka Polskiego dla Polonii do kultywowania pami´ci o ofiarakter. G∏ówne uroczystoÊci poprze- i Cudzoziemców na Katolickim rach Majdanka i wykorzystania bodzone zosta∏y otwarciem w dniu Uniwersytecie Lubelskim. Uroczy- lesnych doÊwiadczeƒ przesz∏oÊci
8 maja wystawy VII Mi´dzynarodo- stoÊç rozpocz´∏a si´ biciem Dzwonu w budowaniu wolnej od nienawiÊci,
wego Triennale Sztuki – Majdanek Pokoju, nast´pnie zebranych powi- pe∏nej szacunku dla innych ludzi
2004 oraz mi´dzynarodowymi warsz- ta∏ dyrektor Muzeum Edward Bala- przysz∏oÊci.
tatami historycznymi dla
Po krótkim program∏odzie˝y polskiej, bia∏orumie artystycznym salw´
skiej i ukraiƒskiej, zorganizohonorowà odda∏a Komwanymi przez Towarzystwo
pania Honorowa III BryOpieki nad Majdankiem oraz
gady Zmechanizowanej
Dzia∏ Edukacji Paƒstwowego
Legionów im. R. TrauMuzeum na Majdanku. Ich
gutta. W kolejnym punkrealizacja mo˝liwa by∏a dzi´cie programu zebrani
ki Êrodkom finansowym przyprzeszli Drogà Ho∏du
znanym przez Fundacj´ „Pai Pami´ci do stóp Pomnimi´ç,
OdpowiedzialnoÊç,
ka, gdzie z∏o˝ono wieƒce
Przysz∏oÊç”. Temat warsztai kwiaty, zapalono znicze.
tów brzmia∏: „¸amanie praw
Poszczególne delegacje
dziecka w czasach dyktatury
dokona∏y wpisów do Ksi´„1939, 1939” Jouri Toreev (Bia∏oruÊ). Jedna z prac prezentonazistowskiej. Los ma∏olet- wanych podczas VII Mi´dzynarodowego Triennale sztuki – gi Pamiàtkowej.
nich wi´êniów obozu koncen- Majdanek 2004
Za udzia∏ w uroczystotracyjnego na Majdanku”.
Êci podzi´kowa∏ wszyst23 lipca br. w Paƒstwowym Mu- wejder. G∏os zabrali tak˝e: Dawid kim zebranym prezes Zarzàdu
zeum na Majdanku mia∏o miejsce Peleg – ambasador Izraela w Polsce, G∏ównego Towarzystwa Opieki nad
„Spotkanie Pokoleƒ”. Na p∏ycie Erwin Starnitzky – przedstawiciel Majdankiem Czes∏aw Kulesza, b.
przed Pomnikiem Walki i M´czeƒ- Ambasady Niemiec i Andrzej Ku- wi´zieƒ Pawiaka i Majdanka.
Wieczorem o godz. 19 w Archistwa, którego autorem jest Wiktor rowski – wojewoda lubelski. OdczyTo∏kin, zebra∏o si´ oko∏o 500 osób. tane zosta∏y listy Prezydenta RP katedrze Lubelskiej odprawiona zoByli to: wi´êniowie z Polski, Bia∏o- Aleksandra KwaÊniewskiego i mini- sta∏a Msza Êwi´ta koncelebrowana
rusi, Ukrainy, Izraela i ich rodziny, stra kultury Waldemara Dàbrow- pod przewodnictwem arcybiskupa
przedstawiciele w∏adz paƒstwowych skiego skierowane do uczestników Józefa ˚yciƒskiego w intencji ofiar
Majdanka i wi´zienia na Zamku
i samorzàdowych, przedstawiciele spotkania.
„Odezw´ m∏odzie˝y do spo∏e- Lubelskim.
ambasad i konsulatów sàsiednich
paƒstw, delegacje organizacji kom- czeƒstwa doros∏ych” odczyta∏a
batanckich z pocztami sztandarowy- Agnieszka Krawiec, wzywajàc do
Janina KIE¸BO¡

23 lipca br. min´∏a 60. rocznica wyzwolenia obozu kon centracyjnego w Lublinie, przez który w latach 19411944 przesz∏o ok. 300 tysi´cy osób 52 narodowoÊci,
z czego prawie 235 tysi´cy zgin´∏o.

O
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60. rocznica deportowania ˝o∏nierzy AK

Dla pami´ci, ku przestrodze...
Rocznicowe obchody w dniach 21-24 czerwca 2004 r. w Borowi czach – miejscu uwi´zienia przed 60 laty blisko 5 tysi´cy ˝o∏nierzy
Armii Krajowej – i w Nowogrodzie Wielkim zorganizowali wspólnie
Polacy i Rosjanie: Ârodowisko Borowiczan, Konsulat Generalny RP
w Sankt Petersburgu i Administracja Obwodu Nowogrodzkiego
wraz z tamtejszym Archiwum Obwodowym, co by∏o wydarzeniem
niemajàcym precedensu.
kraju przyby∏a pi´tnastoosobowa grupa Ârodowiska Borowiczan na czele z prezesem Romanem Barem oraz potomkowie wi´êniów. Udzia∏ wzi´li
przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu: radca-dyrektor Instytutu Polskiego dr
Hieronim Grala i Konsul RP Lidia
Kaczmarska-Mazur, wojskowy attaché Ambasady RP w Moskwie
pp∏k Marek Olczyk, a tak˝e dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ
i Spraw Socjalnych Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Krzysztof Skolimowski.
W miejscach spoczynku Polaków
– ofiar ∏agru NKWD-MWD nr 270
– w Ustie, Bobrowiku i Jogle oddano ho∏d ponad szeÊciuset m∏odym
ch∏opcom z AK, którzy wiernà s∏u˝b´ Ojczyênie przyp∏acili Êmiercià
z chorób i wycieƒczenia. Nale˝y
podkreÊliç, ˝e borowicki ∏agier jest
jedynym niemal w pe∏ni upami´tnionym kompleksem obozów.
W tym roku z inicjatywy i z funduszy Ârodowiska Borowiczan Cmentarz ˚o∏nierzy AK w Jogle wzbogacono o 6 g∏azów – znaków pami´ci
z wyrytymi nazwami podobozów.
Kamienie te symbolizujà drog´,
którà przeszli uwi´zieni i uzmys∏awiajà, ˝e Borowicze by∏y rozbudowanym zespo∏em ∏agrów. W∏adze
Ziemi Nowogrodzkiej i Borowicz
okaza∏y znaczàcà pomoc w realizacji tego, a tak˝e wczeÊniejszych
upami´tnieƒ.

Z
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Fot. E. Zió∏kowska

Prezes Ârodowiska Borowiczan Roman
Bar na cmentarzu w Jogle

i Rzàdu Tymczasowego wobec Polskiego Paƒstwa Podziemnego, Marcin
Zwolski z bia∏ostockiego IPN Deportacje z Bia∏ostocczyzny w latach 19441945, Siergiej D. Trifonow, naczelnik
Archiwum Obwodowego: Wspó∏czesne rosyjskie publikacje nt. internowania obywateli polskich w obozach GUPWI NKWD-MWD ZSSR i Irina Flige z petersburskiego „Memoria∏u”:
Po Êladach Gu∏agu. Kultura Pami´ci.
Uczestnicy konferencji wyrazili ch´ç
kontynuowania takich spotkaƒ i nadziej´ na rych∏e otwarcie rosyjskich
archiwów. Gospodarze podkreÊlili, ˝e
wspó∏praca mi´dzy Ârodowiskiem
Borowiczan a w∏adzami Nowogrodu
mo˝e stanowiç dobry przyk∏ad dla innych obwodów.
To wydarzenie – wa˝ne i dla Polaków, i dla Rosjan – dowiod∏o, ˝e
o wspólnej, trudnej przesz∏oÊci mo˝na otwarcie rozmawiaç. Wpisa∏o si´
w kalendarium obchodów 60. rocznicy deportowania ˝o∏nierzy AK, które
zosta∏y zainaugurowane w marcu br.
w Warszawie prezentacjà V tomu
„Ksi´gi Borowiczan”. Zakoƒczy je
18 listopada br. uroczystoÊç poÊwi´cenia Skweru Borowiczan w Lublinie.

W Nowogrodzie Wielkim 23 czerwca odby∏a si´ polsko-rosyjska konferencja „Dla pami´ci, ku przestrodze...
60. rocznica internowania ˝o∏nierzy
Armii Krajowej Polskiego Paƒstwa
Podziemnego do obozu nr 270
NKWD ZSRR w Borowiczach”.
Dyrektor Krzysztof Skolimowski odczyta∏ list kierownika Urz´du ds.
Kombatantów i Osób RepresjonowaEwa ZIÓ¸KOWSKA
nych Jana Turskiego skierowany do uczestników konferencji.
Referaty dotyczy∏y deportacji
i ich historiografii oraz pami´ci
historycznej. Wyg∏osili je m.in.
Alina Ga∏an z lubelskiego IPN:
Represje organów
Fot. E. Zió∏kowska
bezpieczeƒstwa
ZSRR, PKWN Nowe g∏azy na Cmentarzu ˚o∏nierzy AK w Jogle
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Flagi paƒstwowe Francji i Polski, sztandary, kwiaty oraz tysiàce przyby∏ych na uroczystoÊci mieszkaƒców. Tak wyglàda∏y wsie i miasteczka
Normandii w czasie obchodów. Na zdj´ciu – pomnik w Jort

Na pi´knie utrzymanym cmentarzu w Langannerie spoczywa
siedmiuset ˝o∏nierzy gen. Maczka

Falaise, Chambois, Montmorel, Coudehart, Jort...

Normandia
20-22 sierpnia 2004
o∏nierze gen. Stanis∏awa Maczka
na swoim szlaku od Caen do Wilhelmshaven wyzwolili dziesiàtki
francuskich wsi i miasteczek. Wielu poleg∏o, szczególnie w „kotle Falaise”, wielu zosta∏o rannych.
Od 60 lat mieszkaƒcy tych ziem przechowujà w pami´ci wysi∏ek zbrojny polskich pancerniaków. W ka˝dej miejscowoÊci, gdzie toczy∏y si´ walki, sà pomniki
lub tablice pamiàtkowe, w kolejne rocznice odbywajà si´ okolicznoÊciowe uroczystoÊci. W tym roku ich gospodarzem by∏
Departament Orne.

˚

Do Normandii na obchody 60 rocznicy walk przyjechali Maczkowcy z wielu
krajów. Przy okazji uroczystoÊci odbywa∏ si´ bowiem Âwiatowy Zjazd ˚o∏nierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej. W sali
miejskiej Chambois, gdzie zorganizowano zjazd, stawi∏o si´ ich osiemdziesi´ciu
kilku. Z Polski przyby∏a dziewi´cioosobowa delegacja z prezesem Eustachym
Jaroszenkà, której towarzyszyli nauczyciele ze szkó∏ noszàcych imi´ gen. Maczka z Warszawy, Bydgoszczy, Koronowa
i Bielska-Bia∏ej.
fot. B. Materska

Do Normandii na uroczystoÊci przybyli polscy kombatanci – pancerniacy z ca∏ego Êwiata. Ppor. Edmund Wagner z Holandii i ppor. Antoni B
(zdj´cie z lewej); autor ksià˝ek i albumów o szlaku bojowym Maczkowców kpt. Zbigniew Mieczkowski z Wielkiej Brytanii wraz synem (zdj´c
oraz ppor. Zygmunt Haas, por. Kazimierz Psuty, ppor. Antoni Przyby∏, którzy przyjechali z Polski (zdj´cie z prawej)
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Na uroczystoÊci przyby∏o niemal stu polskich kombatantów – pancerniaków. Zostali oni uhonorowani przez w∏adze francuskie pamiàtkowymi medalami

Na cmentarzu w Langannerie kwiaty sk∏adajà kombatanci przybyli
z Warszawy. Od prawej: gen. Micha∏ Gutowski oraz prezesi kó∏
z Warszawy – rtm. Eustachy Jaroszenko i Gdaƒska – ppor. Zygmunt
Haas

Mjr Stefan Barylak z Potigny
od kilkudziesi´ciu lat opiekuje
si´ cmentarzem w Langannerie

Na swoim szlaku bojowym 1 Dywizja Pancerna wyzwoli∏a m.in.
obóz w Oberlangen, gdzie by∏y wi´zione kobiety – ˝o∏nierze Powstania Warszawskiego. Na zdj´ciu: wyzwolona przez Maczkowców
por. Maria Cegielska wraz z mjrem Zbigniewem Kozakiem, który
w kwietniu 1945 roku wkroczy∏ do Oberlangen

Pamiàtkowy obelisk w Chambois

Biskup z Belgii
ie Êrodkowe)

Otwarcie obrad zjazdu.
Przemawia prezes rtm. Witold Deimel
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Ksiàdz infu∏at Witold Kiedrowski z Pary˝a odprawi∏ modlitwy
na cmentarzu w Langannerie i w nowo odbudowanym XII-wiecznym koÊció∏ku w Coudehart, koncelebrowa∏ równie˝ msz´ Êw.
w Montmorel. Na zdj´ciu – podczas modlitw w Langannerie.
Obok jeden z organizatorów obchodów Jean Hutin-Sroka
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2004 – ROK PAMI¢CI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Uhonorowani
Fot. B. Materska

Powstaƒcy

N

Potem uroczystoÊci przenios∏y si´ do
Sali Kolumnowej, gdzie kilkunastu ˝o∏nierzy Powstania zosta∏o uhonorowanych
wysokimi odznaczeniami paƒstwowymi.
Dwa dni póêniej, podczas spotkania z Powstaƒcami, odznaczenia wr´czy∏ im równie˝ Prezydent RP.

Z ogromnym szacunkiem i wzruszeniem witam Was w siedzibie Prezydenta RP – powiedzia∏ m.in. Aleksander KwaÊniewski – Waszym walecznym
czynem i niepospolitym m´stwem zapisaliÊcie si´ w polskiej historii, to
by∏ nieporównywalny z niczym rozdzia∏. Od tamtych chwil kolejne pokolenia Polaków chylà g∏owy w uznaniu i podziwie dla Waszej ofiarnoÊci
i patriotyzmu.
(oprac. B.M.)
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Przemawia prezes Zwiàzku Powstaƒców
Warszawskich Zbigniew Âcibor-Rylski

Fot. B. Materska

Powstanie Warszawskie by∏o
w swojej istocie najbardziej dramatycznym i najbardziej heroicznym etapem nieustannej walki prowadzonej
przez 5 lat strasznej wojny i okupacji.
(...) Polska nie po raz pierwszy traci∏a
swoich najlepszych synów i córki.
Zmar∏y niedawno pieÊniarz i poeta
Jacek Kaczmarski w pi´knej pieÊni
„Samosierra” Êpiewa∏: „Ci, co polegli
– pójdà w bohatery, ci, co zostanà –
pójdà w genera∏y”. Tak byç powinno
po Powstaniu Warszawskim. Tymczasem poleg∏ym w tym powstaniu przez
d∏ugi czas odmawiano miana bohaterów, a ci, co zostali, nie poszli w „genera∏y”, lecz na Syberi´ bàdê do wi´zieƒ.
Niestety, tak˝e polskich wi´zieƒ. (...)
Pok∏oƒmy si´ zmar∏ym bohaterom
i uczcijmy ich pami´ç. Oddajmy nale˝nà czeÊç bohaterom ˝yjàcym.

Fot. B. Materska

iemilknàcymi oklaskami powitali
pos∏owie stu kilkudziesi´ciu
przedstawicieli ˝o∏nierzy Powstania Warszawskiego, którzy 29 lipca br.
przybyli na ulic´ Wiejskà, by uczestniczyç
w uroczystym posiedzeniu Sejmu RP.
Witajàc przyby∏ych Marsza∏ek Józef
Oleksy powiedzia∏ m.in.:

Sala Kolumnowa w gmachu Sejmu RP.
Wysokimi odznaczeniami paƒstwowymi
zosta∏o uhonorowanych kilkunastu Powstaƒców

Odznaczeni ˝o∏nierze Powstania
Za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz niepodleg∏oÊci Rzeczypospolitej Polskiej oraz za osiàgni´cia w pracy spo∏ecznej w organizacjach
kombatanckich, odznaczeni zostali:
Krzy˝em Komandorskim
z Gwiazdà Orderu Odrodzenia Polski:
Ryszard Brzozowski;
Bronis∏aw Troƒski.

Krzy˝em Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski:
Zdzis∏aw Abramek;
Jan Baum;
Jerzy Czuba;
Jan Gruszczyƒski;
Stanis∏aw Herman;
Jolanta Kolczyƒska;
Miros∏aw Lisek;
Teresa Nowak;
Zdzis∏aw Pi∏atowicz;
Jadwiga P∏aczkowska;
Jan Podhorski;
W∏adys∏aw Roman;
Stanis∏aw Sieradzki;
Ryszard Skrzypczak;
Jerzy Substyk.

Krzy˝em Komandorskim
Orderu Zas∏ugi Rzeczypospolitej:
Jerzy WoÊ.

Krzy˝em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski:
Wies∏aw Czekaƒski;
Zdzis∏aw Górka;
Kazimierz Grzybowski;
Ludwika Justyniak;

Jadwiga Janina Krzy˝ewska;
Jerzy Lachowicz;
Zbigniew Moskot;
Bogdan Nalberciak;
Janusz Marian Okoƒ;
Maria Pszczó∏kowska;
Helena Redzisz;
Leszek Sikora-Sikorski;
Krystyna Anna Tomczyk;
Andrzej Maria Zaorski;
Kajetan Zieliƒski.

Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski:
Alina Bergtold;
Zygmunt Dàbrowski;
Witold Drzewica-Dobrowolski;
Jerzy Romuald Grzelak;
Zdzis∏aw Kacperski;
Zofia Genowefa Klimek;
Halina ¸ukowska;
Maria Bronis∏awa ¸ukowska-Graczyk;
Wiktoria Mrówczyƒska;
Krystyna Sierpiƒska;
Janusz Sobierajski;
Eustachy Suchecki;
Bo˝ena Trojan;
Teresa Tyrajska;
Zofia Wichrowska.

Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi:
Wanda Stefania Smoliƒska.
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2004 – ROK PAMI¢CI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Kalendarium obchodów 60. rocznicy
Powstania Warszawskiego i Akcji „Burza”
24 kwietnia w Warszawie w 60. rocznic´
Powstania Warszawskiego i 60. rocznic´
Êmierci komendanta Armii Krajowej
Stefana Grota-Roweckiego odby∏o si´
spotkanie kombatantów, m∏odzie˝y
i mieszkaƒców w bielaƒskim Domu
Opieki i Kultury. Obecni byli uczniowie
i poczet sztandarowy Szko∏y Podstawowej nr 9 im. gen. dyw. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie. Organizatorem spotkania by∏o Ârodowisko Grupy
Kampinos oraz Wydzia∏ Animacji Kultury Rady Dzielnicy.
8 czerwca w Warszawie, w Muzeum
Niepodleg∏oÊci odby∏o si´ rocznicowe
zakoƒczenie konkursu „Powstanie Warszawskie w ÊwiadomoÊci potomnych”.
W dniach 16-19 lipca odby∏y si´ uroczystoÊci jubileuszowe zwiàzane z 60.
rocznicà Akcji „Burza” na obszarze
dawnego Okr´gu Nowogródzkiego AK
zorganizowane przez Oddzia∏ w Warszawie „Wspólnoty Polskiej”. Grupa
kombatantów pod przewodnictwem
prezesa Boles∏awa Lisowskiego z∏o˝y∏a
wiàzanki kwiatów i zapali∏a znicze na
grobach Akowców z batalionów Okr´gu Nowogródzkiego AK. Kombatanci
odwiedzili cmentarze w Grodnie, Stryjówce, Wawiórce, Surkontach, Lidzie,
Iwieƒcu, Nalibokach, Kamieniu, Nowogródku, Niecieczy i Szczuczynie.
W Nowogródku z∏o˝yli równie˝ kwiaty
na mogile sióstr Nazaretanek. Konferencj´ historycznà w Lidzie poprowadzi∏ Kazimierz Krajewski. Spotkanie
uÊwietni∏y wyst´py zespo∏ów: „Kresowianki”, „Sybiracy”, chór ˝o∏nierzy AK
„Nowogródzkie Or∏y” i in. W czasie
wyst´pu chóru patriotyczne wiersze recytowa∏ Leon ¸ochowski. Spotkanie
zaszczycili swà obecnoÊcià b. marsza∏ek senatu, prezes „Wspólnoty Polskiej” prof. Andrzej Stelmachowski
oraz konsul generalny w Grodnie Andrzej Kr´towski.
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Chóry „Nowogródzkie Or∏y” i „Kresowianki” przed Domem Polskim w Iwieƒcu
18 lipca w K´trzynie obchodzono 60.
rocznic´ Akcji „Burza” i operacji „Ostra
Brama”. Weterani ze Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy AK Ko∏o w K´trzynie zebrali si´, aby uczciç pami´ç poleg∏ych Akowców. Po wprowadzeniu
oÊmiu pocztów sztandarowych kapelan
˝o∏nierzy AK ks. Mieczys∏aw ˚uchlik
odprawi∏ msz´ Êw. w intencji ˝o∏nierzy
AK. W kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej po modlitwie z∏o˝ono kwiaty
przed tablicà poÊwi´conà pomordowanym ˝o∏nierzom AK. Uczestnicy odÊpiewali pieÊƒ „Bo˝e coÊ Polsk´” i wszyscy
udali si´ do zamku na uroczystà akademi´. Przy dêwi´kach orkiestry z koÊcio∏a
Êw. Katarzyny wprowadzono poczty
sztandarowe, odegrano hymn paƒstwowy. Prezes Ko∏a ÂZ˚AK por. W∏adys∏aw
Koniuszewski wyg∏osi∏ referat na temat
Akcji „Burza” i operacji „Ostra Brama”.
Odczytano serdeczne pozdrowienia od
pp∏k. Kazimierza Krauzego – dowódcy
24. brygady dryÊwiackiej AK. Zosta∏y
wr´czone „Srebrne Medale Opiekuna
Miejsc Pami´ci Narodowej” oraz „Medale Wojska”. Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych wys∏uchano piosenek partyzanckich i wojskowych.

25 lipca w P´cicach w 60. rocznic´ Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w P´cicach, a tak˝e w 58. rocznic´ uroczystoÊci pogrzebu i poÊwi´cenia
Pomnika-Mauzoleum Powstaƒców poleg∏ych 2 sierpnia 1944 r. w P´cicach
odby∏ si´ uroczysty koncert w koÊciele
parafialnym oraz msza Êw. w intencji
Poleg∏ych. Po uroczystym Apelu Poleg∏ych, uczestnicy z∏o˝yli kwiaty przed
Pomnikiem-Mauzoleum.
28 lipca w Warszawie, w siedzibie Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Powstaƒców
Warszawskich zosta∏a otwarta wystawa
i odby∏a si´ konferencja prasowa z okazji 60. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
29 lipca w Warszawie w 60. rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego kombatanci, w∏adze dzielnicy i mieszkaƒcy z∏o˝yli kwiaty przed pomnikiem ˚o∏nierzy
AK ˚ywiciel, a nast´pnie pod p∏ytà poÊwi´conà Armii Krajowej. W godzinach
popo∏udniowych w Bibliotece Publicznej
zosta∏a otwarta wystawa „Warszawa walCiàg dalszy na str. 16
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Obchody 60-lecia wyzwolenia Ankony przez 2 Korpus Polski

czy”; w koÊciele Êw. Stanis∏awa Kostki odprawiono uroczystà msz´ Êw. Odby∏ si´
równie˝ koncert „Warszawa miastem
wolnoÊci” w wykonaniu artystów scen
warszawskich oraz Zespo∏u Wokalnego
Ad adeste fideles pod kierunkiem Jaros∏awa Wróblewskiego.

Od˝y∏y wi´zy

31 lipca w Józefowie w ramach obchodów 60. rocznicy Akcji „Burza” przed
pomnikiem ¸àczniczek AK odby∏ si´
uroczysty Apel Poleg∏ych, a nast´pnie
ognisko harcerskie.
1 sierpnia w Opolu, na osiedlu Zwiàzku
Walki M∏odych w rocznic´ wybuchu Powstania ods∏oni´ta zosta∏a tablica ku
czci Stefana Grota-Roweckiego pierwszego dowódcy AK w 60. rocznic´ jego
Êmierci. Inicjatorem wmurowania tablicy i organizatorem uroczystoÊci by∏ prezes Ko∏a ÂZ˚AK w Opolu por. Krzysztof Werner.
2 sierpnia w Opolu Rada Okr´gowa
˚o∏nierzy AK i BCh przy ZKRPiBWP
zorganizowa∏a sympozjum poÊwi´cone
60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Sympozjum poprowadzi∏
przewodniczàcy Rady por. Mieczys∏aw
Rzepiela. Udzia∏ wzi´li ˝o∏nierze AK,
BCh (w tym uczestnicy Powstania), prezesi stowarzyszeƒ kombatanckich województwa opolskiego, przedstawiciele
rzàdu i w∏adz samorzàdowych, wojska
oraz przewodniczàcy rad Êrodowiskowych wyst´pujàcych w ZKRPiBWP.
6 sierpnia w ¸ambinowicach, w Centralnym Muzeum Jeƒców Wojennych
odby∏y si´ uroczystoÊci wojewódzkie
upami´tniajàce 60. rocznic´ wybuchu
Powstania Warszawskiego.
8 sierpnia w Warszawie, w koÊciele Êw.
Józefa, zosta∏o odprawione nabo˝eƒstwo w intencji Powstaƒców.
10 sierpnia w Warszawie zosta∏ ods∏oni´ty pomnik upami´tniajàcy ˝o∏nierzy
Zgrupowania Armii Krajowej „Rados∏aw”. Na kamieniu wyryto nazwy batalionów Zgrupowania. UroczystoÊci ods∏oni´cia towarzyszy∏ Apel Poleg∏ych
i salwy honorowe.
oprac. K.K.
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Ankony z Polskà
W dniach 17 i 18 lipca br. odby∏y si´ w Loreto i Ankonie uroczyste obchody
60-lecia wyzwolenia stolicy regionu Marche przez 2 Korpus Polski.
wyci´ska bitwa o Ankon´ by∏a, zdaniem historyków
ostatniej wojny, najwi´kszym
samodzielnym sukcesem operacyjnym 2 Korpusu podczas ca∏ej kampanii w∏oskiej 1944-45. Nale˝y podkreÊliç, ˝e w tym okresie walk w Italii dowódcy naszego Korpusu zosta∏o
podporzàdkowanych kilka jednostek
w∏oskich: 24-tysi´czny Corpo Italiano di Liberazione oraz mniejsze –
partyzancka Brigata Maiella i 2 kompania komandosów, dzia∏ajàca pod
kryptonimem 111 Kompania Ochrony Mostów. Tak wi´c podczas kampanii adriatyckiej realizowa∏o si´
majàce historyczne korzenie polsko-w∏oskie braterstwo broni.
Bitwa o Ankon´ rozegrana zosta∏a dwuetapowo. Po poczàtkowym
planowym wycofywaniu si´ wzd∏u˝
wybrze˝a Adriatyku, Niemcy stawili
opór nad rz. Chienti, a podczas stoczonej tam bitwy poleg∏ m.in. kapelan 3 batalionu 3 Dywizji Strzelców
Karpackich ks. kpt. Stanis∏aw Targosz. Celem wst´pnej bitwy o Ankon´, która rozegra∏a si´ w okresie 1-9
lipca 1944 r., by∏o przekroczenie
ostatniej przeszkody wodnej przed
tym wa˝nym logistycznie portem –
rz. Musone. W wyniku zaci´tych
walk opanowano przedpole Monte
Conero, grzbiet Castelfidardo-Osimo, mi´dzyrzecze Fiumicello-Musone z m. Filottrano i wysuni´te punkty strategiczne za tà ostatnià. G∏ówna bitwa o Ankon´ rozegrana zosta∏a w dniach 17-19 lipca 1944 r., przy
czym miasto to zosta∏o wyzwolone
w wyniku udanego manewru okrà˝ajàcego, przeprowadzonego z g∏´bi là-

Z

du przez czo∏gi 2 Brygady Pancernej
i piechurów 5 Kresowej Dywizji Piechoty. 17 lipca po ci´˝kich walkach
zdobyto g∏ówne punkty oporu na
wzgórzach Monte della Crescia,
Santo Stefano, Monte Bogo i Croce
San Vincenzo. RównoczeÊnie na odcinku nadmorskim oddzia∏y 3 Dywizji Strzelców Karpackich i Pu∏ku
U∏anów Karpackich przeprowadzi∏y
pozorne dzia∏ania zaczepne celem
zmylenia przeciwnika, a nast´pnie
ruszy∏y do przodu. 18 lipca zagro˝one okrà˝eniem oddzia∏y niemieckie
zmuszone zosta∏y do wycofania si´
z Ankony, do której jako pierwsi
wkroczyli o godz. 14.30 przez bram´
Êw. Stefana U∏ani Karpaccy, wsparci
w∏oskimi komandosami. Efektem
odniesionego zwyci´stwa by∏o zdobycie niezmiernie wa˝nego dla dalszego przebiegu dzia∏aƒ 8 Armii Brytyjskiej portu, dzi´ki czemu w∏aÊnie
na odcinku nadadriatyckim prze∏amana zosta∏a na poczàtku wrzeÊnia,
przy walnym udziale naszego Korpusu, linia Gotów. Niemcy ponieÊli
przy tym bardzo dotkliwe straty w ludziach (800 zabitych i tyle˝ jeƒców)
i sprz´cie wojennym. Najwi´kszy
sukces operacyjny 2 Korpusu okupiony zosta∏ ofiarà ˝ycia 470 i ranami
1740 naszych ˝o∏nierzy.
nkona przez wiele lat pami´ta∏a
o wielkim wk∏adzie 2 Korpusu
Polskiego w dzie∏o wyzwolenia tego
miasta i ca∏ego regionu Marche od
okolicy Peskary po Pesaro. Âwiadczà
o tym dwie tablice pamiàtkowe ods∏oni´te przy udziale autora tej relacji w 1974 r. na bramie Êw. Stefana

A
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i w 1984 r. w gmachu Rady Miejskiej.
Jest wielkà zas∏ugà dr. Giuseppe
Campana, redaktora i autora ksià˝ek o dzia∏aniach naszego Korpusu
nad Adriatykiem i Êwietnej monografii bitwy o Ankon´, ˝e te wielkie
sukcesy ˝o∏nierzy polskich w walkach
za naszà i waszà wolnoÊç zosta∏y znowu przez lokalne w∏adze w∏aÊciwie
uczczone. Nie mo˝na przy tym pominàç znaczàcego wk∏adu w organizacj´ tych obchodów 1. sekretarza naszej Ambasady w Rzymie dr. Krzysztofa Strza∏ki oraz wielomiesi´cznej
wspó∏pracy ze wspomnianymi dzia∏aczami autora tej relacji.
W 60. rocznic´ wyzwolenia Ankony w∏adze tego miasta i regionu Marche przy wspó∏udziale wojska i organizacji kombatanckich zorganizowa∏y dwudniowe obchody, zapraszajàc
na te uroczystoÊci delegacj´ polskà.
Jej trzon stanowi∏a oÊmioosobowa
grupa pracowników Ministerstwa
Obrony Narodowej z podsekretarzem stanu Maciejem Górskim.
Sztab Generalny WP i Dowództwo
Wojsk Làdowych reprezentowali genera∏owie Jerzy Baranowski i Zbigniew Szura. Asyst´ honorowà stanowi∏ pluton Kompanii Reprezentacyjnej WP ze sztandarem i poczet
sztandarowy Batalionu Czo∏gów
U∏anów Karpackich z Lublina, dziedziczàcego tradycje tego s∏awnego
Pu∏ku. Podczas pobytu we W∏oszech
naszej delegacji towarzyszyli przedstawiciele Ambasady RP w Rzymie
z ambasadorem Micha∏em Radlickim. W sk∏ad skromnej delegacji b.
˝o∏nierzy 2 Korpusu Polskiego –
uczestników walk o Ankon´, której
przewodniczy∏ naczelnik Wydzia∏u
Wspó∏pracy ze Stowarzyszeniami
Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych p∏k Jan Krystek,
weszli Wojciech Nar´bski i Tomasz
Skrzyƒski. W uroczystoÊciach uczestniczy∏o równie˝ trzech b. ˝o∏nierzy
2 Korpusu z Wielkiej Brytanii: Henryk Kwiatkowski, Gustaw Âlepokóra
i Józef Strojwas oraz dwóch polskich
kombatantów zamieszka∏ych w Italii
Edward Or∏owski i Julian MarchewKOMBATANT 2004 nr 9

Weterani polscy w czasie uroczystoÊci nadania jednemu z placów miejskich w Ankonie
imienia 2 Korpusu

ka-Morgan, uczestników kampanii
libijskiej i w∏oskiej.
ierwszym punktem obchodów
rocznicowych by∏a podnios∏a
uroczystoÊç 17 lipca po po∏udniu na
Polskim Cmentarzu Wojennym
w Loreto. Poza delegacjà polskà,
ho∏d poleg∏ym z∏o˝yli przedstawiciele KoÊcio∏a ks. kardyna∏ Henryk Gulbinowicz, biskup Edward Janiak,
arcybiskup Loretaƒskiego Sanktuarium Angelo Comastri i przedstawiciel Ordynariatu WP ks. por. Jan
Osiƒski oraz w∏adze Loreto. Po z∏o˝eniu wieƒców, przemówieniach
min. M. Górskiego i burmistrza Loreto oraz Apelu Poleg∏ych i salwie
honorowej, uczestnicy uroczystoÊci
zostali przyj´ci przez polskie ss.
Nazaretanki i zwiedzili Bazylik´
Loretaƒskà.

P

∏ówne obchody rocznicowe
w dniu 18 lipca otworzy∏a uroczystoÊç wr´czenia odznaczeƒ i dyplomów polskim i w∏oskim obywatelom i stowarzyszeniom kombatanckim w zabytkowej auli uniwersyteckiej Palazzo degli Anziani, poprzedzona przemówieniami burmistrza
Ankony Fabio Sturani, przewodniczàcego Rady Miejskiej Maurizio
Cesarini i asesora ds. kultury Maria
Grazia Camilletti. Ze strony polskiej
wystàpili min. Maciej Górski i przed-

G

stawiciel kombatantów prof. Wojciech Nar´bski, wspominajàc zdarzenia sprzed 60 lat i dzi´kujàc za przyznane wyró˝nienia oraz wyra˝ajàc
g∏´bokà wdzi´cznoÊç dr. Giuseppe
Campana za cenne publikacje, które
przypomnia∏y W∏ochom o decydujàcym wk∏adzie 2 Korpusu Polskiego
w wyzwolenie regionu Marche.
Uczestnicy uroczystoÊci udali si´
nast´pnie na plac przy Bramie Êw.
Stefana, któremu nadano nazw´
„Largo Corpo d’Armata Polacco”.
Warto dodaç, ˝e na zewn´trznej Êcianie tej bramy znajduje si´ tablica pamiàtkowa, umieszczona w 30-lecie
wyzwolenia Ankony. Podczas uroczystoÊci ods∏oni´cia tablicy z nowà
nazwà placu przez min. M. Górskiego i burmistrza F. Sturani w∏oska orkiestra wojskowa wykona∏a hymny
Polski i W∏och, a reprezentacje armii
obu bratnich krajów odda∏y honory
wojskowe.
Podnios∏ym koƒcowym akordem
obchodów rocznicowych by∏a uroczysta Msza Êw. w romaƒskiej Katedrze
Êw. Cyriaka, koncelebrowana pod
przewodnictwem ks. kard. H. Gulbinowicza z udzia∏em arcybiskupa Ankony Edoardo Manichelli, biskupa
E. Janiaka i polskich ksi´˝y – w tym
ks. por. J. Osiƒskiego, przedstawiciela Ordynariatu WP.
Prof. dr hab.
Wojciech NAR¢BSKI
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Listy do redakcji

ORP „Piorun” i HMS „Ashanti”
w bitwie ko∏o Jersey (13-14.06.1944)
la uniemo˝liwienia opuszczenia Brestu przez pot´˝ne jednostki okr´tów niemieckich, niszczyciele angielskie
i polskie patrolowa∏y zach. cz´Êç
kana∏u La Manche i wybrze˝e francuskie w zespo∏ach po 2-4 okr´ty.
„Piorun” wraz z angielskim
niszczycielem „Ashanti” opuÊci∏
swà baz´ w Plymouth 13 czerwca
o godz. 16.00 i uda∏ si´ na patrol.
Dowódcà naszego pó∏dywizjonu
by∏ dowódca „Pioruna” – Tadeusz
Gorazdowski. Poczàtkowo patrolowaliÊmy wody przy wejÊciu do kana∏u, na zachód od wyspy Jersey
(zatoka Saint Molo). Wed∏ug naszego rozpoznania w tym rejonie
bazowa∏y okr´ty tra∏owe oraz kutry
patrolowe wroga.
Oko∏o godz. 23.20–23.30, w odleg∏oÊci ok. 10 mil m., us∏yszeliÊmy

D

i uzyskaliÊmy kontakt radarowy
z wrogiem, liczàcym ok. 7 jednostek bojowych. Nasze okr´ty
zwi´kszy∏y szybkoÊç i zdecydowa∏y
walczyç z bliskiej odleg∏oÊci – ok.
3 mil.
Otwarto huraganowy ogieƒ! Ju˝
na samym wst´pie walki 2 okr´ty
wroga „M343” stan´∏y w ogniu
i oÊwietli∏y ca∏y teren walk. Do nast´pnego okr´tu „Piorun” wystrzeli∏ torped´ – i ten stanà∏ w p∏omieniach, a po chwili poszed∏ na dno.
„Ashanti” tak˝e szala∏ i topi∏ uciekajàce tra∏owce. W wyniku naszej
walki „Piorun” otrzyma∏ bezpoÊrednie trafienie w park amunicyjny dzia∏a nr 5 (Êródokr´cie). Natychmiast przystàpiono do gaszenia
po˝aru. A kiedy odg∏osy naszych
walk i pot´˝ne ∏uny po˝arowe zaalarmowa∏y pot´˝ne niemieckie

baterie làdowe zainstalowane na
brzegach francuskich, wycofaliÊmy
si´ z walki.
W wyniku naszej akcji 2 tra∏owce wroga na pewno zosta∏y zatopione, 2 dalsze sta∏y w morzu ognia,
pozosta∏e wycofa∏y si´ pod brzegi
làdu francuskiego.
Rankiem 14 czerwca „Piorun”
i „Ashanti” dop∏yn´∏y do bazy
w Plymouth, w pe∏nej gali banderowej, z za∏ogà uszeregowanà na pok∏adzie na bacznoÊç! Z t∏umem cywilów wyleg∏ych na to powitanie na
brzegi portu, wznoszàcych na naszà
czeÊç g∏oÊne okrzyki: hip, hip, hurra! Có˝ to by∏a za radoÊç, duma, tego nikt nie jest w stanie zrozumieç.
A przecie˝ to jeszcze nie wszystko!
Jest jeszcze sprawa bandery!
Edmund ORUBA

Pami´tajmy tak˝e i o nich!
y∏ poczàtek lipca 1944 r.
W lasach na pó∏noc od Kiwerc na Wo∏yniu dobiega∏o
koƒca koncentrowanie zwiàzków
i oddzia∏ów I Armii Polskiej, koƒczy∏ si´ te˝ drugi miesiàc intensywnego szkolenia. Ca∏a I Armia ˝y∏a
oczekiwaniem spodziewanego wymarszu na front. Wojna toczy∏a si´
ca∏kiem blisko. 6 lipca wojska
1 Frontu Bia∏oruskiego zdoby∏y
miasto Kowel, le˝àce kilkadziesiàt
kilometrów na zachód, a tam, za
Kowlem – p∏ynà∏ Bug. Rzeka, która
od tej pory mia∏a wyznaczaç granice
nowej Polski. (...)
Rozkaz wymarszu nadszed∏ 11
lipca. Na razie ruszy∏a tylko artyleria. W porozumieniu z sowieckim

B
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dowództwem artylerzyÊci I Armii
ogniem swych dzia∏ mieli wspieraç
natarcie 69 Armii Czerwonej.
W kierunku na miasteczko Turzysk
wyruszyli: 1 oraz 5 BAC, 1, 2, 3 pal,
8 pah, 1 pm, 4 pappanc, 5 dywizjon
pomiarów artyleryjskich. ¸àcznie
pod dowództwem gen. A. Modzelewskiego, dowódcy artylerii I Armii
Polskiej, w prze∏amaniu niemieckiej
obrony nad Turià i Bugiem wzi´∏o
udzia∏ 21 dywizjonów, tj. oko∏o
7 tys. ˝o∏nierzy i 260 dzia∏ ró˝nych
kalibrów, na które przydzielono
21 000 pocisków! Od 13 do 21 lipca
trwa∏a tygodniowa walka, okupiona
krwià wielu poleg∏ych. Wieczorem
20 lipca gen. Modzelewski wysy∏a
meldunek:

„Dzisiaj dn. 20 VII 1944 r. o godzinie 20.00 artylerzyÊci Armii Polskiej wspólnie z oddzia∏ami Armii
Radzieckiej, prowadzàc walki na
drodze do Bugu sforsowali rzek´
i weszli na rodzinnà, polskà ziemi´”.
A ju˝ 21 lipca 1944 r. Dekretem
KRN I Armia Polska zosta∏a po∏àczona z AL. I by∏o stworzone Wojsko Polskie. Tak wi´c si´ z∏o˝y∏o, ˝e
bitwa stoczona mi´dzy wo∏yƒskà
wsià Dolsk a polskim Dorohuskiem
– by∏a ostatnià bitwà ˝o∏nierza polskiego przed wkroczeniem do Polski i jednoczeÊnie pierwszà bitwà,
ju˝ na polskiej ziemi, w formacjach
odrodzonego Wojska Polskiego.
Wed∏ug danych z „Ksi´gi poleg∏ych
na polu chwa∏y” w bitwie nad Turià
KOMBATANT 2004 nr 9

Jeden epizod bitwy pod Falaise
lat temu w inwazji aliantów w Normandii bra∏a
udzia∏ tak˝e polska 1 Dywizja Pancerna genera∏a Stanis∏awa
Maczka. Dywizja wesz∏a do walki,
gdy alianci prze∏amali opór Niemców i ruszyli w g∏àb Francji. Jednym
z kierunków uderzenia by∏o natarcie spod Caen na Falaise przeprowadzone przez 2 Korpus Kanadyjski, w tym dywizje pancerne polskà
i kanadyjskà. Mia∏o ono na celu ca∏kowite okrà˝enie wojsk niemieckich
w Normandii, przez po∏àczenie si´
z Korpusem Amerykaƒskim atakujàcym na prawym skrzydle. To natarcie napotka∏o na twardy opór
wroga w terenie silnie umocnionym.
Poszczególne ataki by∏y poprzedzane przez zmasowane bombardowania lotnicze.
Takà operacj´ zaplanowano tak˝e
na dzieƒ 14 sierpnia 1944 r. Pogoda
by∏a pi´kna, upa∏, niebo bez chmurki.
Samoloty mia∏y zbombardowaç las
Quesnay naszpikowany bunkrami,
okopanymi czo∏gami, bronià przeciwpancernà. Operacja by∏a widocznie bardzo wa˝na, gdy˝ bombardo-
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wanie przyjecha∏ oglàdaç naczelny
dowódca lotnictwa aliantów, marsza∏ek Arthur William Tedder.
W nocy nasz pu∏k artylerii przeciwpancernej przesuwa∏ si´ na pozycje
wyjÊciowe. Zm´czony kierowca naszego ciàgnika zasnà∏ za kierownicà i uderzajàc w dzia∏o jadàce przed nami nadzia∏ si´ na luf´, powodujàc uszkodzenie ciàgnika. ByliÊmy zmuszeni od∏àczyç si´ od kolumny i odstawiç ciàgnik
do warsztatu naprawczego.
StaliÊmy akurat w sadzie, kiedy
na niebie pojawi∏y si´ pierwsze bombowce. Ja si´ goli∏em, koledzy wymachiwali beretami cieszàc si´, ˝e teraz
te 1200 (podobno) bombowców
zniszczy stanowiska wroga.
Ziemia dr˝a∏a, dym i kurz unosi∏
si´ w gór´. Wybuchy nast´powa∏y jeden po drugim. Druga fala samolotów powtórzy∏a to samo, ale jak si´
póêniej okaza∏o, jeden samolot nie
zrzuci∏ swych bomb na las, lecz pomy∏kowo na wiosk´, gdzie sta∏y nasze tabory i stanowiska ogniowe kanadyjskiej artylerii. Nast´pne bombowce zacz´∏y rzucaç bomby te˝ na
to miejsce. Jako znaki rozpoznawcze

zacz´to wyk∏adaç pomaraƒczowe
p∏achty, zapalaç pomaraƒczowe
Êwiece dymne. Wszystko bez skutku.
Samoloty nadlatywa∏y zrzucajàc
bomby, gdy˝ wskutek unoszàcego si´
dymu i py∏u lotnicy nie widzieli na
ziemi znaków rozpoznawczych.
Ma∏a to by∏a satysfakcja, gdy widzieliÊmy jak marsza∏ek lotnictwa
daje nurka pod czo∏g, chroniàc si´
przed w∏asnymi bombami. (...)
Kiedy zdawa∏o si´, ˝e to ju˝ z nami koniec, wystartowa∏ odwa˝ny pilot kanadyjskiego obserwatora artyleryjskiego. Lotnicy zrozumieli, ˝e
zasz∏a pomy∏ka i zacz´li zmieniaç cel
bombardowania. Skutki tej pomy∏ki
by∏y straszne. Zgin´∏o wielu ˝o∏nierzy kanadyskich i oÊmiu polskich.
Zjecha∏a si´ generalicja, aby zobaczyç rozmiary strat i ustaliç powód
tej strasznej pomy∏ki.
Nast´pne uderzenie przygotowane by∏o solidnie i droga do g∏ównego
natarcia w kierunku Falaise by∏a
otwarta.
Wac∏aw GALIOS
˚o∏nierz 4 Dywizjonu
1 Pu∏ku Artylerii Przeciwpancernej

i Bugiem poleg∏o 27 polskich ˝o∏nierzy: 19 szeregowców, 7 podoficerów i 1 oficer. (...)
Prowadzàc
korespondencj´
z by∏ymi uczestnikami walk oraz
cz∏onkami rodzin poleg∏ych, ustali∏em miejsca mogi∏ pi´ciu poleg∏ych.
Kilkakrotnie zwraca∏em si´ z opracowanymi materia∏ami do odpowiednich instancji w Polsce i na
Ukrainie. Niestety na razie nie uda∏o si´ doprowadziç do skutku sprawy upami´tnienia poleg∏ych ˝o∏nierzy polskich. B´dàc kilka lat temu
na pielgrzymce w Licheniu, znalaz∏em, ca∏kiem niespodziewanie dla
siebie, prostà stel´ na przykoÊcielnym cmentarzu, a na niej wypisane
nazwy bitew stoczonych przez polskiego ˝o∏nierza na szlaku do Berlina. Jest tu tak˝e wymieniona,
oprócz Lenino i Darnicy, zapo-

mniana bitwa na Wo∏yniu: Dolsk-Dorohusk. (...)
Miejmy jednak nadziej´, ˝e nowo utworzony Konsulat Generalny
RP w ¸ucku z czasem zajmie si´
sprawà godnego upami´tnienia
poleg∏ych ˝o∏nierzy zapomnianej
bitwy.
Anatol F. SULIK

PS Autor b´dzie niezmiernie
wdzi´czny wszystkim zainteresowanym niniejszym artyku∏em i z góry
dzi´kuje za nades∏anie uwag oraz
nowych danych dotyczàcych opisanej bitwy, szczególnie liczàc na by∏ych uczestników walk. Adres dla
korespondencji:
Anatol F. Sulik
ul. Niezale˝noÊci 68 m. 26
45008 Kowel, Ukraina
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Kombatanci na Êwiecie

GoÊcie naszego Urz´du
Weteran wojny
polsko-bolszewickiej
lipca br. by∏y Prezydent RP na Uchodêstwie
Ryszard Kaczorowski spotka∏ si´ z 99-letnim
kpt. Zenonem Jankowskim, weteranem wojny polsko-bolszewickiej. S´dziwy ˝o∏nierz wspomina∏ czasy wojny i walki. Prezydent Kaczorowski
wyrazi∏ podziw i zrozumienie dla najstarszych ˝yjàcych kombatantów. Gospodarzem spotkania by∏
zast´pca kierownika Urz´du ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jerzy Koz∏owski.

6

Fot. K. K´pka

Od lewej: kpt. Zenon Jankowski, prezydent
Ryszard Kaczorowski

Podchorà˝owie
WrzeÊnia 1939 r.
lipca br. zast´pca kierownika Urz´du ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jerzy Koz∏owski spotka∏ si´ z Julianem Dàbrowskim, przewodniczàcym Ârodowiska Podchorà˝ych By∏ych Jeƒców Wojennych. W spotkaniu
uczestniczy∏ równie˝ naczelnik Wydzia∏u Wspó∏pracy ze Stowarzyszeniami Jan Krystek.
Minister Jerzy Koz∏owski w czasie rozmowy
podkreÊli∏ wk∏ad Ârodowiska w rozwój ruchu kombatanckiego. Spe∏niliÊmy swój ˝o∏nierski i obywatelski obowiàzek – mówi∏ Julian Dàbrowski. 3 wrzeÊnia 2003 r. Ârodowisko Podchorà˝ych By∏ych Jeƒców Wojennych podj´∏o uchwa∏´ o zakoƒczeniu
oficjalnej dzia∏alnoÊci. Podchorà˝owie WrzeÊnia
1939 r. po zawieszeniu dzia∏alnoÊci organizacyjnej
postanowili przekazaç posiadane dokumenty do
zbiorów Centralnego Muzeum Jeƒców Wojennych
w ¸ambinowicach-Opolu.

9

Fot. K. K´pka

Na zdj´ciu od lewej: Julian Dàbrowski,
Jan Krystek, minister Jerzy Koz∏owski
Na zakoƒczenie spotkania Julian Dàbrowski
otrzyma∏ pisemne podzi´kowanie za dotychczasowà dzia∏alnoÊç oraz Medal Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
K.K.
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Ustawodawstwo kombatanckie za granicà, podstawowe
zagadnienia

Republika Grecka
(10,6 mln mieszkaƒców,
cz∏onek Unii Europejskiej i NATO)
reckie prawo kombatanckie zosta∏o uregulowane w kilku ustawach przyj´tych w latach 19491980 (ND 1324/1949, ND
4089/1960, ND 1044/71, ND
104/80). Ustawy te okreÊli∏y
szczególny status:
– weteranów, to jest ˝o∏nierzy
regularnych si∏ zbrojnych, którzy brali udzia∏ w dzia∏aniach
wojennych (w tym inwalidów
wojennych);
– weteranów Ruchu Oporu.
W 1983 roku dotychczasowe
regulacje prawne w sposób istotny uzupe∏ni∏ dekret Prezydenta
Republiki (PD 379/1983). Zrówna∏ on w prawach osoby, które
dozna∏y trwa∏ego uszczerbku na
zdrowiu w trakcie dzia∏alnoÊci
w Ruchu Oporu z inwalidami
wojennymi formacji regularnych.
Organem sprawujàcym opiek´ nad weteranami jest w Grecji
Departament Weteranów Ministerstwa Obrony Narodowej.
Do jego kompetencji nale˝y m.
in. zaliczanie osób ubiegajàcych
si´ o przyznanie specjalnego
statusu do okreÊlonej przepisami kategorii uprawnionych.
Greccy weterani wojsk regularnych i inwalidzi wojenni majà
prawo do: pierwszeƒstwa w uzyskaniu zgody na sprzeda˝ wyrobów tytoniowych, bezp∏atnego
korzystania z punktów sprzeda˝y (kiosków) w budynkach administracji publicznej oraz u∏atwieƒ w poszukiwaniu pracy
i w zatrudnianiu. Tym ostatnim
przywilejem obj´te sà tak˝e
dzieci uprawnionych.

G

W zakresie opieki zdrowotnej weterani i inwalidzi wojenni
zwolnieni sà z op∏at za: corocznà 20-dniowà terapi´ wodnà
i tlenowà, specjalistycznà pomoc dla niepe∏nosprawnych
oraz sprz´t ortopedyczny. Ponadto osoby nie posiadajàce
ubezpieczenia zdrowotnego
mogà tak˝e bezp∏atnie korzystaç z opieki w szpitalach publicznych.
Wspomniane uprawnienia
uzupe∏niajà zni˝ki w op∏atach
za przejazdy Êrodkami transportu publicznego i zwolnienia
inwalidów z op∏at celnych za
sprowadzony z zagranicy przystosowany dla niepe∏nosprawnych samochód.
Natomiast uczestnikom Ruchu Oporu, z wyjàtkiem osób,
które zosta∏y uznane za inwalidów wojennych, przys∏ugujà jedynie przywileje o charakterze
honorowym.
W Grecji dzia∏a blisko 140
stowarzyszeƒ weteranów wojny, zrzeszonych w Generalnej
Konfederacji Inwalidów i Ofiar
Wojen Greckich. Konfederacja
jest finansowo samodzielna
i utrzymuje si´ z odpisów z dochodów cz∏onków stowarzyszeƒ, pod wzgl´dem organizacyjno-nadzorczym podlega jednak Ministerstwu Obrony Narodowej. Zajmuje si´ sprawami
socjalnymi i reprezentowaniem
Êrodowisk kombatanckich wobec Ministerstwa.
Oprac.
Jan. P. SOBOLEWSKI
KOMBATANT 2004 nr 9

Nasi wspaniali Stulatkowie

Antoni Czajkowski
8 sierpnia Jubilat Êwi´towa∏ 99 urodziny.
rodzi∏ si´ 8 sierpnia 1905 r.
w Jezierzanach k. Borszczowa. W roku 1926 wstàpi∏ do
9 Pu∏ku U∏anów Ma∏opolskich im.
Józefa Dunin Borkowskiego w Czortkowie. We Lwowie ukoƒczy∏ kurs i zosta∏ laborantem rentgenowskim.
W wojsku s∏u˝y∏ do 5 maja 1930 r.
20 sierpnia 1939 r. zosta∏ zmobilizowany i przydzielony do VII Garnizonowego Szpitala WP w Stani-

U

s∏awowie. 19 wrzeÊnia 1939 r. dosta∏
si´ do niewoli i przebywa∏ w obozie
XXI/A w Ostrzeszowie. 4 sierpnia
1942 r. zosta∏ zwolniony i powróci∏
do domu w Jezierzanach.
4 marca 1944 r. zosta∏ zmobilizowany. Dosta∏ przydzia∏ do szpitala
w ˚ytomierzu i Lublinie, gdzie przebywa∏ do 19 listopada 1945 r.
Wróci∏ do Otmuchowa, gdzie
czeka∏y na niego ˝ona i córka i otrzy-

ma∏ gospodarstwo rolne. Mieszka tu
do dziÊ z córkà Krystynà i zi´ciem.
Od ponad pó∏ wieku nale˝y do
organizacji kombatanckiej. W 1988 r.
uzyska∏ emerytur´ rolniczà.
Kazimierz BU¸HAK

Jerzy Pajàczkowski
Najstarszy ˝o∏nierz RP 19 lipca obchodzi∏ 110 urodziny!
u∏kownik Jerzy Pajàczkowski
urodzi∏ si´ w 1894 r. we Lwowie. W wieku 8 lat wraz z rodzinà zamieszka∏ w Sanoku, gdzie jego
ojciec otrzyma∏ posad´ dyrektora
szpitala. W szkole Êredniej uczy∏ si´
m.in. j´zyka niemieckiego, ∏aciny
i greki. W 1912 r. zaczà∏ studiowaç na
wydziale prawa na uniwersytecie we
Lwowie.
W 1914 r. studiowa∏ w Wiedniu,
gdzie w 1915 r. zosta∏ powo∏any do
piechoty wojska austriackiego. Przeszkolenie przeszed∏ na W´grzech
i w BoÊni. W 1916 r. w stopniu sier˝anta walczy∏ w Albanii przeciwko
w∏oskiej armii. W 1918 r. kilka miesi´cy przebywa∏ w niewoli. Po nawiàzaniu kontaktu z misjà wojskowà
polsko-francuskà zosta∏ wys∏any do
Francji.
Z armià gen. Józefa Hallera wróci∏
do Polski i w stopniu porucznika przyjà∏ s∏u˝b´ w dywizji piechoty. Bohatersko walczy∏ w wojnie polsko-sowieckiej 1920-21. W grudniu 1921 r. otrzyma∏ propozycj´ od Ministerstwa
Spraw Wojskowych zostania zawodowym oficerem. Po dwóch latach ukoƒczy∏ w stopniu kapitana Wy˝szà Szko∏´ Wojskowà w Warszawie.

P
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W 1924 r. o˝eni∏ si´ i zamieszka∏
w PrzemyÊlu. Rok póêniej otrzyma∏
stopieƒ majora i zosta∏ dowódcà batalionu piechoty. W 1930 r. otrzyma∏
prac´ w G∏ównym Sztabie Wojskowym w Warszawie. Pi´ç lat póêniej
mianowano go na stopieƒ podpu∏kownika i wyjecha∏ do Bia∏ej Podlaskiej.
Po roku pobytu na Podlasiu, powróci∏
do Sztabu G∏ównego w Warszawie. Po
kl´sce wrzeÊniowej dotar∏ do Francji
przez Rumuni´, w której odnalaz∏
swojà rodzin´. 25 czerwca 1940 r. odp∏ynà∏ z portu St. Jean de Luz na
frachtowcu, kilka dni póêniej przyby∏
do Plymouth. Po zgrupowaniu wojska
polskiego w Szkocji w Douglas, Lanarkshire i Peebles przeniós∏ si´ do
Perth i pracowa∏ jako komendant polskiego garnizonu. B´dàc ju˝ w starszym wieku, nie móg∏ uczestniczyç
w walkach na froncie. Zajmowa∏ si´
wi´c administracjà, organizacjà i dyscyplinà wojskowà. Od 1943 r. do koƒca wojny t∏umaczy∏ w Edynburgu brytyjskie regulaminy i obwieszczenia dla
Wojska Polskiego. W 1964 r. po zatwierdzeniu przez gen. W∏adys∏awa
Andersa otrzyma∏ stopieƒ pu∏kownika
Wojska Polskiego. Jest jednym z za∏o˝ycieli „Ko∏a Wiedzy Wojskowej”.

W 1946 r. po raz drugi o˝eni∏ si´.
Wyjecha∏ z Edynburga w 1993 r. i zamieszka∏ w Sedbergh, w Cumbrii, razem z córkà Dorcas, jej m´˝em Richardem oraz szeÊciorgiem wnuków.
Odznaczenia wojskowe Jubilata
z I wojny Êwiatowej i mi´dzywojenne
zagin´∏y we Francji i W∏oszech, m.in.
Krzy˝ Polonia Restituta, Krzy˝ Valour
(1920), Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi (1925).
W 2001 r. na 107. urodzinach p∏k
Jerzy Pajàczkowski zosta∏ odznaczony
przez Prezydenta RP Krzy˝em Oficerskim Orderu Polonia Restituta.
Odznaczenie otrzyma∏ z ràk Konsula
Generalnego RP. W ka˝dà rocznic´
urodzin otrzymuje telegram od królowej El˝biety II.
W towarzystwie Wandy Biliƒskiej
odwiedzi∏em rodzin´ Pajàczkowskich
w Sedbergh. Z∏o˝y∏em ˝yczenia urodzinowe w imieniu w∏asnym i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
w Wielkiej Brytanii.
Marek STRACZY¡SKI
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APTEKA PRZYJAZNA DLA KOMBATANTA
APTEKA „NA DOBRE I NA Z¸E”
45-075 OPOLE
ul. Krakowska 44
Tel. (0-77) 423 05 00, 441 76 39
Czynna codziennie przez ca∏à dob´.
Apteka udziela 5% rabatu kombatantom
i wdowom po kombatantach na leki wydawane na recept´ ze 100% odp∏atnoÊcià,
a tak˝e na leki bez recepty. Rabat dotyczy
równie˝ parafarmaceutyków, Êrodków opatrunkowych, materia∏ów i sprz´tu medycznego, ciÊnieniomierzy, glukometrów, kosmetyków itp. Ponadto apteka oferuje pe∏en asortyment leków i uczestnictwo w programach „Apteka z sercem” i „Dbam
o zdrowie”. Istnieje mo˝liwoÊç dostarczenia leków na adres domowy osób zamieszka∏ych na terenie Opola.
APTEKA „NA DOBRE I NA Z¸E”
45-065 OPOLE
ul. KoÊciuszki 11
Tel. (0-77) 423 15 35
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–19.00
sob. 8.00–13.00
Apteka udziela 5% rabatu kombatantom
i wdowom po kombatantach na leki wydawane na recept´ ze 100% odp∏atnoÊcià, a tak˝e
na leki bez recepty. Rabat dotyczy równie˝
parafarmaceutyków, Êrodków opatrunkowych, materia∏ów i sprz´tu medycznego, ciÊnieniomierzy, glukometrów, kosmetyków
itp. Ponadto oferuje pe∏en asortyment leków
i uczestnictwo w programach „Apteka z sercem” i „Dbam o zdrowie”. Istnieje mo˝liwoÊç dostarczenia leków na adres domowy
osób zamieszka∏ych na terenie Opola.
APTEKA „ELIKSIR”
85-097 BYDGOSZCZ
ul. Jagielloƒska 58
oraz SEROCK gm. Pruszcz Pomorski
Apteka proponuje zni˝ki na wszystkie leki
refundowane, nierefundowanne, parafarmaceutyki, Êrodki opatrunkowe, zio∏a, art.
medyczne znajdujàce si´ w asortymencie
apteki:
za zakup do 100 z∏ – 6% rabatu,
za zakup od 100 do 200 z∏ – 8% rabatu,
za zakup powy˝ej 200 z∏ – 10% rabatu.
Lista leków po obni˝onej cenie: Cardin,
Dalfaz UNO, Inhibace, Lescol, Omnic,
Plendil, Penester, Proscar, Sortis, Zocor.
Cena na powy˝sze leki zostanie obni˝ona
o 3–8 z∏. Apteka oferuje ponadto testy diagnostyczne dla diabetyków i insuliny tak˝e
po cenach konkurencyjnych. W przypadku
braku leku apteka podejmuje si´ zamówienia z hurtowni ka˝dego leku i dostarczenia
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go pod wskazany adres bezp∏atnie w obr´bie Bydgoszczy. Apteka „Eliksir” jest
uczestnikiem programu „Dbam o Zdrowie”. Apteka organizuje bezp∏atne badania
dla kombatantów (m.in. g´stoÊci koÊci, poziomu cukru, cholesterolu). Apteka w Bydgoszczy mieÊci si´ na dworcu PKS. W pobli˝u znajduje si´ bezp∏atny parking. Apteka
w Serocku jest usytuowana w budynku
OÊrodka Zdrowia.
APTEKA „SOKRATES”
17-100 BIELSK PODLASKI
ul. Mickiewicza 31
Tel. (0-85) 730 96 25
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–19.00
sob.–niedz. 8.00–14.00
Apteka proponuje 8% rabat dla kombatantów i wdów po kombatantach na leki na recept´ i pieluchomajtki oraz 10% rabat na
pozosta∏e leki i produkty pomocnicze. Istnieje mo˝liwoÊç dostarczenia leków do domu po uprzednim uzgodnieniu.
APTEKA
18-300 ZAMBRÓW
Plac Sikorskiego 2
Tel. (0-86) 271 25 57
Godziny otwarcia:
pn.–sob. 7.30–21.00
niedz. 8.00–18.00
Apteka proponuje 10% upust na leki wydawane na recept´ i bez recepty, materia∏y
i sprz´t medyczny, pieluchomajtki. Istnieje
mo˝liwoÊç dostarczenia leków do domu po
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub
osobistym. Apteka uczestniczy w programie
„Dbam o zdrowie”, oferujàc bezp∏atny informator o lekach, ciekawe upominki
i mo˝liwoÊç uczestniczenia w loteriach pieni´˝nych.
APTEKA S.C.
18-300 ZAMBRÓW
ul. Fabryczna 1
Tel. (0-86) 276 00 60
Godziny otwarcia
pn.–pt. 7.30–19.00
sob. 8.00–15.00
Apteka proponuje 10% upust na leki wydawane na recept´ i bez recepty, materia∏y
i sprz´t medyczny, pieluchomajtki. Istnieje
mo˝liwoÊç dostarczenia leków do domu po
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub
osobistym. Apteka uczestniczy w programie
„Dbam o zdrowie”, oferujàc bezp∏atny informator o lekach, ciekawe upominki
i mo˝liwoÊç uczestniczenia w loteriach pieni´˝nych.

APTEKA
18-300 ZAMBRÓW
ul. Bia∏ostocka 24
Tel. (0-86) 271 23 06
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 7.30–19.00
sob. 8.00–15.00
Apteka proponuje 10% upust na leki wydawane na recept´ i bez recepty, materia∏y
i sprz´t medyczny, pieluchomajtki. Istnieje
mo˝liwoÊç dostarczenia leków do domu po
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub
osobistym. Apteka uczestniczy w programie
„Dbam o zdrowie”, oferujàc bezp∏atny informator o lekach, ciekawe upominki
i mo˝liwoÊç uczestniczenia w loteriach pieni´˝nych.
APTEKA „GERANIUM 2”
15-509 BIA¸YSTOK
Szosa Baranowicka 80
Tel. (0-85) 740 27 82
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–19.00
sob. 8.00–14.00
Apteka proponuje 5% rabat dla klientów
apteki. Daje karty rabatowe, oferuje te˝
udzia∏ w programie Bank Zdrowia.
APTEKA „CEFARM”
17-100 BIELSK PODLASKI
ul. 3 Maja 15
Tel. (0-85) 730 21 60
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 7.30–20.00
sob.–niedz 9.00–15.00
Apteka proponuje 5% rabat dla posiadaczy kart sta∏ego klienta, ponad 5% obni˝k´ cen na ponad 300 pe∏nop∏atnych leków
na recept´.
Oferuje ponadto m.in. obni˝k´ cen na 60
najbardziej popularnych preparatów, a tak˝e ponad 10% rabat na comiesi´cznà list´
ok. 20 preparatów.
APTEKA „CEFARM”
18-421 PIÑTNICA
ul. Czarnocka 14
Tel. (0-86) 215 12 52
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–18.00
sob.–niedz 8.00–12.00
Apteka proponuje 5% rabat dla posiadaczy kart sta∏ego klienta, ponad 5% obni˝k´ cen na ponad 300 pe∏nop∏atnych leków
na recept´.
Oferuje ponadto m.in. obni˝k´ cen na 60
najbardziej popularnych preparatów, a tak˝e ponad 10% rabat na comiesi´cznà list´
ok. 20 preparatów.
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poszukujemy

l

oszukuj´ kolegi – wi´ênia z Workuty,
˝o∏nierza AK z Warszawy, Karola
Matejaska. Razem odbywaliÊmy kar´
w Workucie w lagrze YDC st. Predszachtnaja, Wtoroj rajon. B´d´ wdzi´czny za
wiadomoÊci i mo˝liwoÊç spotkania si´
w Warszawie, aby zaÊwiadczyç swojà pami´ç o prze˝ytym...
Listy prosz´ kierowaç na adres:
Wiktor Wi´ckiewicz
ul. Karmaluka 38
˚ytomierz 6
10 006 Ukraina
tel. (0-0 380) 412 24 16 86

P

Wa˝ne inicjatywy
Akcja „Identyfikator”
inicjatywy Starosty Âwidnickiego Jacka Wajsa od niedawna kombatanci
i inne osoby uprawnione b´dàce ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego
mogà korzystaç z pierwszeƒstwa do udzielanych Êwiadczeƒ zdrowotnych. Aby u∏atwiç realizacj´ tego przywileju przygotowano specjalnie numerowane identyfikatory,
na których widnieje imi´ i nazwisko osoby
obj´tej uprawnieniem. Dodatkowo starosta poprosi∏ wszystkie przychodnie publiczne i niepubliczne o umieszczenie wzoru identyfikatora i informacji na temat ca∏ej akcji w widocznym dla wszystkich pacjentów miejscu.
(Za: www.powiat.swidnica.pl)

Z

Informujemy
Nowe
stowarzyszenia
Do rejestru stowarzyszeƒ w Urz´dzie
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wpisano:
Fundacj´ Polskiego Paƒstwa Podziemnego, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, tel. (0-22) 620 12 85, prezes – Miros∏aw Spiechowicz.
Na ok∏adce: gen. Micha∏ Gutowski, jeden z najstarszych i najwy˝szych rangà polskich kombatantów, uczestniczy∏ w uroczystoÊciach w Normandii – 20-22 lipca 2004. Fot. B. Materska

Klub Szkó∏ Ogólnokrajowego
Stowarzyszenia Kombatantów
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie
rezes Zarzàdu G∏ównego Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie
Zygmunt Korwin-Soko∏owski nades∏a∏ do
redakcji „Kombatanta” informacj´, dotyczàcà szkó∏, cz∏onków Klubu za∏o˝onego
przy tym Stowarzyszeniu, których patronaty zosta∏y przez nie zainicjowane i sà
ÊciÊle zwiàzane z jednostkami PSZ na Zachodzie lub ich dowódcami. Szko∏y wspó∏pracujà na bie˝àco ze Stowarzyszeniem:
odbywajà si´ w nich spotkania m∏odzie˝y
z kombatantami, by∏ymi ˝o∏nierzami
2 Korpusu oraz organizowane sà imprezy
rocznicowo-historyczne i patriotyczne.
Oto lista szkó∏ noszàcych imiona
jednostek bojowych i dowódców PSZ na
Zachodzie zrzeszonych w Klubie Szkó∏
Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie:
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Szko∏a Podstawowa nr 57
im. gen. W∏. Andersa w Gdaƒsku,
Szko∏a Podstawowa nr 59
im. 1 Dywizji Pancernej
gen. St. Maczka w Gdaƒsku,
Szko∏a Podstawowa nr 69
im. gen. St. Fr. Sosabowskiego
w Gdaƒsku,
Szko∏a Podstawowa nr 38
im. gen. St. Maczka w Gdaƒsku,
Szko∏a Podstawowa nr 17
im. adm. Józefa Unruga w Gdyni,
Szko∏a Podstawowa nr 9
im. gen. W∏. Sikorskiego w Sopocie,
Szko∏a Podstawowa nr 73
im. gen. W∏. Andersa we Wroc∏awiu,
Zespó∏ Szkó∏ nr 4
im. Marynarki Wojennej
RP w Wo∏ominie.

Zmiana adresu
Zarzàd G∏ówny Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Weteranów Niepodleg∏oÊciowych Walk 1918-1956 im. gen. M. Boruty-Spiechowicza informuje o zmianie adresu
siedziby Zarzàdu: ul. Krasiƒskiego 5a, 43-309 Bielsko Bia∏a.
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ zawiadamia, ˝e nastàpi∏a
zmiana siedziby Zarzàdu G∏ównego. Obecny adres: al. Niepodleg∏oÊci 141, pok. 407,
02-570 Warszawa, tel. /fax (0-22) 684 24 56, tel. (0-22) 684 24 46. Dy˝ury: wtorki
i czwartki w godz. 10.00-14.00.
Instytut Pami´ci Narodowej – Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu – Oddzia∏ we Wroc∏awiu informuje, ˝e nastàpi∏a zmiana numeracji porzàdkowej nieruchomoÊci przekazanej w trwa∏y zarzàd. Aktualny adres: ul. So∏tysowicka
21A, 51-168 Wroc∏aw. Telefon (0-71) 326 76 00 pozostaje bez zmian.
Ma∏opolski Niezale˝ny Zwiàzek Represjonowanych ˚o∏nierzy Górników
w Krakowie uprzejmie informuje, ˝e siedziba Zwiàzku zosta∏a przeniesiona
na ul. Skrzatów 2/22 pok. 2/3, 30-901 Kraków, tel. (0-12) 613 17 45.
Klub Kombatantów 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kiliƒskiego informuje,
˝e jego siedziba znajduje si´ przy ul. 11 Listopada 17/19 w bloku nr 1 pokój 109 i 110,
03-700 Warszawa. Cz∏onkowie Zarzàdu Klubu pracujà w ka˝dà Êrod´ od 10.00 do
13.00, w innych dniach sporadycznie. Telefony: prezes – (0-22) 687 25 20, sekretariat
– (0-22) 687 22 82.

REDAKCJA: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
REDAGUJE ZESPÓ¸: Bo˝ena Materska (red. nacz.), Katarzyna K´pka
sta∏a wspó∏praca prof. Adam Dobroƒski, Ewa Dumin
PRENUMERATA I KOLPORTA˚: Andrzej Sosiƒski (661 86 67)
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
W 2004 r. egzemplarz „Kombatanta” kosztuje 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). Wp∏at na prenumerat´ nale˝y dokonywaç na konto: Urzàd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, numer konta: NBP Oddzia∏ Okr´gowy Warszawa 03101010100050472231000000.
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. Artyku∏ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rubryka „Poszukujemy” jest bezp∏atna. Nak∏ad 4500 egz.
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Fot. B. Materska

31 lipca. Podczas uroczystoÊci przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego stan´∏a ˝o∏nierska warta honorowa

Pami´ç o tamtych dniach
a uroczyste obchody 60. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego Êciàgn´li do
Warszawy polscy kombatanci z ca∏ego Êwiata.
Ale najwi´cej by∏o tych z Warszawy. Zresztà
przez trzy Êwiàteczne dni miasto ˝y∏o wy∏àcznie
rocznicà. Do wszystkich miejsc, gdzie upami´tniano walki powstaƒcze, przybywa∏y dziesiàtki
tysi´cy mieszkaƒców. Tak by∏o podczas Godziny „W” na Powàzkach, przy otwarciu Muzeum
Powstania, podczas Mszy Êw. i Apelu Poleg∏ych
na pl. Krasiƒskich. Warszawianie d∏ugo b´dà
pami´taç s∏owa kanclerza Niemiec Gerharda
Schroedera wyg∏oszone przed Pomnikiem Polegli Niepokonani na Woli: Tutaj, w miejscu polskiej dumy i niemieckiej haƒby mamy nadziej´ na
pojednanie i pokój.
B.M.

N

Fot. B. Materska

Fot. B. Materska

Na krzes∏ach zasiedli kombatanci. Od lewej: prezes
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK Stanis∏aw Karolkiewicz,
prezes Zw. Powstaƒców Warszawskich Zbigniew ÂciborRylski, gen. Micha∏ Gutowski, by∏y Prezydent RP na
Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski

Fot. B. Materska

31 lipca 2004 r. Msz´ Êw. polowà
1 sierpnia. Przed Pomnikiem Polskiego
na pl. Krasiƒskich koncelebrowa∏ Prymas Paƒstwa Podziemnego i Armii Krajowej
Polski kardyna∏ Józef Glemp
z∏o˝ono wieƒce i kwiaty. OkolicznoÊciowe przemówienie wyg∏osi∏ prezes Okr´gu
Warszawskiego ÂZ˚AK Jerzy Wilgat

Fot. B. Materska

Kombatanci bardzo licznie uczestniczyli
w uroczystoÊciach. Tak by∏o równie˝
1 sierpnia przed Pomnikiem
na ul. Wiejskiej

