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Ci, którzy odeszli...

61. rocznica Bitwy pod Lenino

Âwi´to KoÊciuszkowców
egoroczne obchody Êwi´ta
1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki zosta∏y zorganizowane przez spadkobierc´ tradycji KoÊciuszkowców – 1 Warszawskà
Dywizj´ Zmechanizowanà. Ich g∏ówny punkt stanowi∏a uroczystoÊç przed
Pomnikiem KoÊciuszkowca w Warszawie. 12 paêdziernika br. weterani
i ˝o∏nierze z∏o˝yli ho∏d poleg∏ym
i zmar∏ym towarzyszom broni.
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Fot. B. Materska

Gen. bryg. Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki
i zast´pca kierownika Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jerzy
Koz∏owski

Fot. B. Materska

Grupa KoÊciuszkowców przed rozpocz´ciem uroczystoÊci. Pierwszy z prawej p∏k
Roman Nogal

W uroczystoÊci – której gospodarzem by∏ dowódca 1 Warszawskiej
Dywizji Zmechanizowanej gen.
dyw. Piotr Czerwiƒski – wzi´li
udzia∏ przedstawiciele stowarzyszeƒ
kombatanckich, w∏adz stolicy i województwa (na czele z wojewodà
mazowieckim Leszkiem Mizieliƒskim) oraz delegacje ze szkó∏ noszàcych imi´ KoÊciuszkowców. Nasz
Urzàd reprezentowa∏ minister Jerzy
Koz∏owski. WÊród goÊci obecny by∏
tak˝e kanclerz Kapitu∏y Krzy˝a Wojennego Virtuti Militari gen. bryg.

Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki. Z∏o˝ono wieƒce i kwiaty. W imieniu
kombatantów przemówi∏ prezes
Klubu KoÊciuszkowców p∏k Roman
Nogal, dzi´kujàc Dywizji za opiek´
i pomoc oraz ˝yczàc wielu dalszych
sukcesów. Obchody zakoƒczy∏o
spotkanie pokoleƒ w Weso∏ej, w siedzibie 1 Brygady Pancernej.
Poprzedniego dnia w KoÊciele
Garnizonowym w Legionowie zosta∏a odprawiona Msza Êw. w intencji ˝o∏nierzy Dywizji.
B.M.

Fot. M. Maksymowicz

Lenino 12 X 2004. Delegacja kombatantów ze Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych przed tablicà
upami´tniajàcà KoÊciuszkowców

64. rocznica powstania Batalionów Ch∏opskich

Bechowska rodzina
paêdziernika 1940 r. Centralne
Kierownictwo Ruchu Ludowego powzi´∏o decyzj´ o powo∏aniu Batalionów Ch∏opskich i mianowa∏o na ich komendanta Franciszka
Kamiƒskiego. O tej dacie pami´tajà
zw∏aszcza cz∏onkowie Ogólnopolskiego Zwiàzku ˚o∏nierzy BCh, inicjatorzy corocznych spotkaƒ przy
Pomniku – Kwaterze Batalionów
Ch∏opskich na Wojskowym Cmentarzu Powàzkowskim w Warszawie.
I w tym wi´c roku, w pi´knym dniu
jesiennym, stawili si´ reprezentanci
160-tysi´cznej armii ch∏opskiej oraz
liczni goÊcie. Ks. pra∏at Bogus∏aw
Bijak, kapelan BCh, odmówi∏ mo-
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dlitwy, dodajàc ˝arliwy komentarz o bohaterach tamtych czasów. W imieniu legalnych
w∏adz Polskiego Paƒstwa Podziemnego podzi´kowa∏ BataFot. K. K´pka
lionom Ch∏opskim za ich wierNa uroczystoÊç przybyli – oprócz bechowców –
nà s∏u˝b´ Polsce ostatni Prezy- przedstawiciele innych Êrodowisk kombatancdent RP na Uchodêstwie Ry- kich. Pierwszy z lewej prezes Stanis∏aw Ozonek
szard Kaczorowski. Godnie zabrzmia∏y tak˝e s∏owa zast´pcy kie- czàcej. Nad przebiegiem uroczystorownika Urz´du ds. Kombatantów Êci czuwa∏ prezes Ogólnopolskiego
i Osób Represjonowanych Jerzego Zwiàzku ˚o∏nierzy BCh Stanis∏aw
Koz∏owskiego oraz prezesa ludo- Ozonek, a po z∏o˝eniu wieƒców odwców Janusza Wojciechowskiego. Êpiewano Rot´. Zas∏u˝one to chwile
Wspominano tych, co polegli, czyny satysfakcji dla kombatantów chrobojowe bechowców, zas∏ugi wsi jako niàcych etos polskiego czynu ludonajwi´kszego garnizonu Polski Wal- wego. (ad)
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Posiedzenie Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

O potrzebach kombatantów
i wielkiej rocznicy
Program przysz∏orocznych uroczystoÊci kombatanckich zwiàzanych
z 60. rocznicà zakoƒczenia II wojny Êwiatowej oraz sprawy ochrony
zdrowia w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie ustawy o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych – to dwa g∏ówne
tematy posiedzenia Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych,
które odby∏o si´ 14 paêdziernika br.
osiedzenie Rady prowadzi∏ jej
przewodniczàcy dr Jerzy Woêniak. W obradach uczestniczyli kierownik Urz´du Jan Turski i jego zast´pca Jerzy Koz∏owski. Obecny by∏ tak˝e przyby∏y z Londynu prezes SPK w Wielkiej Brytanii i sekretarz generalny Federacji Âwiatowej
SPK Mieczys∏aw Jarkowski.
Przed rozpocz´ciem obrad minister Jan Turski wr´czy∏ wiceprezesowi Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Sybiraków Tadeuszowi Chwiedziowi
akt powo∏ujàcy go do sk∏adu Rady.
Nast´pnie przedstawi∏ informacj´
o g∏ównych kierunkach pracy Urz´du w pierwszym pó∏roczu bie˝àcego
roku. Zatrzyma∏ si´ przy tym na
dwóch sprawach: pierwsza to tegoroczne uroczystoÊci (upami´tniajàce
Monte Cassino, Powstanie Warszawskie, Kampani´ WrzeÊniowà), druga
– nowelizacja ustawy kombatanckiej.
Jak wiadomo, na poczàtku wrzeÊnia
przewagà siedmiu g∏osów zosta∏ odrzucony przez Sejm projekt nowelizacji tej ustawy, nad którà Sejm pracowa∏ ponad dwa lata. W procesie legislacyjnym uczestniczyli równie˝
przedstawiciele kombatantów, w tym
cz∏onkowie Rady. Urzàd uczyni∏
wszystko, aby pos∏owie znali stanowisko kombatantów w sprawie ustawy, która ich bezpoÊrednio dotyczy.
Na zakoƒczenie kierownik Urz´du
poinformowa∏, ˝e z okazji Dnia Weterana, decyzjà premiera, z ogólnej
rezerwy bud˝etu Paƒstwa zosta∏o
przekazane na rzecz kombatantów
0,5 mln z∏ (tekst Zarzàdzenia Preze-
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Fot. B. Materska

Nowo powo∏any cz∏onek Rady Tadeusz
Chwiedê pe∏ni funkcj´ wiceprezesa Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Sybiraków
oraz prezesa Oddzia∏u tego zwiàzku
w Bia∏ymstoku

sa Rady Ministrów publikujemy na
stronie 4). Z kwoty tej 350 tys. z∏
przeznaczono na pomoc indywidualnà dla kombatantów znajdujàcych
si´ w najtrudniejszej sytuacji finansowej, a pozosta∏e 150 tys. na dofinansowanie upami´tniania tradycji walk
o niepodleg∏oÊç (wydawnictwa, wystawy, uroczystoÊci itd.).
Planowane na przysz∏y rok uroczystoÊci kombatanckie (zwiàzane
przede wszystkim z obchodami 60.
rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej) przedstawi∏ zast´pca kierownika
Urz´du Jerzy Koz∏owski. Nie prezentujemy ich jeszcze na ∏amach „Kombatanta”, poniewa˝ na razie jest to
tylko projekt, nadal uzupe∏niany i poprawiany. Trzeba natomiast powiedzieç, ˝e w ramach tych obchodów
proponuje si´ m.in. zorganizowanie
II Zjazdu Kombatantów Polskich.
W dyskusji, która si´ nast´pnie
wywiàza∏a, i która wysz∏a poza ramy

samych obchodów, g∏os zabrali w kolejnoÊci: Zbigniew Âcibor-Rylski, Boles∏aw Lisowski, Adam Szeworski,
W∏adys∏aw Matkowski, Mieczys∏aw
Jarkowski, Jerzy Woêniak, Stanis∏aw
Ozonek, Stanis∏aw Stefaƒski, Henryk
Strzelecki. Podsumowa∏ jà prowadzàcy obrady Jerzy Woêniak, proszàc
ka˝dà organizacj´ o wniesienie ewentualnych poprawek do projektu programu obchodów, który musi byç
skonstruowany w oparciu o prawd´
historycznà. Zaproponowa∏ tak˝e,
aby jedno z najbli˝szych posiedzeƒ
Rady poÊwi´ciç tej tematyce. W dyskusji omówiono te˝ wst´pnie inicjatyw´ powo∏ania centralnej placówki
muzealno-edukacyjnej gromadzàcej
dorobek polskiego ruchu kombatanckiego. Prace nad tà inicjatywà trwajà.
Troska o polepszenie warunków
˝yciowych najgorzej sytuowanych
kombatantów zdominowa∏a koƒcowà
cz´Êç obrad. Ich podstawà by∏ przyj´ty
przez aklamacj´, skierowany do Prezesa Rady Ministrów Apel Rady
w sprawie poprawy sytuacji bytowej
najubo˝szych kombatantów i osób represjonowanych, w którym Rada
zwraca si´ z proÊbà o rozwa˝enie postulatu, aby najni˝sze ∏àczne Êwiadczenie (emerytura/renta + dodatki) wynosi∏o co najmniej 1000 z∏otych. Proponowana przez Rad´ korekta obj´∏aby oko∏o jednà trzecià ogó∏u osób posiadajàcych uprawnienia kombatantów i osób represjonowanych.
Nast´pnie dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych Krzysztof Skolimowski, omówi∏ g∏ówne postanowienia ustawy
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210, poz. 2135)
dotyczàce Êrodowiska inwalidów wojennych, osób represjonowanych
i kombatantów (patrz artyku∏ Andrzeja Mossakowskiego, opublikowany w poprzednim numerze
„Kombatanta” – Szczególne uprawnienia kombatanckie, nr 10/2004).
Poza tym wskaza∏ na rosnàcà rol´
Dokoƒczenie na str. 4
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Dokoƒczenie ze str. 3

Wa˝ne dla kombatantów – inwalidów

samorzàdu terytorialnego w zakresie kszta∏towania lokalnej polityki
zdrowotnej i mo˝liwoÊci uwzgl´dnienia w niej specyfiki Êrodowiska
kombatanckiego. Do tego bardzo
wa˝nego tematu wrócimy w nast´pnych numerach „Kombatanta”.
Uroczystym akcentem podczas
obrad by∏o zaprezentowanie przez
ministra Jana Turskiego Ksi´gi Jubileuszowej, którà dr Jerzy Woêniak
otrzyma∏ poprzedniego dnia od kolegów kombatantów i Instytutu Pami´ci Narodowej.
B.M.

Przypominamy
o wymianie ksià˝ki inwalidy
wojennego/wojskowego

Zarzàdzenie Nr 84
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 wrzeÊnia 2004 roku
w sprawie przyznania Urz´dowi do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z ogólnej rezerwy bud˝etowej,
Êrodków finansowych, z przeznaczeniem
na dofinansowanie zadaƒ realizowanych
przez Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Na podstawie § 1 ust. 1 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dysponowania rezerwà ogólnà bud˝etu paƒstwa (Dz. U.
Nr 66, poz. 790 oraz z 2001 r. Nr 128,
poz. 1412) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Zwi´ksza si´, z ogólnej rezerwy
bud˝etowej okreÊlonej w art. 23 ustawy
bud˝etowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167), wydatki bud˝etowe w cz´Êci, której dysponentem jest Kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o kwot´ 500 tys. z∏, w tym:
1. 350 tys. z∏ – z przeznaczeniem na pomoc socjalnà dla kombatantów;
2. 150 tys. z∏ – z przeznaczeniem na dofinansowanie uroczystoÊci upami´tniajàcych tradycje walk o niepodleg∏oÊç.
§ 2. Minister Finansów, na wniosek
Kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dokona odpowiednich zmian w bud˝ecie
paƒstwa na rok 2004.
§ 3. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie
z dniem podpisania.
Prezes Rady Ministrów
Marek Belka
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W poprzednim numerze „Kombatanta” przedstawiliÊmy szczególne uprawnienia kom batanckie zapisane w ustawie o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135). Jak wiadomo, potwierdzeniem przys∏ugujàcych uprawnieƒ do wystawienia recepty na bezp∏atne leki jest ksià˝ka inwalidy
wojennego/ wojskowego, legitymacja osoby represjonowanej lub inny dokument
(wdowy po inwalidzie wojennym). Przypominamy wi´c, ˝e ksià˝ki inwalidy wojenne go/wojskowego zachowujà wa˝noÊç tylko do dnia 16 listopada 2004 r.

by wymieniç ksià˝k´, nale˝y zg∏osiç si´ do terenowej placówki Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (oddzia∏u, inspektoratu czy biura) i na pobranym tam specjalnym formularzu
z∏o˝yç odpowiedni wniosek. We wniosku tym trzeba podaç: imi´ i nazwisko,
dat´ urodzenia, numer PESEL, adres
zamieszkania, numer dowodu osobi-

A

stego lub innego dokumentu to˝samoÊci, symbol i numer renty inwalidy
wojennego (lub wojskowego), oÊwiadczenie o wyra˝eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do∏àczyç dwie fotografie.
Wniosek mo˝na te˝ wys∏aç pocztà lub przekazaç przez osob´ upowa˝nionà.
(red.)

Komunikat

Rozwiàzanie przyj´te w rozporzàdzeniu z dnia 17 czerwca 2004 r. oznacza, ˝e nie b´dzie mo˝liwe kolejne mianowanie tych osób, które otrzyma∏y nominacje oficerskie na podstawie ustawy
z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania
na wy˝sze stopnie wojskowe ˝o∏nierzy
uczestniczàcych w walkach o wolnoÊç
i niepodleg∏oÊç Polski podczas II wojny
Êwiatowej i w okresie powojennym
(Dz. U. Nr 72, poz. 804).
Nie oznacza to bynajmniej zakoƒczenia procesu honorowania wy˝szymi
stopniami wojskowymi za zas∏ugi z tytu∏u udzia∏u w walkach o niepodleg∏oÊç
paƒstwa. Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w dalszym ciàgu b´dzie przyjmowa∏ do realizacji, przedk∏adane przez zarzàdy
g∏ówne organizacji kombatanckich,
wojskowych komendantów uzupe∏nieƒ
oraz attachés obrony, wnioski o mianowanie na stopnie oficerskie tych uczestników walki o niepodleg∏oÊç Polski,
którzy dotychczas nie skorzystali
z uprawnieƒ zawartych w ustawie
z dnia 24 lipca 1999 r.

w sprawie zmian w zasadach
mianowania na wy˝sze stopnie
wojskowe uczestników walk
o niepodleg∏oÊç paƒstwa
lipca 2004 r., rozporzàdzeniem
z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie
mianowania na stopnie wojskowe (Dz.
U. Nr 150, poz. 1584), minister obrony
narodowej wprowadzi∏ istotne zmiany
w zakresie nadawania stopni wojskowych za zas∏ugi w walce o niepodleg∏oÊç paƒstwa. Przywo∏any akt prawny
stanowi, ˝e mianowanie na wy˝szy stopieƒ wojskowy osób, o których mowa
w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, tj. zas∏u˝onych
w walkach o niepodleg∏oÊç paƒstwa,
mo˝e nastàpiç tylko jeden raz.
Wprawdzie obowiàzujàce poprzednio rozporzàdzenie ministra obrony
narodowej z dnia 21 czerwca 1995 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie
zasad, warunków i trybu mianowania
na stopnie wojskowe (Dz. U. Nr 78,
poz. 394) w zasadzie ogranicza∏o mo˝liwoÊç uhonorowania do jednego aktu,
jednak dopuszcza∏o, aby w wyjàtkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach weteran móg∏ zostaç wyró˝niony po raz drugi.
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pp∏k dr Miros∏aw SULEJ
naczelnik Wydzia∏u Odznaczeƒ i Mianowaƒ
w Departamencie Wojskowym
Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
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Spotkanie kombatantów województwa mazowieckiego

O potrzebie integracji
Êrodowisk kombatanckich
W Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej na
ul. ˚wirki i Wigury w Warszawie, 21 wrzeÊnia br. odby∏o si´ doroczne
spotkanie Êrodowisk kombatanckich województwa mazowieckiego,
organizowane pod patronatem wojewody mazowieckiego.
spó∏organizatorami spotkania byli: Rada Kombatantów Województwa Mazowieckiego, Departament Wychowania i Promocji ObronnoÊci Ministerstwa Obrony Narodowej oraz
Zarzàd Okr´gowy Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i By∏ych Wi´êniów Politycznych.
Z mazowieckimi kombatantami
spotka∏ si´ kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Turski oraz dyrektor Departamentu Wojskowego
UdSKiOR p∏k Jan Ozga. Wojewod´
mazowieckiego
reprezentowali
m.in. wicewojewoda Maciej Sieczkowski i dyrektor Wydzia∏u Polityki
Spo∏ecznej Mazowieckiego Urz´du
Wojewódzkiego Halina Lipke.
W spotkaniu wzi´∏o udzia∏ ponad 120 kombatantów z wi´kszoÊci
powiatów województwa mazowieckiego. Obecni byli przedstawiciele
w∏adz samorzàdowych, w tym prezydenci P∏ocka i Ostro∏´ki, ponad
20 starostów, wicestarostów oraz
przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, którzy przybyli z cz∏onkami Powiatowych Rad
Kombatantów. Kombatanci i samorzàdowcy wys∏uchali tak˝e koncertu
Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego Wojska Polskiego.
– Spotkania kombatantów organizowane pod patronatem wojewody
mazowieckiego i Rady Kombatantów
Województwa Mazowieckiego sta∏y
si´ dobrà tradycjà – powiedzia∏
w mowie powitalnej przedstawiciel
Rady Kombatantów p∏k w st. spocz.
Józef KoleÊnicki.
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O pracach Mazowieckiego Urz´du Wojewódzkiego, dotyczàcych
rozpoznania sytuacji socjalnej
i zdrowotnej kombatantów na terenie województwa mówi∏ wicewojewoda Maciej Sieczkowski.
O obchodach licznych w tym roku
„okràg∏ych” rocznic mówi∏ minister
Jan Turski. PodkreÊli∏, ˝e dla województwa mazowieckiego, a zw∏aszcza samej Warszawy istotne by∏y obchody 60. rocznicy akcji ,,Burza”
oraz wybuchu Powstania Warszawskiego. Stwierdzi∏, ˝e obchody te zorganizowano wyjàtkowo profesjonalnie, co pozwoli∏o zwróciç uwag´
Êwiata na ten jak˝e wa˝ny dla Polaków epizod II wojny Êwiatowej. PodkreÊli∏ tak˝e rol´ w∏adz wojewódzkich w koordynowaniu uroczystoÊci
z udzia∏em kombatantów, a tak˝e
stwierdzi∏, ˝e wojewoda mazowiecki
wyró˝nia si´ w wype∏nianiu swoich
zadaƒ zwiàzanych z pobudzaniem
aktywnoÊci samorzàdów lokalnych
na rzecz Êrodowisk kombatanckich.
Minister Jan Turski w swoim wystàpieniu szczególnà uwag´ skierowa∏ na kilka spraw politycznych majàcych wp∏yw na nastroje Êrodowisk
kombatanckich. Protesty tych Êrodowisk wzbudzajà dzia∏ania i wypowiedzi Eriki Steinbach z niemieckiego Zwiàzku Wyp´dzonych. Pozytywnym sygna∏em jest natomiast akt
pojednania kombatantów litewskich
i polskich z wileƒskiego AK. Najbli˝sze miesiàce b´dà z kolei wiàza∏y si´ z przygotowaniami do przysz∏orocznych uroczystoÊci dotyczàcych 60. rocznicy zakoƒczenia II
wojny Êwiatowej.

O potrzebie integracji Êrodowisk
kombatanckich i wspólnym wyst´powaniu wobec w∏adz w sprawach
socjalnych i zdrowotnych mówi∏a
m.in. przedstawicielka Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich dr Halina
J´drzejewska. Na kwestie zwiàzane
z nadmiernym upolitycznieniem
próby zmiany ustawy o kombatantach zwróci∏ uwag´ p∏k Eugeniusz
Gotowiec, reprezentujàcy Ogólnopolski Zwiàzek ˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich, który stwierdzi∏, ˝e
pozbawienie uprawnieƒ kombatanckich wielu frontowych ˝o∏nierzy
i partyzantów, tylko dlatego, ˝e znaleêli si´ po wojnie w szeregach Milicji Obywatelskiej lub Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego nie jest
dobrym rozwiàzaniem. Poza nawiasem grona weteranów stawia bowiem wielu naprawd´ uczciwych
i zas∏u˝onych ludzi.
Przedstawiciel kombatantów z terenu powiatu przasnyskiego J. Furman zwróci∏ uwag´ na problem osób
wysiedlonych przez hitlerowców
w czasie II wojny Êwiatowej. Nie
wszyscy spoÊród wysiedlonych z terenu powiatu sà w stanie udokumentowaç fakt wysiedlenia i niewolniczej
pracy na rzecz III Rzeszy.
Kilku mówców mówi∏o o potrzebie dalszego integrowania mazowieckiego Êrodowiska kombatantów, najliczniejszego w Polsce.
W imieniu samorzàdowców wyrazi∏
to przekonanie starosta ˝yrardowski
Stanis∏aw Niewiadomski: – Nasza
dzisiejsza obecnoÊç, to wyraz doceniania przez w∏adze wojewódzkie roli,
jakà odgrywamy my, samorzàdowcy,
oraz rady kombatantów w powiatach
i miastach w integrowaniu Êrodowisk
kombatanckich na swoim terenie.

Zbigniew CZAPLICKI
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Wizyta na Grodzieƒszczyênie
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych od
poczàtku swojej dzia∏alnoÊci szczególnà wag´ przywiàzuje do
utrzymywania kontaktów z polskimi Êrodowiskami kombatanc kimi na Wschodzie. Na wniosek kierownika Urz´du, od 1995 ro ku premier przyzna∏ sta∏e Êwiadczenie pieni´˝ne prawie 10 tysiàcom weteranów II wojny Êwiatowej. Stanowi to istotnà po moc dla wielu rodzin polskich mieszkajàcych w paƒstwach po wsta∏ych po rozpadzie Zwiàzku Radzieckiego.
dniach 18-20 wrzeÊnia na
zaproszenie Stowarzyszenia Polaków – Ofiar Represji Politycznych (Stowarzyszenia
Sybiraków) i Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej na
Grodzieƒszczyênie przebywa∏ minister Jerzy Koz∏owski, zast´pca kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Pobyt delegacji Urz´du na Bia∏orusi zwiàzany by∏ z obchodami Dnia
Sybiraka i 10-lecia dzia∏alnoÊci organizacji zrzeszajàcej ofiary represji
stalinowskich.
Pierwszego dnia pobytu minister
Jerzy Koz∏owski, ambasador Tadeusz Pawlak, konsul generalny Andrzej Kr´towski i prezes Zwiàzku
Polaków na Bia∏orusi Tadeusz
Kruczkowski z∏o˝yli w Lidzie wiàzanki kwiatów przed pomnikiem lotników polskich poleg∏ych w wojnie
polsko-radzieckiej 1920 r. Nast´pnie
delegacje uda∏y si´ do Domu Polskiego na spotkanie z przedstawicie-

lami polskich Êrodowisk kombatantów i osób represjonowanych.
Mi∏ym i wdzi´cznym akcentem
spotkania by∏y wyst´py dzieci´cych
i m∏odzie˝owych zespo∏ów wokalno-tanecznych And˝elika i Lidzianie.
Po wyst´pach minister Jerzy Koz∏owski, w imieniu kierownika Urz´du Jana Turskiego oraz w∏asnym,
serdecznie podzi´kowa∏ dyrektor
Izabeli Tyrkin i pozosta∏ym pracownikom Domu Polskiego
w Lidzie za dotychczasowà dzia∏alnoÊç i za opiek´
nad polskimi kombatantami. W dowód uznania
i wdzi´cznoÊci ta szczególnie zas∏u˝ona dla Polaków z Bia∏orusi placówka kulturalno-oÊwiatowa
zosta∏a wyró˝niona Medalem Urz´du
za dotychczasowà dzia∏alnoÊç na
rzecz upami´tniania polskich tradycji walk i m´czeƒstwa. Merytoryczna
cz´Êç spotkania poÊwi´cona by∏a
Êwiadczeniom i przywilejom przys∏ugujàcym kombatantom
oraz osobom represjonowanym zamieszka∏ym na sta∏e za granicà.
Po spotkaniu minister Jerzy Koz∏owski
wraz z konsulem Andrzejem Kr´towskim
i konsul Wandà Szwejkowskà udali si´ na
Fot. W. Szwejkowska
mogi∏´ ˝o∏nierzy Armii
18 wrzeÊnia br. Przed Domem Polskim w Lidzie stojà od Krajowej w Surkonlewej: ambasador Tadeusz Pawlak, prezes Zwiàzku Polatach. Na tym niewielków na Bia∏orusi Tadeusz Kruczkowski, Jan P. Sobolewski z Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych kim cmentarzyku spoUdSKiOR, minister Jerzy Koz∏owski, konsul generalny czywajà, razem ze
swym bohaterskim doRP w Grodnie Andrzej Kr´towski

W
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Fot. W. Szwejkowska

18 wrzeÊnia br. Cmentarz ˝o∏nierzy AK
w Surkontach. Przy grobie bohaterskiego
dowódcy pu∏kownika Macieja Kotwicza-Kalenkiewicza stojà minister Jerzy Koz∏owski i pani Janina Krecz, która opiekuje si´ mogi∏ami polskich ˝o∏nierzy

wódcà pu∏kownikiem Maciejem Kotwiczem-Kalenkiewiczem, polegli
i zamordowani ˝o∏nierze AK. Dzieƒ

Lida, Surkonty,

Tak blisko
mia∏ si´ ju˝ ku koƒcowi i w zapadajàcym zmroku Êwiate∏ka zapalonych
zniczy pog∏´bia∏y atmosfer´ powagi
oraz niezwyk∏oÊci tego miejsca.
Kolejny dzieƒ wizyty wype∏ni∏y
uroczystoÊci i spotkania w Grodnie.
Rankiem 19 wrzeÊnia na skwerku
przed Domem Polskim zebra∏o si´ kilkadziesiàt osób. Górowa∏y nad nimi
sztandary dzia∏ajàcych przy Zwiàzku
Polaków na Bia∏orusi: Stowarzyszenia
Polaków – Ofiar Represji Politycznych, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Stowarzyszenia ˚o∏nierzy
Armii Krajowej. Zebrani z∏o˝yli kwiaty i zapalili znicze pod zawieszonà na
Êcianie Domu tablicà poÊwi´conà
ofiarom represji stalinowskich. Odczytano Apel Poleg∏ych i wspólnie
z chórem Sybirak odÊpiewano Rot´.
S∏owa tej pieÊni mia∏y tutaj, na dawnych kresach II Rzeczypospolitej,
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szczególnà wymow´. Podczas uroczystoÊci minister Jerzy Koz∏owski wr´czy∏ Tadeuszowi Malewiczowi, wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia
˚o∏nierzy AK, pismo od ministra Jana
Turskiego wraz z przyznanym za zas∏ugi Medalem Urz´du. Medalem uhonorowany zosta∏ równie˝ Dom Polski.

rzyszeniem Halinie Jako∏cewicz za dotychczasowà, pe∏nà poÊwi´cenia, prac´ w polskim ruchu kombatanckim oraz
wr´czy∏ pismo od ministra Jana Turskiego
i przyznany Medal Urz´du. Podzi´kowania i gratuFot. W. Szwejkowska
lacje z∏o˝yli
pani prezes 18 wrzeÊnia br. Powitanie delegacji Ministerstwa Spraw
tak˝e konsul Zagranicznych i Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych w Domu Polskim w Lidzie. W druAndrzej Kr´gim planie na zdj´ciu – cz∏onkowie zespo∏ów „And˝elitowski oraz ka” i „Lidzianie”
Klara Rogalska, reprezentujàca na uro- czach, gdzie z∏o˝yli wiàzank´ kwiaczystoÊci Zwiàzek Sybira- tów pod pomnikiem zamordowaków. Po zakoƒczeniu uro- nych w czasie wojny mieszkaƒców
czystej cz´Êci spotkania od- Grodna i okolic. Miejsce kaêni upaFot. W. Szwejkowska
19 wrzeÊnia br. UroczystoÊci g∏ówne zwiàzane by∏a si´ dyskusja, podczas mi´tnia wysoki granitowy krzy˝
z Dniem Sybiraka. Poczty sztandarowe stowarzyszeƒ której weterani i Sybiracy wznoszàcy si´ na przedpolu starego
kombatanckich przed Domem Polskim w Grodnie
podnieÊli szereg proble- zniszczonego fortu.
Druga wojna Êwiatowa wycisn´∏a
niezatarte pi´tno na losach mieszkaƒców Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Zmieni∏a oblicze tych
ziem, kordonem granicznym odcinajàc od Polski tysiàce naszych rodaków.
DziÊ ˝yjà tak blisko kraju swych przodków, piel´gnujàc w sobie dum´ z w∏asnych korzeni, j´zyka i tradycji. OczeSpod Domu Polskiego zgroma- mów zwiàzanych z realizacjà nada- kujà – i s∏usznie, ˝e Polska wspieraç
dzeni udali si´ na grodzieƒski cmen- nych im uprawnieƒ kombatanckich. ich b´dzie w tych dzia∏aniach.
tarz wojskowy. Na cmentarzu mini- W jej trakcie zebrani zostali zapoznaOprac. Jan P. SOBOLEWSKI
ster Jerzy Koz∏owski i konsul An- ni z obowiàzujàcymi
drzej Kr´towski z∏o˝yli wieƒce pod w Polsce regulacjami
Krzy˝em Katyƒskim wzniesionym prawnymi i kompetenna kwaterze ˝o∏nierzy poleg∏ych we cjami Urz´du do Spraw
wrzeÊniu 1939 r. Oficjalne uroczy- Kombatantów i Osób
stoÊci zwiàzane z obchodzonym Represjonowanych.
przez polskà spo∏ecznoÊç Dniem SyOstatni dzieƒ pobybiraka zakoƒczy∏a msza w katedrze tu w Grodnie wype∏ni∏y
pod wezwaniem Êw. Franciszka Ksa- mi´dzy innymi spotkawerego. Nabo˝eƒstwo w j´zyku pol- nie z dyrektorem muskim odprawi∏ ksiàdz biskup Antoni zeum historycznego na
Fot. H. Giebieƒ
Dziemianko.
Starym i Nowym Zam- Siedzà od lewej: Tadeusz Kruczkowski – prezes ZP na
Póênym popo∏udniem, na skwer- ku Jurijem Kiturkà Bia∏orusi, Tadeusz Pawlak – Ambasador RP, Jerzy Koku ko∏o Domu Polskiego, odby∏a si´ oraz wizyta w szkole z∏owski – zast´pca kierownika Urz´du do Spraw KombauroczystoÊç z okazji 10-lecia dzia∏al- polskiej. W drodze po- tantów i Osób Represjonowanych, Izabela Tyrkin – dyrektor Domu Polskiego w Lidzie, Andrzej Kr´towski –
noÊci Stowarzyszenia Polaków – wrotnej minister Jerzy
konsul generalny w Grodnie, Wiktoria Sebastianowicz –
Ofiar Represji Politycznych. Mini- Koz∏owski i konsul An- prezes Stowarzyszenia ˚o∏nierzy AK, stoi pochylona nad
ster Jerzy Koz∏owski w ciep∏ych s∏o- drzej Kr´towski zatrzy- konsulem – Helena Giebieƒ, prezes lidzkiego oddzia∏u
wach podzi´kowa∏ kierujàcej stowa- mali si´ w Naumowi- Stowarzyszenia Sybiraków

Grodno, Naumowicze...

kraju przodków
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Ci, którzy odeszli

Alfons Cyrzon (1924-2003)

Odszed∏
na wiecznà wart´
lfons Cyrzon urodzi∏ si´ 21
marca 1924 r. we wsi S∏awki na Pomorzu Gdaƒskim.
Rodzice Jego, Józef i Anna z domu
Bystroƒ, byli rolnikami. Mieli siedmioro dzieci: pi´ciu synów i dwie
córki. Alfons by∏ drugim z rz´du.
Rodzice dbali o wychowanie i wykszta∏cenie dzieci. Gdy nadesz∏a
wojna, dla Alfonsa jedynym marzeniem by∏o chwycenie za broƒ
i podj´cie walki z okupantem.

A

Marzenie to uda∏o si´ zrealizowaç
ju˝ 1 wrzeÊnia 1941 r. Mia∏ ukoƒczone 17 lat i 5 miesi´cy, ale wzrost i masywna budowa, przemawia∏y za nim.
Wraz z kolegà przeniós∏ si´ na teren
Podlasia, aby podjàç dzia∏alnoÊç dywersyjnà w Batalionach Ch∏opskich,
wspó∏dzia∏ajàcych na tym terenie
z Armià Krajowà (od 1943 r.). Pos∏ugiwa∏ si´ pseudonimem „Zbieg”. Wed∏ug relacji kolegów, odznacza∏ si´
du˝à odwagà i sprawnoÊcià podczas
akcji bojowych. 10 lipca 1944 r. w potyczce z Niemcami, uleg∏ powa˝nej
kontuzji. Zosta∏ zraniony w g∏ow´
i utraci∏ wzrok.

Ju˝ w 1952 r. (do grudnia 1956 r.)
podjà∏ prac´ sekretarza w Polskim
Zwiàzku Niewidomych w S∏upsku.
RównoczeÊnie czyni∏ starania
o powo∏anie spó∏dzielni niewidomych. Po zarejestrowaniu spó∏dzielni (od 1957 r.) podjà∏ prac´
na stanowisku prezesa zarzàdu
spó∏dzielni. Jego ogromnà zas∏ugà
by∏o wywalczenie zgody u w∏adz na
nadanie spó∏dzielni imienia mjr.
Edwina Wagnera, pierwszego prezesa Zarzàdu G∏ównego ZO˚,
ociemnia∏ego w wojnie polsko-bolszewickiej, sanacyjnego pos∏a, zamordowanego w obozie w OÊwi´cimiu.
W 1964 r., po przeniesieniu si´
do Warszawy objà∏ funkcj´ prezesa Spó∏dzielni Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy. Na tym stanowisku pozostawa∏ do 1967 r. (wtedy otworzy∏
w∏asny warsztat). Do Spó∏dzielni
Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy na proÊb´
dzia∏aczy Spó∏dzielni powróci∏
w 1977 r. Na stanowisku tym pozostawa∏ a˝ do przejÊcia na emerytur´ w 1989 r.

Jak prze˝y∏ to tragiczne zdarzenie dwudziestoleni Cyrzon, mo˝na
jedynie domyÊlaç si´. Ca∏y Jego
dotychczasowy Êwiat runà∏.

Obok nurtu zawodowego, w ˝yciu Alfonsa Cyrzona wyjàtkowe
miejsce zajmowa∏a dzia∏alnoÊç
spo∏eczna.

W 1945 r. zosta∏ skierowany na
rehabilitacj´ do OÊrodka Szkolenia Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy w Surhowie na Lubelszczyênie.

W 1950 r. zosta∏ wybrany do
Rady Naczelnej Zwiàzku Inwalidów Wojennych. W tym samym roku wybrano Go na radnego rady
wojewódzkiej w Koszalinie. Przez
siedem lat, a˝ do wyjazdu ze S∏upska, pe∏ni∏ funkcj´ prezesa Zarzàdu Okr´gu ZIW w Koszalinie. Od
1961 r. do 1964 r. by∏ prezesem Za-

W 1947 r. ju˝ jako inwalida wojenny z udokumentowanymi uprawnieniami uzyska∏ w zarzàd kiosk
„Ruchu” w S∏upsku.
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rzàdu G∏ównego ZO˚ w Warszawie. Od 1973 r. a˝ do Êmierci pe∏ni∏ funkcj´ prezesa Zarzàdu Oddzia∏u ZO˚ RP w Warszawie. Od
marca 1997 r. pe∏ni∏ dodatkowo
funkcj´ wiceprezesa Zarzàdu
G∏ównego ZO˚ RP.
Za swe zas∏ugi prezes Alfons
Cyrzon by∏ odznaczony Krzy˝ami:
Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski, Srebrnym Krzy˝em Virtuti
Militari, Z∏otymi Odznakami:
ZO˚, ZIW i PZN. W jego aktach
znalaz∏em 27 orderów, odznaczeƒ
i wyró˝nieƒ.
Mjr Alfons Cyrzon zmar∏ 13 paêdziernika 2003 r. Pogrzeb odby∏ si´
22 paêdziernika. Pochowany zosta∏
na Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach z pe∏nymi honorami wojskowymi. Nad grobem po˝egna∏em
Go s∏owami: „Przez ca∏e swoje ˝ycie
stara∏eÊ si´ s∏u˝yç innym. By∏eÊ
wra˝liwy na troski i cierpienia ludzi
– niech Dobry Bóg nagrodzi Ci´ sowicie za Twoje cierpienia i za to
wszystko, co uczyni∏eÊ dla innych”.

W∏adys∏aw GO¸ÑB
Prezes Zarzàdu G∏ównego ZO˚ RP
KOMBATANT 2004 nr 11

Ci, którzy odeszli

Andrzej Filipowski (1899-2004)

Najstarszy polski
˝o∏nierz–tu∏acz
-letni kpt. Andrzej Filipowski odszed∏ na wiecznà wart´ 4 sierpnia 2004 roku.
Urodzi∏ si´ w Jerzmanowicach ko∏o Krakowa w 1899 r. Jako ˝o∏nierz
marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego bra∏
udzia∏ w wojnie polsko-bolszewickiej
1919-1921. W okresie mi´dzywojennym mieszka∏ i pracowa∏ w Sosnowcu.
W latach 1940-1941 by∏ wi´êniem
sowieckiej Workuty, gdzie doÊwiadczy∏, co to g∏ód i ch∏ód, poni˝enie
i praca ponad si∏y. Wydosta∏ si´ stamtàd dzi´ki zabiegom dyplomatycznym
gen. Sikorskiego w ZSRR.
Pod koniec sierpnia 1941 r. dotar∏
do tworzàcej si´ tam Armii Polskiej
gen. Andersa. Potem szlak wiód∏

105

przez Iran, Irak, Jordani´, Palestyn´
i Egipt, a dalej z Kairu i Aleksandrii
do portów w Italii.
Tam na ziemi w∏oskiej, jako ˝o∏nierz 3 Dywizji Strzelców Karpackich
uczestniczy∏ w bojach nad Sangrà,
o Monte Cassino, Ankon´, a w koƒcu
i o Boloni´. Tam na ziemi w∏oskiej,
poleg∏o tysiàce jego kolegów, po wielu zaginà∏ Êlad.
Po wojnie ba∏ si´ powróciç do poja∏taƒskiej Polski, aby go znowu nie
wywieziono na nieludzkà ziemi´. Ponad pó∏ wieku trwa∏ jego tu∏aczy szlak
do Polski – 8 lat w Anglii, 15 w Chicago, potem znowu we W∏oszech.
W roku 1992 powróci∏ do Polski.
Zamieszka∏ w Myszkowie. Setnà rocz-

nic´ urodzin prze˝ywa∏ wÊród najbli˝szych. Z ˝yczeniami przybywali z Warszawy – p∏k Jerzy Kujawa, p∏k Zbigniew Dylon, minister Jerzy Woêniak...
W grudniu 2003 r. uhonorowany
zosta∏ Orderem Polonia Restituta.
W ostatnià ziemskà drog´ odprowadza∏a go rodzina, sàsiedzi, przyjaciele, znajomi, w∏adze Myszkowa,
poczty sztandarowe – miasta Myszkowa, Zwiàzku Inwalidów Wojennych
z Myszkowa, Zwiàzku Sybiraków
z Cz´stochowy i jednostki wojskowej
z Lubliƒca.
Stefan NOWAK

Andrzej Gmerek (1900-2004)

Uczestnik Bitwy
o Warszaw´ 1920 r.
kwietnia 2004 r. po˝egnaliÊmy
uczestnika wojny bolszewickiej, zwyci´skiej Bitwy o Warszaw´
w 1920 r., 103-letniego porucznika
Andrzeja Gmerka. Urodzi∏ si´ 23 listopada 1900 r. w ¸odzi ko∏o St´szewa w rodzinie robotnika leÊnego. Majàc 17 lat zosta∏ powo∏any do Wojska
Pruskiego, jednak˝e z powodu choroby uniknà∏ walki w Armii Pruskiej. Po
kilkumiesi´cznym pobycie w szpitalu
zosta∏ uznany za niezdolnego do s∏u˝by wojskowej. W maju 1920 r. wstàpi∏
do Wojska Polskiego i bra∏ czynny
udzia∏ w wojnie bolszewickiej, którà
zakoƒczy∏a zwyci´ska Bitwa o Warszaw´ przyczyniajàc si´ do „Cudu nad
Wis∏à”. W listopadzie 1922 r. zosta∏
zdemobilizowany i podjà∏ prac´
w Zak∏adach Roszarniczych w St´szewie. Pracowa∏ tam do emerytury.
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Po wyzwoleniu St´szewa w 1945 r.,
by∏ wypytywany przez ˝o∏nierzy rosyjskich o wiek. Andrzej Gmerek ujmuje
sobie kilka lat. By∏ tak˝e wzywany
przez Urzàd Bezpieczeƒstwa w Poznaniu, jednak˝e zamiast niego pojecha∏ zorientowany w „sprawie” dyrektor ówczesnego zak∏adu i – jak mówi∏
por. Gmerek – „spraw´ za∏atwi∏”.
Po przemianach spo∏eczno-politycznych zosta∏ przyj´ty w szeregi
Zwiàzku Kombatantów RP i BWP.
Otrzyma∏ Krzy˝ za udzia∏ w Wojnie
1918-1920 r. oraz awans do stopnia
podporucznika, nast´pnie otrzyma∏
Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi, a w 100-lecie
urodzin zosta∏ awansowany do stopnia porucznika, zaÊ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowa∏
Go Honorowà Szablà Oficerskà. Porucznik Gmerek otrzyma∏ równie˝

Patent Weterana Walk o WolnoÊç
i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny, Odznak´
za Zas∏ugi dla Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych, Odznak´ za Zas∏ugi dla Województwa
Wielkopolskiego. Zosta∏ przyj´ty
do Towarzystwa Pami´ci Powstania
Wielkopolskiego 1918–1919 r.,
a cz∏onkowie tego˝ Towarzystwa
przyznali Mu tytu∏ Honorowego
Prezesa Towarzystwa.
Odszed∏ od nas cz∏owiek prawy,
godny pami´ci i naÊladowania.
CzeÊç Jego pami´ci.
Marceli SZA¸A
Prezes Ko∏a MG ZKRPiBWP
– St´szew
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Ci, którzy odeszli

Stanis∏aw Grabowski (1919-2004)

˚o∏nierz
Genera∏a Maczka
∏k broni pancernej, in˝ynier
architekt Êp. Stanis∏aw Grabowski zmar∏ 7 marca br.
w Londynie, pozostawiajàc w nieutulonym ˝alu ˝on´ Mari´, syna
Marka z ˝onà Gio, wnuki, wnuczki
i prawnuka Tomka.

P

W angielskim koÊciele katolickim St. Dunstan zebra∏a si´ liczna
rodzina, koledzy z 1 Dywizji Pancernej, której sztandar kombatancki dzier˝y∏ sekretarz Ko∏a 1 Pu∏ku
Pancernego Stanis∏aw Gudowski.
Przybyli liczni polscy i angielscy
przyjaciele i wspó∏pracownicy firmy architektonicznej Damond
Lock, Grabowski & Partners.
˚egnajàc zmar∏ego w imieniu
towarzyszy broni Zbigniew Mieczkowski okreÊli∏ Msz´ Êw. pogrzebowà nabo˝eƒstwem dzi´kczynnym
za ˝yciowe osiàgni´cia zmar∏ego.
Âp. Stanis∏aw tak jak i jego ˝ona
Maria wywodzà si´ z kresowego
ziemiaƒstwa. Po utracie gniazd rodzinnych, ich ojcowie p∏k dypl.
Zygmunt Grabowski oraz p∏k dypl.
Benedykt Ch∏usewicz, wstàpili do
formujàcego si´ wojska polskiego
w Dywizji Syberyjskiej. Tam
6 wrzeÊnia 1919 r. urodzi∏ si´ Stanis∏aw. Przyjaêƒ ojców, w okresie
przedwojennym szefów sztabów
okr´gów Korpusów w PrzemyÊlu
i Grodnie, utrwali∏a si´ ma∏˝eƒstwem ich dzieci po zakoƒczeniu
II wojny Êwiatowej.
Lwowski Korpus Kadetów
nr 1 imienia Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego, potem Szko∏a Podchorà-
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˝ych S∏u˝by Sta∏ej Broni Pancernej
w Modlinie zapewni∏y wysokie, fachowe przygotowanie m∏odemu
entuzjaÊcie s∏u˝by wojskowej.
W wydanej przed kilkoma miesiàcami ksià˝ce „˚o∏nierze Genera∏a
Maczka” (wyd. Fundacja upami´tniania 1 Dywizji Pancernej, Warszawa-Londyn 2003), jako wspó∏autor przeprowadzonej z nim rozmowy, Stanis∏aw Grabowski ocenia
wysoko poziom wyszkolenia m∏odych oficerów, z których wielu znalaz∏o si´ w kadrach oddzia∏ów
1 Dywizji Pancernej.
We wrzeÊniu 1939 r., s∏u˝àc
w Centrum Broni Pancernej w ˚urawicy z chwilà wkroczenia wojsk
radzieckich przedosta∏ si´ do Francji, gdzie jako podporucznik 2 Batalionu Pancernego po walkach nad
Loarà ewakuuje si´ do Wlk. Brytanii. Pobyt wojsk polskich w Szkocji
∏àczy si´ z wieloma wspomnieniami
˝o∏nierzy 1 Dywizji, wyruszajàcej do
boju w sierpniu 1944 r. Jako zast´pca, potem dowódca 3 Szwadronu
1 Pu∏ku Pancernego odbywa kampani´ Francja-Niemcy. Odznaczony
Krzy˝em Walecznych i wieloma innymi odznaczeniami pozostaje
w Pu∏ku do chwili demobilizacji.
Nigdy nie zatraca wi´zów ze swym
oddzia∏em, pe∏niàc funkcj´ prezesa
Ko∏a Pu∏kowego od chwili jego za∏o˝enia a˝ do Êmierci.
˚ycie na emigracji sta∏o si´ dla
Stanis∏awa Grabowskiego nowym
wyzwaniem! Nale˝y do nielicznych
oficerów s∏u˝by sta∏ej, którzy dostali si´ na studia uniwersyteckie.
Po ukoƒczeniu Cambridge i Lon-

don Politechnic staje si´ za∏o˝ycielem biura projektów, noszàcych jego nazwisko do dnia dzisiejszego.
Mimo ca∏kowitej zmiany swego zawodu zajmuje wysokie stanowisko
w obcym Êwiecie. Nigdy jednak nie
zatraca polskich korzeni. W∏àcza
si´ w prac´ przy budowie pomników w Szkocji, a po upadku komunizmu przekazuje tradycje 1 Pu∏ku
Pancernego oddzia∏om w Polsce.
Corocznie odwiedza 10 Brygad´
Kawalerii Pancernej imienia Genera∏a Maczka, przemawiajàc
z okazji ró˝nych uroczystoÊci do jej
˝o∏nierzy.
Mo˝e najlepszym przyk∏adem
zainteresowaƒ Êp. Stanis∏awa Grabowskiego by∏o jego po˝egnalne
przemówienie w Instytucie Architektów. Przechodzàc po 30 latach
na emerytur´, do licznie zebranych
angielskich przyjació∏ i wspó∏pracowników powiedzia∏: „W∏aÊciwie
czu∏em si´ architektem z przypadku, bo moim prawdziwym marzeniem by∏o wkroczenie na czele Pu∏ku Pancernego do oswobodzonej
Warszawy”.
Zbigniew MIECZKOWSKI
KOMBATANT 2004 nr 11

Ci, którzy odeszli

Marian Jonkajtys (1931-2004)

Poeta Sybiraków
kwietnia 2004 r., po d∏ugich
cierpieniach zmar∏ Marian
Jonkajtys – Sybirak, aktor, pedagog, poeta, autor s∏ów do „Marszu Sybiraków”, dobry Polak, szlachetny, skromny cz∏owiek.
Âp. Marian Jonkajtys urodzi∏ si´
20 maja 1931 roku w Augustowie,
w rodzinie nauczycielskiej. We
wrzeÊniu 1939 roku Augustów znalaz∏ si´ pod okupacjà sowieckà.
W walce z Czerwonà Armià zginà∏
Jego starszy brat – Bronis∏aw,
a w paêdzierniku 1939 roku NKWD
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aresztowa∏o ojca – Hieronima.
13 kwietnia 1940 roku, Marian Jonkajtys wraz z czterema siostrami,
bratem i matkà zosta∏ wywieziony
do Pó∏nocnego Kazachstanu w okolice Pietropaw∏owska. Jak tysiàce
polskich dzieci-zes∏aƒców doÊwiadczy∏ ci´˝kiej fizycznej pracy ponad
si∏y, g∏odu, wszy, chorób, n´dzy i poniewierki. Jednak dzi´ki OpatrznoÊci Bo˝ej i heroicznej postawie Matki w szeÊcioletniej walce o prze˝ycie
– jak sam pisa∏ – w kwietniu 1946
roku rodzina wróci∏a do Polski.

Spo∏ecznoÊç Sybiracka z g∏´bokim ˝alem i smutkiem ˝egna swego
Poet´ zapewniajàc, ˝e na zawsze pozostanie w naszej pami´ci jako wielki patriota, prawy cz∏owiek, twórca
poezji Sybirackiej.
Oprac. Cecylia GRYGO

Józef Kaczanowski (1914-2004)

Bohater
z Westerplatte i Lenino
ózef Kaczanowski urodzi∏ si´
5.10.1914 r. w miejscowoÊci Przecim. Mieszka∏ do Êmierci w Czeremsze, woj. podlaskie. W 1936 r. powo∏any zosta∏ do 77 pp w Lidzie
i przydzielony do 8 Kompanii. S∏u˝b´
zakoƒczy∏ jako kapral w 1937 r.
W czerwcu 1939 r. powo∏any zosta∏
do wojska do II Batalionu Morskiego.
Razem z dowódcà dzia∏a – kapralem
Eugeniuszem Grabowskim, celowniczym – bombardierem Wincentym
K∏ysiem, zamkowym – kanonierem
W∏adys∏awem Jakubiakiem, ∏adowniczym – kanonierem Józefem Spi˝arnym, kierowniczym – kanonierem
Franciszkiem ˚ó∏wikiem, amunicyjnym – kanonierem Czes∏awem Filipkowskim oraz drugim amunicyjnym –
kanonierem Czes∏awem Dzier˝gowskim – wszyscy z 14 Dywizjonu Artylerii Konnej w Bia∏ymstoku otrzymali
przydzia∏ do Wojskowej Sk∏adnicy
Tranzytowej na Westerplatte.
Kapral Józef Kaczanowski broni∏
wartowni nr 5. Cudem oko∏o godz.
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18.00 uratowa∏ si´ z nalotu, w trakcie
zniszczenia wartowni (2.09.1939 r.).
Do niemieckiej niewoli dosta∏ si´
jak inni, w dniu 7.09.1939 r. Zosta∏
wywieziony do Stalagu I A Gorken
Kreis Konigsberg. W Stalagu
I A przebywa∏ do dnia ucieczki
z obozu, tj. do 15.11.1939 r.
W trakcie przedzierania si´ do
rodziny zosta∏ schwytany przez radzieckich pograniczników i potraktowany jako kontrabandzista – przygraniczny spekulant. Po rozprawie
sàdowej wywieziony zosta∏ w rejon
Archangielska, do karczowania tajgi.
Po zawarciu Uk∏adu Sikorski –
Majski, przedosta∏ si´ do Diwowa,
miejsca poboru ˝o∏nierza polskiego.
Zosta∏ zmobilizowany do 1 Dywizji
im. T. KoÊciuszki, II pu∏k piechoty,
I kompania – dowódca dru˝yny.
Póêniej awansuje na stopieƒ sier˝anta, walczy z dywizjà o wyzwolenie Warszawy, Bydgoszczy, Ko∏o-

brzegu. Forsuje Odr´ i Kana∏ Hohenzollerów.
Po wojnie zdemobilizowany
i przeniesiony do rezerwy. Dzia∏a
spo∏ecznie w Zwiàzku Kombatantów RP i BWP, w Zarzàdzie Ko∏a
w Czeremsze. Za swà dzia∏alnoÊç
bojowà i spo∏ecznà otrzyma∏: Krzy˝
Virtuti Militari, Krzy˝ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, Krzy˝
Walecznych, Medale – „Za Warszaw´”, „Bitwy pod Lenino”, „Za Berlin”, „Za Odr´, Nys´, Ba∏tyk”, „Za
zwyci´stwo nad Niemcami”, „Za
Wojn´ Obronnà 1939 r.”, „Zwyci´stwa i wolnoÊci” i wiele innych wyró˝nieƒ i odznaczeƒ.
Jako porucznik – weteran walk
o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Ojczyzny
umiera 28.04.2004 r. w rodzinnej
Czeremsze.
CzeÊç Jego pami´ci.
Oprac. M.B.
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Ci, którzy odeszli

Eugeniusz Kalinowski (1922-2004)

Syn
Ziemi Wo∏yƒskiej
wrzeÊnia 2004 r. odszed∏ na wiecznà wart´
mieszkajàcy w Bia∏ymstoku por. Eugeniusz Kalinowski.

23

– Odszed∏eÊ od nas niespodziewanie – wspominali podczas pogrzebu koledzy porucznika Eugeniusza Kalinowskiego. – By∏eÊ synem Ziemi Wo∏yƒskiej, kocha∏eÊ Kresy.
Tam sp´dzi∏eÊ swoje m∏ode lata. 10 lutego 1940 roku deportowany zosta∏eÊ na Sybir. W nieludzkich warunkach, pozbawiony pomocy, skazany by∏eÊ na powolne konanie. Porozumienie Sikorski-Majski pozwoli∏o Ci na wstàpienie do Armii Polskiej. OpuÊci∏eÊ wrogà ziemi´. Walczy∏eÊ w kampanii
w∏oskiej – o Castel di Sangro, Monte Cassino, Ankon´, Boloni´. Po wojnie wróci∏eÊ do Polski. Rozpoczà∏eÊ studia na
Politechnice Bia∏ostockiej, pracowa∏eÊ przy odbudowie bardzo zniszczonego miasta.
Od 1982 roku, ju˝ jako emeryt, poÊwi´ci∏eÊ si´ pracy
spo∏ecznej. Zosta∏eÊ prezesem bia∏ostockiego Êrodowiska
weteranów Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie. Dzi´ki
Tobie zbudowany zosta∏ Pomnik PSZ. Uroczyste ods∏oni´cie nastàpi∏o 3 maja 1991 r. Wielokrotnie bra∏eÊ udzia∏
w spotkaniach z m∏odzie˝à, mówi∏eÊ jej o walce o wolnoÊç,
wspomina∏eÊ w∏asne ˝ycie. Organizowa∏eÊ uroczystoÊci wr´czania sztandarów szkolnych i patronowa∏eÊ powstawaniu
tablic upami´tniajàcych bohaterów wojennych.
Por. Eugeniusz
Kalinowski zosta∏
odznaczony m.in.
Krzy˝em Komandorskim
Orderu
Odrodzenia Polski,
Krzy˝em Walecznych i Krzy˝em
Monte
Cassino.
Dzi´ki Niemu na
Cmentarzu Miejskim w Bia∏ymstoku
powsta∏a Kwatera
By∏ych ˚o∏nierzy
PSZ. Zosta∏ w niej
pochowany.
A.L.
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(...) 3 wrzeÊnia w porcie zacumowa∏y dwa kontrtorpedowce
„Wicher” i „Gryf”, w godzinach
od 10 do 11 artyleria okr´towa
niemiecka przy pomocy lotnictwa
wykry∏a te okr´ty i otworzy∏a do
nich ogieƒ. Ale okazuje si´, ˝e
nie wyrzàdzi∏a za∏odze ani jednostkom wi´kszych szkód. Dopiero oko∏o godz. 11.00 nadlecia∏y
samoloty – niemieckie „stukasy”
i te dopiero zrobi∏y spustoszenie.
Samolotów by∏o oko∏o dziesi´ciu
i tak kr´càc ko∏a nad okr´tem,
a by∏ to „Wicher”, siek∏y z karabinów maszynowych i zrzuca∏y
bomby. Za∏oga strzela∏a z artylerii i broni maszynowej, ale przed
takà nawa∏à ognia nie mog∏a
wiele zrobiç, okr´t trafiony bombami zaczà∏ nabieraç wody
– przechyli∏ si´ na prawà burt´
i zaczà∏ si´ przewracaç. Za∏oga
okr´tu zabra∏a si´ w tym ogromnym zam´cie do wymontowywania dzia∏ i przetransportowania
na molo. Ranni skakali do wody.
Okr´t zbroczony by∏ krwià. To
by∏a straszna rzeê – rannych wyciàgaliÊmy z wody i lokowaliÊmy
na làdzie, byle dalej od niemieckich samolotów...
[Fragment wspomnieƒ z 1939 r.
ppor. Jana Kazubka]
KOMBATANT 2004 nr 11

Ci, którzy odeszli

Jan Kazubek (1917-2004)

Po˝egnanie
rogi Janku, opuÊci∏eÊ nas,
mo˝na powiedzieç nagle,
bo choç choroba by∏a d∏uga
ukrywa∏eÊ jej groêny stan. To typowe dla Twoich zasad nie chwalenia
si´ swymi osiàgni´ciami na polu
walki 1939 r., walki podziemnej
w obozie jenieckim i pracy spo∏ecznej, szczególnie na rzecz szko∏y
podstawowej imienia Woldenberczyków w Dobiegniewie.
Wybuch wojny zasta∏ Morski Dywizjon Lotnictwa w Pucku, gdzie Janek zosta∏ powo∏any. Ogromna
przewaga wroga w powietrzu i na
morzu zmusi∏a do przerzucenia tego oddzia∏u drogà wodnà na pó∏wysep Helski. Operacja uda∏a si´,
a Jankowi wraz z kolegà wyznaczono obronny odcinek brzegu mi´dzy
Juratà i Jastarnià. Ich celem by∏o
ostrzeliwanie armatkà bombardujàce samoloty i uniemo˝liwianie
ewentualnego desantu na tym odcinku brzegu. Zadanie to spe∏niali
skutecznie i dopiero 14 wrzeÊnia
trafiony przez nich niemiecki hydroplan zdà˝y∏ jednak zraniç Janka
w nog´, a jego towarzysza w kr´gos∏up. Nie namyÊlajàc si´, Janek zaciàgnà∏ go na punkt sanitarny, gdzie
sam za∏o˝y∏ sobie prowizoryczny
opatrunek, by powróciç na opró˝nione stanowisko. Wkrótce jednak
nadesz∏a zamiana obsady, Jankowi
zabezpieczyli profesjonalnie ran´
i ju˝ odes∏ano Go w g∏àb làdu.
2 paêdziernika, widzàc bezsens dalszego przelewania krwi, dowódca
obrony Helu podpisa∏ kapitulacj´.
Zacz´∏a si´ kolejna faza obroƒców polskiego morza – niewola. Janek jakiÊ czas by∏ w przejÊciowym
obozie w Stargardzie Gdaƒskim, ale
wkrótce przewieziono Go do Oflagu II C Woldenberg. Pewnà grup´
jeƒców przeznaczono do prac po-
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mocniczych, tak ˝e mieli oni czasami okazj´ znalezienia si´ za drutami, oczywiÊcie z obstawà Wehrmachtu. Janek szybko w∏àczy∏ si´ do
zorganizowanego w obozie ruchu
podziemnego, tak zwanego plutonu
R, którego g∏ównym celem by∏ radiowy nas∏uch niemieckich i alianckich stacji nadawczych podajàcych
sytuacj´ na frontach. Skàd jeƒcy
mieli w obozie radio? By∏y dwa aparaty zmontowane z cz´Êci szmuglowanych przez Janka i kilku innych
jeƒców. By∏a to akcja zagra˝ajàca
surowymi karami. ZnajomoÊç prawdziwej sytuacji na frontach, szczególnie po kl´sce Niemców pod Stalingradem podnios∏a na duchu Woldenberczyków. A wi´c i w tej fazie
walki, ju˝ innego rodzaju, Janek po∏o˝y∏ ogromne zas∏ugi.
Po powrocie z niewoli, w kolejnej
fazie ˝ycia zas∏u˝y∏ si´ w pracy spo∏ecznej jako cz∏onek Stowarzyszenia
˚o∏nierzy WrzeÊnia Woldenberczyków, organizacji, która zbudowa∏a
szko∏´ w Dobiegniewie – dawnym
Woldenbergu. Ta budowa by∏a darem serca w miejscu, gdzie przebywali niejako jak obywatele, dlatego
miasto nada∏o im nazw´ honorowych obywateli. Janek by∏ nie tylko
honorowym obywatelem, ale zosta∏
wyró˝niony jako zas∏u˝ony dla Dobiegniewa. To Mu si´ bardzo nale˝a∏o, bo ma on indywidualny wk∏ad finansowy na rzecz szko∏y, a tak˝e na
rzecz Funduszu Woldenberskiego,
którego celem jest pomoc szkole
i wyró˝niajàcym si´ jej absolwentom
w ich dalszym kszta∏ceniu si´.
To nie wszystko, co mo˝na powiedzieç o dzielnym obroƒcy Helu,
wspania∏ym Polaku. Jego dzia∏ania
od wrzeÊnia 1939 r. po dzieƒ ostatni
˝ycia to nic innego jak g∏´boki patriotyzm, którego zasady wpaja∏ na

spotkaniach corocznych m∏odzie˝y
dobiegniewskiej szko∏y.
Jak˝e nam b´dzie brak Janka na
czwartkowych spotkaniach, ale
przede wszystkim ludziom z Dobiegniewa. Podczas jednej z wizyt
u chorego Janka us∏ysza∏em: „Witek, jak˝e mi ˝al, ˝e ju˝ nie pojad´
do Dobiegniewa i do Dziedzic”.
Dziedzice to inna miejscowoÊç ze
szko∏à zwiàzanà z Woldenberczykami, bo tam jest ziemia przesiàkni´ta
ich krwià. Oto jedna z kolumn ewakuacyjnych obozu w 1945 r. dosta∏a
si´ pod ogieƒ radzieckich czo∏gów,
skierowanych na niemieckà obstaw´, ale przy tym 16 polskich oficerów zgin´∏o.
Janku drogi! Mnie szczególnie
b´dzie brak cz∏owieka tak oddanego pracy spo∏ecznej. ˚egnam Ci´
w imieniu garstki ju˝ towarzyszy
broni. ˚egna Ciebie przyby∏a na pogrzeb m∏odzie˝ z Dobiegniewa
i personel nauczycielski, który Ciebie uwielbia∏ i podziwia∏. W imieniu
tych wszystkich Êl´ Ci na dalszà drog´ s∏owa wielowiekowego wojskowego po˝egnania: Âpij Kolego
w ciemnym grobie, niech si´ Polska
przyÊni Tobie.
Witold DOMA¡SKI
Prezes Stowarzyszenia ˚o∏nierzy
WrzeÊnia Woldenberczyków
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Ci, którzy odeszli

Ks. bp Zbigniew Kraszewski (1922-2004)

Duszpasterz
kombatantów
kwietnia br., w wieku 82 lat
zmar∏ w Warszawie emerytowany biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Zbigniew Józef Kraszewski. Kap∏anem
by∏ 55 lat. By∏ jednym z kapelanów
AK w Powstaniu Warszawskim
i krajowym duszpasterzem kombatantów.
Urodzi∏ si´ 12 lutego 1922 r.
w Warszawie w rodzinie inteligenckiej, Jego ojciec by∏ oficerem Wojska Polskiego, wi´zionym po
II wojnie Êwiatowej przez komunistów. Po odbyciu w latach 1943-45
studiów teologicznych i filozoficznych w sto∏ecznym Wy˝szym Metropolitalnym Seminarium (do
1945 r. w podziemiu) i na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego (1945-49) przyjà∏
12 marca 1949 r. Êwi´cenia kap∏aƒskie z ràk Prymasa Polski abp. Stefana Wyszyƒskiego. Jeszcze w czasie nauki w konspiracyjnym seminarium duchownym by∏ jednym
z kapelanów Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim.
17 listopada 1970 r. Pawe∏ VI
mianowa∏ Go biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej:
sakr´ biskup-nominat przyjà∏
8 grudnia tego˝ roku w katedrze
sto∏ecznej z ràk kard. Stefana Wyszyƒskiego. Za swe has∏o biskup
przyjà∏ s∏owa „Maria vincit” (Maryja zwyci´˝a).
Do roku 1992 by∏ wikariuszem
generalnym archidiecezji. Pe∏ni∏
w tym czasie równie˝ szereg ró˝nych funkcji w Konferencji Episkopatu Polski, by∏ m.in. wiceprzewodniczàcym Komisji Maryjnej i Komisji Duszpasterstwa Akademickiego
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(w latach 1971-84), a w 1989
r. zosta∏ krajowym duszpasterzem kombatantów, rozwijajàc na tym stanowisku
bardzo aktywnà dzia∏alnoÊç
– uczestniczy∏ w uroczystoÊciach patriotycznych i spotyka∏ si´ ze Êrodowiskiem
kombatanckim.
Gdy 25 marca 1992 r.
Jan Pawe∏ II dokona∏ g∏´bokiej reorganizacji struktur
koÊcielnych w Polsce, tworzàc m.in. diecezj´ warszawsko-praskà, przeniós∏ do
niej bp. Kraszewskiego. By∏ On
tam biskupem pomocniczym, a zarazem wikariuszem generalnym.
Na tym urz´dzie pozostawa∏ do
6 grudnia 1997 r., kiedy to Ojciec
Âwi´ty przyjà∏ Jego rezygnacj´ po
osiàgni´ciu 75. roku ˝ycia. Wtedy
te˝ przesta∏ pe∏niç obowiàzki proboszcza parafii na Kamionku, ale
nadal mieszka∏ na jej terenie jako
rezydent.
Mia∏ wiele odznaczeƒ koÊcielnych i paƒstwowych, m.in. za czynny udzia∏ w Powstaniu Warszawskim otrzyma∏ Krzy˝ Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski.
7 kwietnia 2004 r. na warszawskich Powàzkach ksiàdza biskupa
Zbigniewa Kraszewskiego po raz
ostatni po˝egnali i oddali Mu honory weterani WP, a wÊród nich gen.
Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki, kanclerz Kapitu∏y Orderu Wojennego
Virtuti Militari. W ceremonii pogrzebowej uczestniczy∏ by∏y Prezydent Rzeczypospolitej na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski.
Oprac. E. D. na podstawie KAI

Fot. Zbigniew Ratyƒski

Przejmijmy si´ tymi s∏owami Pana Jezusa i starajmy si´ „byç jedno”, to
znaczy ˝yç w zgodzie i mi∏oÊci wzajemnej. Zaprzestaƒmy wszystkich k∏ótni
i sporów mi´dzy sobà,
staƒmy si´ jednà wielkà,
mocnà rodzinà, solidarnà
w dzia∏aniu dla dobra
wy˝szego, jakim sà sprawy
Boga i Ojczyzny. Oby Naród Polski by∏ jednà kochajàcà si´ rodzinà! Razem mo˝emy dokonaç cudów, osobno do niczego
nie b´dziemy zdolni.
[Fragment homilii ks. biskupa Zbigniewa Kraszewskiego, wyg∏oszonej
po poÊwi´ceniu sztandaru Zarzàdu
Dzielnicowego PSL 4.06.1995 r.]
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Kajetan Lewandowski (1923-2004)

Nad mogi∏à
przyjaciela
dniu 26 sierpnia 2004 r.
zmar∏ w Sopocie por. Kajetan Lewandowski, jeden z ostatnich ju˝ ˝o∏nierzy Dywizji Maczka, który w szeregach Samodzielnego Szwadronu CKM,
przeszed∏ ca∏y jej bojowy szlak.
Mia∏ 81 lat. Pochowany zosta∏ z honorami na gdaƒskim cmentarzu komunalnym „¸ostowice”. 31 sierpnia br. odprowadza∏a Go na miejsce pochówku rodzina, przyjaciele,
koledzy, poczty sztandarowe zaprzyjaênionych organizacji kombatanckich.
Niech uczucia naszego niewyra˝alnego bólu, choç w cz´Êci oddadzà cytowane ni˝ej fragmenty mojego nad mogi∏à wystàpienia:
...˚egnamy Go ze smutkiem
i ˝alem przeogromnym. Wypowiadam te kilka s∏ów ze ÊciÊni´tym sercem. Wypowiadam je w imieniu
weteranów II wojny zrzeszonych
w kombatanckim Kole b. ˚o∏nierzy
1 Polskiej Dywizji Pancernej, tej
Dywizji, która pod dowództwem
gen. Stanis∏awa Maczka walczy∏a
o wolnoÊç Ojczyzny na obcej ziemi.
Taki by∏ – niestety – los wi´kszoÊci
˝o∏nierzy-tu∏aczy...
Odszed∏ nagle, wiadomoÊç o Jego Êmierci spad∏a na nas jak grom...
Pozostawi∏ po sobie szacunek i mi∏oÊç najbli˝szych...
Dla nas, kombatantów, pozostaje w pami´ci nie tylko jako Towarzysz Broni w wielkiej epopei wojennej lat 1944-1945, kiedy to –
w szeregach naszej Pierwszej Pancernej – wyzwalaliÊmy spod hitlerowskiej okupacji francuskie, belgijskie i holenderskie terytoria, aby
zakoƒczyç bojowy szlak Dywizji
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wkroczeniem na niemieckiej ju˝
ziemi do Wilhelmshaven, ostatniego na drodze dywizyjnych walk bastionu nazistowskiego oporu. Nie
tylko jako wspania∏y kolega i niezawodny w trudnych sytuacjach przyjaciel, ale tak˝e – jako wielce ceniony spo∏ecznik i kombatancki
dzia∏acz, pe∏niàcy z oddaniem do
ostatnich swoich dni funkcj´ sekretarza naszego Ko∏a...
Za odwag´ i m´stwo na bitewnych polach odznaczony zosta∏
m.in. – wszystkich bowiem wyró˝nieƒ wymieniç tutaj nie sposób –
Krzy˝em Walecznych, wojennym
Krzy˝em Zas∏ugi z Mieczami,
Krzy˝em Czynu Bojowego PSZ
N/Z, Honorowà Odznakà za Rany,
brytyjskimi gwiazdami: The War
Star oraz France & Germany Star,
angielskim The War Medal, francuskim Medaille Jubilee du Normandie, holenderskim medalem
Thank You Liberators... Za zas∏ugi
zaÊ powojenne uhonorowany zosta∏
m.in. Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a tak˝e...
ustanowionà w Anglii przez genera∏a St. Maczka jeszcze, a przyznawanà za wybitne osiàgni´cia – Z∏otà Odznakà 1 Dywizji Pancernej.
Kilka dni temu wróci∏em z Normandii, gdzie na zaproszenie w∏adz
francuskich bra∏em udzia∏ w uroczystych obchodach 60. rocznicy
walk, znanych w historii II wojny
Êwiatowej pod nazwà „Kot∏a Falaise”. Uczestnicy ówczesnych tam
walk dekorowani byli wybitymi specjalnie na t´ okazj´ medalami
„Normandie 2004”. O Kajetanie –
mimo Jego nieobecnoÊci – te˝ nie
zapomniano. Przywioz∏em stamtàd

Fot. Z. E. H.

Na zdj´ciu p∏k Marinus Kamphuis, Attaché Obrony przy Ambasadzie Królestwa
Niderlandów w Warszawie i por. Kajetan
Lewandowski podczas spotkania z weteranami 1 DPanc. w Gdyni w roku 2003

i dla Niego ten ÊciÊle zewidencjonowany medal, z wygrawerowanym
na rewersie Jego nazwiskiem. ˚al
chwyta a˝ do bólu, w dniu bowiem
Jego Êmierci mieliÊmy si´ spotkaç,
abym móg∏ przekazaç wyczekiwane
przez Niego odznaczenie. Ostatnie
odznaczenie, jakie Mu za ˝ycia
nadano...
Odszed∏ Cz∏owiek–Symbol, jeden z nielicznych ju˝ reprezentantów dywizyjnego etosu. Cz∏owiek
prawy i szlachetny. Patriota, dla
którego s∏owo Ojczyzna nigdy nie
by∏o pustym li tylko sloganem!
CzeÊç Jego pami´ci!
Zygmunt E. HAAS
Prezes Ko∏a „Gdaƒsk”
Zwiàzku Kó∏ 1 Dywizji Pancernej
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Stefan Ostrowski (1902-2003)

Po˝egnano ˝o∏nierza legend´
listopada
po˝egnano
w Mielcu najstarszego
˝o∏nierza Podkarpacia,
101-letniego por. Stefana Ostrowskiego, który odszed∏ na wiecznà
wart´. ˚o∏nierza, który bra∏ udzia∏
w walkach obronnych w rejonie
Warszawy w 1920 r., ˝o∏nierza wrzeÊnia 1939 roku, ˝o∏nierza Polskich
Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, pe∏niàcego s∏u˝b´ bojowà w 301 Dywizjonie Bombowym RAF-u, wielolet-

niego pracownika WSK PZL Mielec i wieloletniego spo∏ecznika, animatora kulturalnego – cz∏onka teatru „Maska”, a tak˝e aktywnego
cz∏onka Klubu Seniora Lotnictwa
w Krakowie i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Mielcu.
Podczas Mszy Êw. w koÊciele pw.
MBNP po raz ostatni dla Zmar∏ego
Êpiewa∏ Chór M´ski TÂ „Melodia”.
Najstarszego mieleckiego kombatanta ˝egna∏ na cmentarzu parafialnym w asyÊcie wojskowej z 21 Brygady Strzelców Podhalaƒskich i pocztu sztandarowego
Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów – pp∏k Andrzej Sitko – Wojskowy Komendant
Uzupe∏nieƒ
w Mielcu, który
Fot. Bronis∏aw Kowalczuk
przedstawi∏ licznie
Warta honorowa ˝o∏nierzy 21 BSP z Rzeszowa

21

zgromadzonym mieszkaƒcom szlak
bojowy por. Ostrowskiego, podkreÊli∏ jego zas∏ugi bojowe i pokojowe
oraz wymieni∏ odznaczenia: Krzy˝
Walecznych, Defense Medal, War
Medal 1939-1945, Krzy˝ Czynu Bojowego Polskich Si∏ Zbrojnych na
Zachodzie, Medal „Za udzia∏ w Wojnie Obronnej 1939 roku”, Order
Sztandaru Pracy I kl., Krzy˝ Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski.
Na cmentarzu ˝egna∏y zas∏u˝onego ˝o∏nierza liczne delegacje
i przyjaciele, a tak˝e Józef Smaczny
– starosta powiatu, Edward Michocki – przedstawiciel Urz´du Miejskiego, ˝egna∏a tak˝e marszem ˝a∏obnym Reprezentacyjna Orkiestra
D´ta Samorzàdowego Centrum
Kultury. Odszed∏ Cz∏owiek – legenda, wzór do naÊladowania dla m∏odego pokolenia Polaków.
Bronis∏aw KOWALCZUK

Tomasz Pieczyƒski (1931-2003)

Powstaniec Warszawski
wykszta∏cenia prawnik, z zawodu dziennikarz,
z powo∏ania – dzia∏acz spo∏eczny. Pochodzi∏
z rodziny o du˝ych tradycjach patriotycznych.
Jego ojciec by∏ Powstaƒcem Wielkopolskim.

Z

Jako m∏ody ch∏opiec Tomasz Pieczyƒski by∏ harcerzem Szarych Szeregów i uczestniczy∏ w Powstaniu
Warszawskim na Ochocie. By∏ przewodniczàcym
Zwiàzku Powstaƒców Warszawy w IV Obwodzie Armii
Krajowej. Absolwent Wydzia∏u Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego.
Ju˝ w czasie studiów pracowa∏ jako dziennikarz – Tygodnik „Motor”, Polska Agencja Prasowa, Telewizja,
Tele-Ar. Ponad 20 lat od 1975 r. by∏ dyrektorem Domu
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Dziennikarza w Zaborowie.
Znany dzia∏acz sportu i rekreacji. By∏ prezesem Zarzàdu Sto∏ecznego i wiceprezesem Zarzàdu G∏ównego
TKKF, przez 16 lat wiceprezesem Polskiego Zwiàzku
Jeêdzieckiego, przez dwie kadencje – przewodniczàcym
Komisji Rewizyjnej PKOL.
Odznaczony Kawalerskim i Oficerskim Krzy˝em
Orderu Odrodzenia Polski, Krzy˝em Powstaƒczym,
Krzy˝em Partyzanckim, Medalem za Warszaw´, Z∏otà
Odznakà Opiekuna Miejsc Pami´ci Narodowej.
Zmar∏ 12 grudnia 2003 w wieku 72 lat.
(red.)
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Stanis∏aw Plucha (1925-2003)

„Góral — Szarota”
rodzony w 1925 r. w Zakopanem, zmar∏ po ci´˝kiej
walce z nieuleczalnà chorobà 26 listopada 2003 r. w Kowarach.
Mimo pe∏nej ÊwiadomoÊci koniecznoÊci odejÊcia z tego Êwiata do koƒca swoich dni zachowa∏ ˝o∏nierskà
postaw´ pracujàc nad utrwaleniem
pami´ci dzia∏alnoÊci krakowskiego
Zgrupowania „˚elbet” 20 pp 6 DP
AK, którego by∏ jednym z pierwszych (liczàcego ponad 5000) zaprzysi´˝onych ˝o∏nierzy, ale te˝ jednym z pierwszych partyzantów stworzonego w 1944 r. Zgrupowania
Partyzanckiego tej jednostki sk∏adajàcej si´ z 4 samodzielnych oddzia∏ów, walczàcych poczàtkowo na ziemi miechowskiej, a nast´pnie na
Podhalu. Jako kaemista, zami∏owany by∏ w poznawaniu wszelkich tajników tego rodzaju broni i umia∏
wspaniale jà u˝ytkowaç – czego da∏
dowody w wielu starciach zbrojnych
z nieprzyjacielem. By∏ jednym z naj-

U

dzielniejszych ˝o∏nierzy-partyzantów. A po zakoƒczeniu dzia∏aƒ partyzanckich Jego g∏ównym zainteresowaniem by∏a historia ostatniej
wojny Êwiatowej. Nie opuszcza∏ ˝adnego spotkania z dawnymi wspó∏towarzyszami walk, zbiera∏ dokumenty i wspomnienia. Pozostawi∏ po sobie opracowanie pt. „Kalendarium
dzia∏ania oddzia∏ów partyzanckich
Zgrupowania »˚elbet« Kraków,
Kowary 1999, wnoszàc wiele szczegó∏ów do zbiorowego opracowania
„Zarys historii Zgrupowania »˚elbet« 6 DP AK”. Ufundowa∏ tablic´
umieszczonà na frontonie dworu
w Tokarni k. MyÊlenic, w którym oddzia∏y partyzanckie „˚elbetu” zmusi∏y do poddania si´ kwaterujàcy
w nim 64-osobowy oddzia∏ Wehrmachtu. Ufundowa∏ równie˝ gobeliny z Matkà Boskà AK-owskà ofiarowane ka˝dej parafii, na terenie której walczy∏ „˚elbet”. Nieub∏agana
Êmierç przerwa∏a przygotowanie

wystawy dokumentów (g∏ównie fotograficznych) dla Muzeum AK
w Krakowie. Choç nie dokoƒczy∏ jej
w wymarzonej przez siebie formie
to jednak, zgodnie z wolà zmar∏ego,
rodzina w dniu pogrzebu przekaza∏a wyznaczonemu przyjacielowi
zbiór plansz obejmujàcych ∏àcznie
14 m.b. fotogramów, które oddane
zosta∏y do jedynego w Polsce
(a równie˝ w Êwiecie) Muzeum AK
w Krakowie. Dyrekcja Muzeum
w najbli˝szej przysz∏oÊci przygotuje
ich ekspozycj´.
Przyjaciele z „˚elbetu” oddali
Mu ho∏d uczestniczàc w smutnej ceremonii wraz ze sztandarem.
Ryszard BITKA

Jerzy Rucki (1912-2004)

˚o∏nierz I Dywizji
Pancernej
jciec mój, Jerzy Rucki, urodzi∏ si´ 24 kwietnia 1912 r.
w miejscowoÊci Ligotka Kameralna na Zaolziu.
W maju 1939 r. zda∏ matur´ koƒczàc jako ekstern 4 klas´ przy Paƒstwowej Szkole Handlowej w Bia∏ej Krakowskiej. W 1930 r. Ojciec uzyska∏
obywatelstwo polskie przez uznanie,
zrzekajàc si´ uprzednio posiadanego
obywatelstwa czechos∏owackiego.
Zmobilizowany 31 lipca 1939 r.
do I Pu∏ku Artylerii Motorowej, odby∏ Kampani´ WrzeÊniowà w 16 Dyonie Artylerii w sk∏adzie 10 Brygady
Kawalerii Zmotoryzowanej, uczestniczàc w walkach pod Jordanowem,

O
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Wysokà, MyÊlenicami, WiÊniczem
Nowym, ¸aƒcutem, Jaworem a˝ do
miejscowoÊci Zboiska pod Lwowem.
Po 17 wrzeÊnia 1939 r. razem z oddzia∏ami 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej przekroczy∏ granic´ polsko-w´gierskà. Internowany w polskim obozie wojskowym w miejscowoÊci Szakaly-Hogyesz zajà∏ si´ werbowaniem ˝o∏nierzy na wyjazd do
tworzàcych si´ oddzia∏ów Polskich
Si∏ Zbrojnych na Zachodzie. Sam
uciek∏ z obozu internowania w kwietniu 1940 r., poprzez Zagrzeb i Split
do Marsylii we Francji. Tam ponownie wstàpi∏ ochotniczo do Wojska
Polskiego.

Na zdj´ciu od lewej: ppor. Jan Stich,
ppor. St. Iglicki, pp∏k Jerzy Rucki – koledzy z 1 Pu∏ku Artylerii Motorowej 1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka

Po upadku Francji w czerwcu
1940 r. Ojciec przedosta∏ si´ do Wielkiej Brytanii i otrzyma∏ przydzia∏
do macierzystej jednostki 16 Dyonu
Artylerii Zmotoryzowanej – przeorganizowanego potem na 1 Pu∏k Artylerii Motorowej – odtworzonej na
terenie Wielkiej Brytanii w Anniestone k. Biggar (Szkocja). Po ukoƒczeniu Szko∏y Podchorà˝ych Artylerii
Ciàg dalszy na str. 18
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Ciàg dalszy ze str. 17

w czerwcu 1942 r., kapral podchorà˝y Jerzy Rucki powraca do macierzystego pu∏ku.
B´dàc dobrym radiotelegrafistà
marzy o pracy w Kraju wÊród cichociemnych. Kontuzja r´ki, której nabawi∏ si´ w czasie przygotowaƒ do
przerzutu uniemo˝liwi∏a mu powrót
do Polski. W zwiàzku z tym, i˝ w tym
czasie jednostka otrzyma∏a uzupe∏nienie ˝o∏nierzy ochotników przyby∏ych ze Zwiàzku Radzieckiego wraz
z gen. W∏. Andersem, Ojciec otrzyma∏ przydzia∏ do utworzonego
z nich III Dywizjonu jako szkoleniowiec w zakresie ∏àcznoÊci.
1 sierpnia 1943 r. obejmuje funkcj´ oficera ∏àcznoÊci III Dyonu
1 Pu∏ku Artylerii Motorowej i awansuje do stopnia podporucznika artylerii. Po inwazji na kontynent
w czerwcu 1944 r. Ojciec wraz z III
Dywizjonem 1 Pu∏ku Artylerii Motorowej 1 Dywizji Pancernej bierze
udzia∏ we wszystkich dzia∏aniach wojennych 1 Dywizji Pancernej gen. St.
Maczka, od Caen we Francji przez
Belgi´, Holandi´ a˝ do Wilhelmshaven w Niemczech. W czasie walk nad
Mozà zosta∏ detaszowany na kilka
dni jako obserwator artyleryjski do
oddzia∏u brytyjskich komandosów –
akcje „Hussar I” i „Hussar II” – za
co zosta∏ podany do odznaczenia
Krzy˝em Walecznych.
1 stycznia 1945 r. otrzymuje
awans na porucznika artylerii. Po
maju 1945 r. oddzia∏y wojskowe
przemianowano na polskie oddzia∏y
okupacyjne, a Ojca skierowano na
dalsze szkolenia prowadzone przez
Brytyjczyków – w zakresie czytania
zdj´ç lotniczych, organizacji zaj´ç
sportowych, a tak˝e na oficerów dowódców baterii. W maju 1946 r. zostaje przeniesiony do II Dywizjonu
na stanowisko oficera ogniowego
3 Baterii. W tym tak˝e roku, po od-
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nalezieniu przez Czerwony Krzy˝
„przedwojennej” narzeczonej zmienia stan cywilny, a w roku nast´pnym – 15 lipca powraca do kraju
z ˝onà i dzieckiem.
Po powrocie do Polski, ju˝
1 sierpnia 1947 r. podejmuje prac´
w Zak∏adzie Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w Bielsku, a˝ do przejÊcia na
emerytur´ w 1979 r.
Przez kolejne 10 lat pracuje jako
g∏ówny ksi´gowy Wojewódzkiego
Zarzàdu Zwiàzku Bojowników
o WolnoÊç i Demokracj´ w Bielsku-Bia∏ej, a nast´pnie przez wiele lat
w Zwiàzku Kombatantów RP i BWP
w Kole im. Gen. Z. Berlinga w Bielsku-Bia∏ej.
1 czerwca 1984 r. otrzymuje
awans na stopieƒ kapitana, a 15
grudnia 2000 r. minister obrony
mianuje Go majorem. O ostatniej
nominacji na stopieƒ podpu∏kownika, nadanej Ojcu dnia 7 kwietnia
2004 r., niestety ju˝ si´ nie dowiedzia∏, poniewa˝ 16 kwietnia 2004 r.
zmar∏ po wielomiesi´cznej chorobie.
Ojciec wielokrotnie by∏ doceniany,
za swoje osiàgni´cia otrzymujàc m.in.:
Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi z Mieczami,
Brytyjski Medal za Obron´ Wyspy,
Krzy˝ Kombatancki, Medal Wojska,
Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi, Krzy˝ Kawalerski i Krzy˝ Komandorski OOP.

Jerzy Strza∏kowski
(1925-2004)

Ostatnie
po˝egnanie

30 paêdziernika 1944 r., nast´pnego dnia po oswobodzeniu Bredy
(Holandia) ca∏a I Dywizja Pancerna
pod dowództwem genera∏a St.
Maczka zosta∏a odznaczona Srebrnym Medalem Honorowym miasta
Breda i wpisana do honorowej ksiegi tego miasta – „... co oznacza, ˝e
jej ˝o∏nierze sà honorowymi obywatelami miasta Breda...”. Tak wi´c
i Ojciec jest w gronie honorowych
poddanych Królestwa Niderlandów.
MyÊl´, ˝e odszed∏ w poczuciu dobrze wype∏nionych obowiàzków wobec Ojczyzny i ludzi.

wrzeÊnia br.
po˝egnaliÊmy naszego zmar∏ego koleg´,
porucznika
J e r z e g o
Strza∏kowskiego, prezesa Oddzia∏u Niezale˝nego Ruchu Kombatantów Armii Krajowej w Grodkowie.
Urodzi∏ si´ w Radomiu w 1925 r.
w rodzinie robotniczej. Przed wojnà
nale˝a∏ do harcerstwa. W okresie
okupacji niemieckiej w maju 1943 r.
wstàpi∏ do Armii Krajowej. Z∏o˝y∏
przysi´g´ i otrzyma∏ pseudonim
„Granica”.
Bra∏ czynny udzia∏ w akcjach sabota˝owych przeciwko Niemcom.
Odby∏ w AK kurs podchorà˝ych
otrzymujàc stopieƒ kaprala.
W czerwcu 1944 r. bra∏ udzia∏
w rozbiciu wi´zienia w Koƒskich.
W lipcu 1944 r. uczestniczy∏ w Akcji
Burza na przedpolach Gór Âwi´tokrzyskich. W marcu 1945 r. zosta∏
wcielony do wojska w garnizonie
¸ódê i skierowany do Centralnej
Szko∏y Oficerów Wychowawczych.
Nie godzàc si´ z systemem politycznym, zdezerterowa∏ z wojska
w grudniu 1945 r.
Zmieni∏ nazwisko na Stanis∏aw
Fija∏kowski. Ukrywajàc si´ przyw´drowa∏ na Ziemie Zachodnie do
Wa∏brzycha. Tutaj dnia 21 grudnia
1946 r. zosta∏ aresztowany przez
UB. Za dezercj´ i posiadanie broni
oraz ˝e si´ nie ujawni∏ zosta∏ skaza-

Irena RUCKA

Ciàg dalszy na str. 19
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Zapomniany
Cmentarz Wojenny
Poleg∏ych ˝o∏nierzy 2 AWP w Operacji ¸u˝yckiej przyj´∏a ziemia
zgorzelecka. Na zorganizowanym tam Cmentarzu Wojennym po chowano ˝o∏nierzy 5, 7, 8, 9, 10 DP i Pierwszego Korpusu Pan cernego oraz innych samodzielnych oddzia∏ów armijnych.
dniu 5 IX
2003 r. na tym
cmentarzu by∏a patriotyczna wycieczka
m∏odzie˝y szkolnej klas
licealnych Zespo∏u Szkó∏
Handlowych im. Oskara
Lange w Poznaniu.
StwierdziliÊmy ogromne
zaniedbania. Jak okiem
si´gnàç groby poroÊni´te
zielskiem, gdzie le˝y
4981 ˝o∏nierzy, którzy
oddali swoje ˝ycie Ojczyênie. Oni doÊwiadczyli istoty ˝o∏nierskiego
umierania. Oni dotrzymali przysi´gi danej Narodowi
Polskiemu
w mroêne dnie styczniowe 1945 r. przed wymarszem na front.
DziÊ, po 58 latach
w Zgorzelcu o nich zapoFot. Stefan Wawrzynowicz
mniano. Na Cmentarzu Pomnik na Cmentarzu Wojennym w Zgorzelcu poÊwi´Bohaterów w Zgorzelcu cony Bohaterom 2 Armii Wojska Polskiego poleg∏ym
le˝à ˝o∏nierze, którzy nie w walce o wyzwolenie Ojczyzny

W

Ciàg dalszy ze str. 18

ny przez sàd na 8 lat wi´zienia.
Z wi´zienia wyszed∏ w 1950 r.
Osiad∏ w Grodkowie. Pracowa∏
w Powiatowej Radzie Narodowej
w Grodkowie jako g∏ówny ksi´gowy.
Po og∏oszeniu amnestii w czerwcu 1956 r. powróci∏ do prawdziwego
nazwiska. O˝eni∏ si´ w 1957 r. i za∏o˝y∏ rodzin´. Wychowa∏ 2 synów.
Przeszed∏ na emerytur´ w 1982 r.
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W sierpniu 1967 r. uzyska∏
uprawnienia kombatanckie. Do niezale˝nego Ruchu Kombatantów Armii Krajowej wstàpi∏ w maju 1991 r.
Pe∏ni∏ ostatnio funkcj´ prezesa
NRKAK w Grodkowie. By∏ cz∏onkiem Rady Wojewódzkiej Zwiàzku
Kombatantów w Opolu.
Awansowany w 1975 r. do stopnia plutonowego, w 1995 r. do stopnia sier˝anta, a w 2002 r. do stopnia
porucznika.

doszli do niepodleg∏ej Ojczyzny. Le˝à
tam jak na apelu – na wiecznà chwa∏´
frontowych dróg. Nie wolno o nich zapominaç. To nasz patriotyczny obowiàzek.
W sprawie zaniedbaƒ na Cmentarzu Wojennym im. 2 AWP w Zgorzelcu napisaliÊmy patriotyczne
w swojej treÊci listy do wojewody
dolnoÊlàskiego, który w swojej decyzji oÊwiadczy∏: Dzi´kuj´ za wszelkie
informacje zawarte w piÊmie i obiecuj´, ˝e do∏o˝´ wszelkich staraƒ, aby
Miejsca Pami´ci, takie jak Cmentarz
Bohaterów w Zgorzelcu by∏y utrzymywane w stanie odpowiednim do ich
powagi. ZaÊ burmistrz w Zgorzelcu
napisa∏: Dzi´kuj´ za zainteresowanie
si´ stanem cmentarza. Zapewniam,
˝e do∏o˝´ wszelkich staraƒ, by remont
by∏ prowadzony nieprzerwanie do jego zakoƒczenia.
Okr´gowy Zarzàd Zwiàzku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych
w Poznaniu, sk∏ada podzi´kowanie
za patriotycznà postaw´ i oczekuje,
˝e za s∏owami pójdà czyny.
Stefan WAWRZYNOWICZ
Przewodniczàcy
Okr´gowej Komisji Spo∏ecznej
Pracy Organicznej

Za zas∏ugi dla kraju zosta∏ odznaczony: Krzy˝em Armii Krajowej,
Krzy˝em Partyzanckim, odznakà
pamiàtkowà „Za Akcj´ Burza”, odznakà Weterana Walk o Niepodleg∏oÊç, Bràzowym Medalem za Zas∏ugi dla ObronnoÊci Kraju oraz
srebrnà odznakà „Zas∏u˝onego
Dzia∏acza Ligi Obrony Kraju”
i Krzy˝em Wi´ênia Politycznego.
CzeÊç Jego pami´ci.
Witold SZCZ¢ÂNIAK
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29 maja obchodzono w Polsce po raz
pierwszy Mi´dzynarodowy Dzieƒ Uczestnika
Misji Pokojowych, proklamowany w 2003
przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego
Annana. Sekretarz Generalny ONZ wystosowa∏ z tej okazji okolicznoÊciowe pos∏anie do
dawnych i obecnych uczestników misji pokojowych. Z pos∏aniem wystàpi∏ te˝ minister
obrony narodowej Jerzy Szmajdziƒski oraz
dowódca Wojsk Làdowych gen. broni
Edward Pietrzyk. W niektórych garnizonach
odby∏y si´ rocznicowe uroczystoÊci upami´tniajàce 50-lecie udzia∏u Polski w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych
ONZ. Obchody centralne mia∏y miejsce
w Warszawie. Po uroczystoÊci przed Grobem
Nieznanego ˚o∏nierza z udzia∏em kompanii
reprezentacyjnej, sztandaru i orkiestry wojskowej, prezydium Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ spotka∏o si´
z dawnymi oddzia∏ami naszych jednostek
wojskowych w Libanie, Egipcie, Syrii, b. Jugos∏awii i in. W Muzeum Wojsk Làdowych na
Cytadeli Warszawskiej otwarto sal´, w której
wyeksponowano dokumenty i pamiàtki poÊwi´cone misjom pokojowym w minionym
pi´çdziesi´cioleciu.

1 czerwca w Sochach, na Zamojszczyênie upami´tniono 61. rocznic´ pacyfikacji. Po uroczystej Mszy Êw. i homilii wyg∏oszonej przez ks. Paw∏a Wróbla nawiàzujàcej do tragicznego wydarzenia, uczestnicy uroczystoÊci w asyÊcie pocztów sztandarowych z∏o˝yli wieƒce i kwiaty przed pomnikiem na cmentarzu, gdzie zosta∏o pochowanych dwustu mieszkaƒców Soch zamordowanych 61 lat temu.

W dniach 4–7 czerwca w Ciechocinku odby∏ si´ XIV Zjazd ˚o∏nierzy IV Batalionu „Ragnera” 77 pp Armii Krajowej.

6 czerwca w Meksyku w 60. rocznic´
D-Day odby∏y si´ uroczystoÊci, w których
uczestniczy∏y wszystkie organizacje kombatanckie z Meksyku. Po Mszy Êw. zosta∏a
otwarta wystawa poÊwi´cona D-Day oraz
pokazano film.

6 czerwca w Warszawie koÊcio∏owi
Êw. Katarzyny na S∏u˝ewie zosta∏ przekazany kamieƒ w´gielny pod budow´ Pomnika
Zwyci´stwa Polskiego w Wojnie 1920 roku.

13 czerwca w Tarnowie odby∏y si´
obchody 64. rocznicy deportacji do KL Auschwitz pierwszego transportu polskich
wi´êniów politycznych. Przed Pomnikiem
Pierwszego Transportu odby∏ si´ Apel Prezydentów, nast´pnie z∏o˝ono wieƒce i kwiaty. Po przejeêdzie uczestników do Z∏otej,
zosta∏a odprawiona Msza Êw. w intencji
ofiar obozu i by∏ych wi´êniów KL Auschwitz-Birkenau.
19 czerwca w Wykusie w 60. rocznic´ Êmierci mjr. Jana Piwnika „Ponurego”
– szefa KEDYW-u Okr´gu Radomsko-Kieleckiego „Jod∏a”, komendanta Zgrupowaƒ
Partyzanckich AK w Górach Âwi´tokrzyskich – zorganizowano spotkanie Stowarzyszenia Tradycji i Pami´ci Âwi´tokrzyskich
Zgrupowaƒ Partyzanckich Ponury-Nurt.
Podczas Mszy Êw. polowej w intencji Êp.
„Nurta” i Jego ˚o∏nierzy odby∏o si´ Êlubowanie studentów I roku Wydzia∏u ASB WSH
w Kielcach oraz wr´czono Policyjne Odznaki Zas∏ugi im. mjr. „Ponurego”. Po przepro-

wadzeniu Apelu Poleg∏ych i z∏o˝eniu kwiatów przed Kapliczkà, uczestnicy spotkali si´
na harcerskim ognisku.

20 czerwca w Warszawie zosta∏ ods∏oni´ty i poÊwi´cony Obelisk Zes∏aƒców
Syberyjskich. Po Apelu Poleg∏ych, zakoƒczonym salwà honorowà, uczestnicy z∏o˝yli kwiaty i zapalili znicze.
1 wrzeÊnia we Wroc∏awiu odby∏y si´
uroczystoÊci z okazji Dnia Weterana i 65.
rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej.
W Bazylice Mniejszej Msz´ Êw. celebrowa∏
ks. bp Edward Janiak. Nast´pnie uczestnicy udali si´ na Cmentarz ˚o∏nierzy Polskich
na Oporowie, gdzie po okolicznoÊciowym
przemówieniu wicewojewody odby∏ si´
Apel Poleg∏ych a Kompania Honorowa odda∏a salw´ honorowà, nast´pnie przy Pomniku z∏o˝ono wieƒce i wiàzanki kwiatów.
W Klubie ÂOW kombatantom wr´czono Patenty Weterana Walk o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny oraz awanse na stopieƒ:
podporucznika, porucznika, kapitana i majora. Na zakoƒczenie organizatorzy zaprosili kombatantów na grochówk´ wojskowà.

19 wrzeÊnia w Oosterbeek

podczas uroczystoÊci poÊwi´conych pami´ci
˝o∏nierzy poleg∏ych w operacji „Market Garden” pod Arnhem na cmentarzu wojskowym wieniec od narodu polskiego z∏o˝y∏
marsza∏ek Senatu Longin Pastusiak. Na
ka˝dym z ponad tysiàca grobów dzieci z∏o˝y∏y bukiety. W uroczystoÊciach wzi´li
udzia∏ m.in. uczestnicy tych wydarzeƒ –
wÊród nich byli Polacy, którzy przyjechali
do Arnhem ze wszystkich stron Êwiata.
Oprac. K.K.

W 2005 r. egzemplarz „Kombatanta” b´dzie kosztowa∏ 2,50 z∏,
a cena prenumeraty rocznej wraz
z kosztem wysy∏ki – 30 z∏. Prenumerata ze zleceniem dostawy za
granic´ pocztà lotniczà kosztuje
24 USD lub równowartoÊç tej
kwoty (mogà byç czeki). 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.
Bardzo prosimy o wype∏nianie
przekazu wed∏ug za∏àczonego
wzoru.
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65 lat temu w Pary˝u powsta∏ rzàd polski

Pami´ç o ˝o∏nierzach
genera∏a W∏. Sikorskiego
powodzi tegorocznych rocznic miejsce poczesne zajmuje
data 30 wrzeÊnia. Tego dnia
w 1939 r., w Pary˝u, gen. W∏adys∏aw Sikorski otrzyma∏ od Prezydenta RP W∏adys∏awa Raczkiewicza misj´ sformowania rzàdu, którego g∏ównym zadaniem by∏o utworzenie na obczyênie polskiej si∏y
zbrojnej walczàcej u boku aliantów.

W

3 paêdziernika 2004 roku
kombatanci skupieni w Krajowym Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie uczcili pami´ç swych
towarzyszy broni, poleg∏ych
w walce o wolnoÊç Ojczyzny.
W Katedrze Polowej Wojska
Polskiego w Warszawie zosta∏a
odprawiona uroczysta Msza Êw.,

Wieniec sk∏ada delegacja ˚o∏nierzy Polskich
Si∏ Zbrojnych na Zachodzie. WÊród kombatantów attaché militarny Republiki Francuskiej Jean-Sébastien Tavernier (w pierwszym
rz´dzie mi´dzy prezesem Stefanem Gawlikiem a prezesem Eustachym Jaroszenko)

a potem przed Grobem Nieznanego
˚o∏nierza z∏o˝ono wieƒce.
J.S.

Ks. pra∏. Tadeusz P∏oski
– nowym Biskupem Polowym
Wojska Polskiego
Jan Pawe∏ II mianowa∏ 16 paêdziernika br. ks. pra∏ata Tadeusza P∏oskiego Biskupem Polowym Wojska Polskiego. Ordynariat polowy opuÊci∏ abp S∏awoj Leszek
G∏ódê – obecnie biskup warszawsko-praski, który nadal piastuje funkcj´ Duszpasterza Kombatantów.
-letni ks. Tadeusz P∏oski pochodzi z archidiecezji warmiƒskiej.
Jest doktorem prawa kanonicznego.
Od 1992 r. pracuje w duszpasterstwie
wojskowym. Przez ostatnie trzy lata by∏
kanclerzem Kurii Polowej WP w stopniu pu∏kownika.
Pos∏ug´ kapelana wojskowego rozpoczà∏ 1 czerwca 1992 r., a wi´c niemal tu˝
po przywróceniu ordynariatu polowego.
W 1995 r. zosta∏ dziekanem NadwiÊlaƒskich Jednostek Wojskowych MSWiA,

48

a w 2000 r. – kapelanem Biura Ochrony
Rzàdu. Jest dziekanem BOR.
Biskup jest cz∏onkiem Stowarzyszenia
Kanonistów Polskich. Towarzyszy∏ biskupowi polowemu WP w wielu mi´dzynarodowych konferencjach Szefów Duszpasterstw Wojskowych z ca∏ego Êwiata.
30 paêdziernika w Katedrze Polowej WP w Warszawie odby∏y si´ Êwi´cenia biskupie oraz ingres ks. Tadeusza
P∏oskiego. G∏ównym konsekratorem
by∏ nuncjusz apostolski w Polsce ks.

Podpisanie porozumienia mi´dzy MON a SPK w Kraju

Nieoceniona wspó∏praca
rzy organizowaniu uroczystoÊci
rocznicowych prac´ naszego
Urz´du i stowarzyszeƒ kombatanckich bardzo cz´sto wspiera Ministerstwo Obrony Narodowej. Jest
to wsparcie nieocenione, zw∏aszcza
jeÊli chodzi o opraw´ tych uroczystoÊci, o udzia∏ kompanii honorowej lub wojskowej orkiestry. Tego
typu pomoc Êwiadczà weteranom
wszystkie okr´gi wojskowe. Ale nie

P
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tylko na tym polega wspó∏praca
wojska z kombatantami. Centralna
Biblioteka Wojskowa, Muzeum
Wojska Polskiego czy Wojskowe
Biuro Badaƒ Historycznych, które
wielekroç organizowa∏o sesje historyczne, to tylko niektóre instytucje
wojskowe wspó∏dzia∏ajàce z ruchem kombatanckim. Mo˝na bez
przesady stwierdziç, ˝e ˝adna uroczystoÊç upami´tniajàca tradycj´

Fot. m∏. chor. sztab. J. Berkieta

abp Józef Kowalczyk, zaÊ wspó∏konsekratorami – ordynariusz warszawsko-praski ks. abp S∏awoj Leszek G∏ódê
oraz metropolita warmiƒski ks. abp Edmund Piszcz. W uroczystoÊci uczestniczyli m.in.: sekretarz stanu Marek
Unger, który reprezentowa∏ Prezydenta RP oraz podsekretarz stanu w MON
Andrzej Towpik i minister Jerzy Koz∏owski – zast´pca kierownika Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
E.D.

walki o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç nie
mo˝e obyç si´ bez wojska.
11 paêdziernika br. w Warszawie zosta∏y podpisane kolejne porozumienia mi´dzy MON a czterema organizacjami pozarzàdowymi,
wÊród których by∏o Stowarzyszenie
Polskich Kombatantów w Kraju.
Jednym z postanowieƒ tego porozumienia jest zbieranie i opracowywanie wspomnieƒ polskich kombatantów o ich udziale w dzia∏aniach
bojowych. ¸àcznie MON ju˝ zawar∏o 68 tego typu porozumieƒ.
B. M.
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Jubileusz kombatantów Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie

Kombatanci w Zegrzu
gólnokrajowe Stowarzyszenie
Kombatantów Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie istnieje ju˝
15 lat. Z okazji tej rocznicy, 25 wrzeÊnia w Zegrzu, w goÊcinnych progach
Centrum Szkolenia ¸àcznoÊci i Informatyki, gdzie trzy tygodnie wczeÊniej
odbywa∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane
z Dniem Weterana, obradowa∏ V Krajowy Kongres Stowarzyszenia. Do Zegrza przyby∏o z ca∏ej Polski kilkudziesi´ciu delegatów, by oceniç dorobek
dotychczasowy i przyjàç plan pracy na
przysz∏oÊç. WÊród zaproszonych goÊci
znaleêli si´ m.in. przedstawiciel Marynarki Wojennej, attaché wojskowy

O

W numerze m.in.:
O potrzebach kombatantów
i wielkiej rocznicy.
Posiedzenie Rady ds.
Kombatantów i Osób
Represjonowanych . . . . . . . . . . 3
Przypominamy o wymianie
ksià˝ki inwalidy
wojennego/wojskowego. . . . . . . 4
Komunikat w sprawie zmian
w zasadach mianowania
na wy˝sze stopnie wojskowe
uczestników walk
o niepodleg∏oÊç paƒstwa . . . . . . 4
Ks. pra∏. Tadeusz P∏oski
– nowym Biskupem Polowym
Wojska Polskiego . . . . . . . . . . . 21

Na ok∏adce:
Stare Powàzki w Warszawie
Fot. B. Materska

Wielkiej Brytanii, prezes Ko∏a Polskich Kombatantów w Republice Czeskiej Bronis∏aw Firla oraz delegacje
kilku szkó∏ noszàcych imi´ Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie. Obecny by∏
tak˝e naczelnik Wydzia∏u Odznaczeƒ
i Mianowaƒ w Departamencie Wojskowym naszego Urz´du pp∏k Miros∏aw Sulej.
Powo∏ano nowe w∏adze Stowarzyszenia. Funkcj´ prezesa powierzono
na kolejnà kadencj´ Zygmuntowi Korwin-Soko∏owskiemu, a wiceprezesami
zostali Benedykt Kruszewski z Torunia i Aleksander Bia∏y z Warszawy.
(red.)

Poczet sztandarowy Stowarzyszenia. Od
lewej: Boles∏aw Stawski, Henryk Cywiƒski, Wac∏aw Piechocki

Za sto∏em prezydialnym zasiad∏y w∏adze
Stowarzyszenia i zaproszeni goÊcie. Drugi
z lewej – prezes Zygmunt Korwin-Soko∏owski

APTEKA PRZYJAZNA
DLA KOMBATANTA
APTEKA „MELISSA”
16-100 SOKÓ¸KA
ul. Pi∏sudskiego 9A
tel. (0-85) 711 89 70
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–18.00
sob.–niedz. 9.00–13.00
Apteka proponuje 5% upust na zakup leków
pe∏nop∏atnych na recept´ i bez recepty oraz
realizuje wnioski na pieluchomajtki z mo˝liwoÊcià dowozu do domu.
APTEKA LEKÓW GOTOWYCH
16-100 Sokó∏ka
ul. Sikorskiego 3
tel. (0-85) 711 24 100
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–20.00
sob.–niedz. 8.00–15.00
Apteka proponuje 5% rabat na wszystkie
leki pe∏nop∏atne dla kombatantów i ich

najbli˝szych, prowadzi tak˝e sprzeda˝ pieluchomajtek (refundacja) i sprz´tu rehabilitacyjnego.
APTEKA
16-200 DÑBROWA BIA¸OSTOCKA
Plac KoÊciuszki 6
tel. (0-85) 712 10 18
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 7.30–20.00
sob.–niedz. 10.00–13.00
Apteka proponuje 5% rabat dla posiadaczy
kart sta∏ego klienta, ponad 5% obni˝k´ cen
na ponad 300 pe∏nop∏atnych leków na recept´ i 60 najbardziej popularnych preparatów oraz na list´ 20 preparatów z ponad
10% rabatem na leki bez recepty w ramach
programu „Domowa Apteczka”. Proponowane sà tak˝e dodatkowe okresowe zni˝ki
cen na popularne leki.

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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15. Âwiatowa Pielgrzymka Sybiraków

Sanktuarium Maryjne w Grodêcu
– pomnikiem m´czeƒstwa Sybiraków
28 i 29 sierpnia br. odby∏y si´ podnios∏e uroczystoÊci: 10. rocznica
koronacji obrazu Matki Bo˝ej Sybiraków i ustanowienia sanktuarium
w Grodêcu oraz poÊwi´cenie nowo wybudowanej kalwarii – „Kalwarii
Pana – Kalwarii Sybiraków”.
roczystoÊci
zgromadzi∏y
oko∏o tysiàca pielgrzymów
– Sybiraków z kraju i zagranicy. Licznie przyby∏y poczty sztandarowe: Zwiàzku Sybiraków, organizacji kombatanckich, m∏odzie˝y.
Wydarzenia te zapisujà si´ na
trwa∏e w dzieje kultury chrzeÊcijaƒskiej. My, Sybiracy, ocaliliÊmy od zapomnienia gehenn´ syberyjskà i m´czeƒstwo kilku pokoleƒ Polaków.
DaliÊmy Êwiadectwo wiary i mi∏oÊci
Boga, który pozwoli∏ nam do˝yç
Niepodleg∏ej Polski.
W sobot´ 28 sierpnia o godz.
17.00 w koÊciele Matki Bo˝ej Grodzieckiej – Sybiraków, Msz´ Êwi´tà
w intencji wszystkich darczyƒców
odprawi∏ o. Dominik Orczykowski –
kapelan harcerzy. Âpiewa∏ Chór
Kresowy z Lidy. O godz. 19.00 Drog´ Krzy˝owà prowadzi∏ w nowo wybudowanej kalwarii – ks. pra∏at Edmund Cisak. Opraw´ modlitewnà
przygotowa∏ Zespó∏ Artystyczny
„Sybiracy” z ¸odzi. O godz. 21.00
odby∏ si´ Apel Jasnogórski.
W niedziel´ 29 sierpnia o godz.
11.00 Msz´ Êw. na o∏tarzu polowym
odprawi∏ abp Alfons Nossol, ordynariusz diecezji opolskiej. W wyg∏oszonej homilii z uznaniem mówi∏
o wzniesionej kalwarii i o przywiàzaniu Sybiraków do swojego sanktuarium. PodkreÊli∏ tak˝e, ˝e jest dumny z faktu, i˝ obraliÊmy Ziemi´ Âlàskà i tu chcemy realizowaç swoje
szczytne has∏o: „Pami´ç zmar∏ym –
pojednanie ˝yjàcym”.
Tutaj w sanktuarium i w Kalwarii
Pana – Kalwarii Sybiraków chcemy
si´ modliç za tych, którzy na zawsze
pozostali w miejscach katorgi
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i otwieraç nasze serca na przebaczenie, na pojednanie.
Wotywna kalwaria powsta∏a wed∏ug projektu opolskiego artysty plastyka Piotra Grabowskiego. G∏ównym inicjatorem i budowniczym tego obiektu jest ks. pra∏at Edmund
Cisak – krajowy kapelan Sybiraków
i kustosz sanktuarium.
To zaszczyt dla mnie, urodzonej
na dalekiej Syberii, ˝e wesz∏am
w sk∏ad Komitetu Budowy Kalwarii.
Zofia ZNAMIEROWSKA

Obraz Matki Boskiej Sybiraków

Fot. Janina Janas

28 sierpnia br. – Msza Êw. w koÊciele Matki Boskiej Grodzieckiej Sybiraków. Na pierwszym planie – delegacja Sybiraków z Lidy

Fot. Janina Janas

29 sierpnia br. – Polowa Msza Êw. Âpiewa Zespó∏ „Sybiracy” z ¸odzi
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65 lat temu by∏a Bitwa pod Kockiem

„Dzi´kuj´ Wam
za Wasze M´stwo”…
…„Wiem, ˝e staniecie, gdy b´dzie potrzeba.
Jeszcze Polska nie zgin´∏a i nie zginie”. Tak zakoƒczy∏
swój ostatni rozkaz gen. Franciszek Kleeberg. By∏o to
w leÊniczówce ko∏o wsi Hordzie˝ka 5 paêdziernika
1939 r. Kampania WrzeÊniowa zakoƒczy∏a si´.
Ten rozkaz jest jej ˝o∏nierskim podsumowaniem.
Pami´ç o Bitwie pod Kockiem od kilkudziesi´ciu lat
kultywujà ˝o∏nierze genera∏a Kleeberga, wydatnie
wspomagani w organizowaniu obchodów przez w∏adze
lokalne Lubelszczyzny. Bez przesady mo˝na powiedzieç,
˝e w organizowanych corocznie uroczystoÊciach bierze
udzia∏ ca∏a ludnoÊç mieszkajàca w okolicach Kocka,
Woli Gu∏owskiej, Serokomli, Adamowa. M∏odzie˝
szkolna uczestniczy w tradycyjnych ju˝ biegach
prze∏ajowych, dzieci´cy chór przy Domu Kultury
w Kocku perfekcyjnie prowadzony przez dyrektor
Barbar´ ObroÊlak przygotowuje okolicznoÊciowy
repertuar, a w∏adze miasta na czele w burmistrzem
Stanis∏awem JeÊkiewiczem nie szcz´dzà si∏, by wszystko
przebiega∏o sprawnie. Przyje˝d˝ajàcy wi´c corocznie
Kleeberczycy traktowani sà w Kocku i okolicznych
miejscowoÊciach jak najbli˝si przyjaciele.
B.M.

Fot. K. Skolimowski

Jak co roku w obchodach t∏umnie
uczestniczyli harcerze i uczniowie

Fot. K. Skolimowski

Wieniec sk∏adajà; kierownik Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Turski,
Katarzyna Kleeberg i prezes Ârodowiska Kleeberczyków W∏adys∏aw
Matkowski

Fot. K. Skolimowski
Fot. K. Skolimowski

UroczystoÊci uatrakcyjni∏a parada Szwadronu Kawalerii WP

Cmentarz w Kocku. Pomnik upami´tniajàcy ˝o∏nierzy wojny 1939
roku

