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Relacja z uroczystoÊci 
na Cmentarzu Wojennym 

w Wa∏czu-Bukowinie — str. 3 i 4

60. rocznica 
prze∏amania 

Wa∏u Pomorskiego
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Szanowny Panie Ministrze, 

Obj´cie honorowym patronatem uroczystoÊci 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej przyj-
muj´ jako zaszczytny obowiàzek. 

Po ataku hitlerowskich Niemiec na Polsk´ we wrzeÊniu 1939 roku, przez szeÊç lat na terytorium
czterdziestu krajów toczy∏y si´ dzia∏ania wojenne przeciw najeêdêcom w obronie elementarnych
wartoÊci cywilizowanego Êwiata. Obok milionów ˝o∏nierzy sojuszniczych armii o wolnoÊç i niepod-
leg∏oÊç walczy∏y liczne oddzia∏y ruchu oporu w krajach okupowanych. Polacy, którzy jako pierwsi
przeciwstawili si´ faszystowskiej agresji, walczyli na wszystkich frontach tej wojny. 

W tej najwi´kszej i najokrutniejszej wojnie w historii Êwiata zag∏adzie uleg∏o ponad 50 milionów
ludzkich istnieƒ. Polska zap∏aci∏a szczególnie wysokà cen´ – zgin´∏o przesz∏o 6 milionów jej oby-
wateli. Zniszczeniu, a czasem unicestwieniu, ulega∏y miasta, wsie, fabryki, szpitale, uczelnie, dobra
kultury. Zrównano z ziemià Warszaw´, poniewa˝ by∏a Stolicà Narodu, który nigdy podczas tej fali
okrucieƒstw nie wyrzek∏ si´ wolnoÊci. 

Na terytorium okupowanej Polski w obozach zag∏ady dope∏ni∏ si´ los m´˝czyzn, kobiet i dzieci
z ró˝nych stron Êwiata, tutaj te˝ najeêdêcy dokonali zbrodni Holocaustu. 

Od tamtych wydarzeƒ minà∏ d∏ugi czas. Zabliêni∏o si´ wiele ran, odbudowaliÊmy naszà Ojczyzn´,
˝yjemy w paƒstwie bezpiecznym, zintegrowanym z demokratycznym Êwiatem. Ale nigdy nie wolno
nam zapomnieç ani tamtego kataklizmu, ani wrogich ludzkoÊci motywów, którymi kierowali si´ na-
ziÊci. Pami´ç o zbrodniach i bohaterstwie winniÊmy przekazywaç nast´pnym pokoleniom. Z naj-
wi´kszà czcià odnosiç si´ do tych, którym zawdzi´czamy pokój i istnienie. 

Jestem przekonany, ˝e nadchodzàca rocznica zainspiruje nas do szukania wokó∏ siebie dobra,
szlachetnoÊci, wzajemnej przyjaêni i ˝yczliwoÊci, które cz∏owiek mo˝e i powinien ofiarowaç cz∏o-
wiekowi. 

Aleksander KwaÊniewski
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Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 27 stycznia 2005 roku

Pan
Jan Turski
Sekretarz Stanu
Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
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Wcentralnej cz´Êci uroczysto-
Êci, w Apelu Poleg∏ych na
Cmentarzu Wojennym na

Bukowinie, wzià∏ udzia∏ premier Rzàdu
RP prof. Marek Belka, któremu towa-
rzyszyli parlamentarzyÊci, przedstawi-
ciele centralnych w∏adz paƒstwowych,
Wojska Polskiego i innych s∏u˝b mun-
durowych. Urzàd do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych repre-
zentowali minister Jan Turski oraz jego
zast´pca Jerzy Koz∏owski. Przybyli rów-
nie˝ przedstawiciele naczelnych w∏adz
organizacji kombatanckich i stowarzy-
szeƒ ˝o∏nierskich wraz z licznà grupà
kombatantów – uczestników walk
o prze∏amanie Wa∏u Pomorskiego. 

KOMBATANT 2005 nr 3 3

60. rocznica prze∏amania Wa∏u Pomorskiego

UroczystoÊci na Cmentarzu Wojennym w Wa∏czu-Bukowinie

Z Waszej krwi zrodzi∏a si´
wolna i niepodleg∏a Polska...
Znaczàcym wydarzeniem w kalendarzu uroczystoÊci kom-
batanckich by∏y obchody 60. rocznicy prze∏amania Wa∏u
Pomorskiego i powrotu Ziemi Wa∏eckiej do Macierzy, zor-
ganizowane 10 lutego 2005 r. przez w∏adze samorzàdowe
powiatu wa∏eckiego i miasta Wa∏cza. Dzi´ki inicjatywie
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych, obchodom tym nadano szczególnie uroczysty i ogól-
nopolski charakter. 

Na zdj´ciu od prawej siedzà: prezes
Rady Ministrów prof. Marek Belka,
minister Jan Turski – kierownik Urz´-
du do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, prezes Zarzàdu
G∏ównego ZKRP i BWP gen. Wac∏aw
SzklarskiCiàg dalszy na str. 4

Prezes Rady Ministrów prof. Marek
Belka odda∏ czeÊç bohaterom boju
o Wa∏ Pomorski i z∏o˝y∏ wieniec
przed Pomnikiem na Cmentarzu
Wojennym na Bukowinie. 

– Zdobycie Wa∏u Pomorskiego sta∏o
si´ symbolem ̋ o∏nierskiej odwagi, wier-
noÊci przysi´dze, ofiarnoÊci i poÊwi´ce-
nia. Czyn zbrojny ˝o∏nierzy walczàcych
o zdobycie Wa∏u Pomorskiego prze-
szed∏ do tradycji i ˝yje w ÊwiadomoÊci
naszego narodu – mówi∏. 

Skierowa∏ tak˝e s∏owa wdzi´cz-
noÊci do obecnych na uroczystoÊci
weteranów walk, uczestników sztur-
mu na Wa∏ Pomorski i uczestników
innych wojennych zdarzeƒ: Z Waszej
krwi zrodzi∏a si´ wolna i niepodleg∏a
Polska. 

Szef rzàdu podzi´kowa∏ w∏adzom
i spo∏eczeƒstwu Ziemi Wa∏eckiej za
godne kultywowanie chlubnych tra-
dycji polskiego or´˝a i dba∏oÊç
o miejsca wiecznego spoczynku ˝o∏-
nierzy. 
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W przemówieniach wyg∏oszonych na
Cmentarzu Wojennym kolejno przez:
burmistrza Wa∏cza Zdzis∏awa Tuderka,
premiera Rzàdu RP prof. Marka Belk´
oraz prezesa Zwiàzku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i By∏ych Wi´ê-
niów Politycznych gen. dyw. Wac∏awa
Szklarskiego, bezpoÊredniego uczestni-
ka tych walk – przypomniano heroiczne
zmagania ˝o∏nierzy Wojska Polskiego
i Armii Radzieckiej z hordami hitle-
rowskich najeêdêców. Oddano ho∏d bo-
haterom oraz uczczono poleg∏ych ˝o∏-
nierzy, zarówno Polaków, ˝o∏nierzy Ar-
mii Radzieckiej wszystkich narodowo-
Êci, a tak˝e poleg∏ych ˝o∏nierzy nie-
mieckich. 

Modlitw´ ekumenicznà odprawili
przedstawiciele Ordynariatu Polowego
Wojska Polskiego, Prawos∏awnego Or-
dynariatu Wojskowego oraz Ewangelic-
kiego Duszpasterstwa Wojskowego. 

Na d∏ugo pozostanà w pami´ci s∏owa
uroczystego Apelu Poleg∏ych odczyta-
nego przez m∏odego oficera przy wtó-
rze ˝o∏nierskich werbli. Po oddaniu
salw przez Kompani´ Honorowà Woj-
ska Polskiego, z∏o˝ono wieƒce na p∏ycie
cmentarnej. 

*

Po zakoƒczeniu uroczystoÊci na
Cmentarzu Wojennym na Bukowinie
odby∏a si´ Akademia Patriotyczna w ha-
li widowiskowo-sportowej Zespo∏u
Szkó∏ Miejskich, w czasie której zosta∏y
wyg∏oszone okolicznoÊciowe przemó-
wienia oraz wr´czono odznaczenia paƒ-
stwowe nadane przez Prezydenta RP
oraz inne odznaczenia okolicznoÊciowe.
Odczytano równie˝ braterskie pos∏anie
Zwiàzku ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbroj-
nych na Zachodzie skierowane do kom-
batantów – uczestników uroczystoÊci.
M∏odzie˝ szkolna przygotowa∏a insceni-
zacj´ patriotycznà, której przes∏anie
brzmia∏o: n i g d y  w i ´ c e j  w o j n y . 

Na zakoƒczenie uroczystoÊci odby∏
si´ koncert, przyby∏ego z Warszawy,
Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycz-
nego Wojska Polskiego. 

Zenon BIESAGA

KOMBATANT 2005 nr 34

Ciàg dalszy ze str. 3

Prezes Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Poli-
tycznych gen. dyw. Wac∏aw Szklarski: 

(...) Przed 60 laty 1 Armia WP dociera∏a do tego rejonu. Wa∏cz zosta∏ wyzwolo-
ny i przywrócony Macierzy. Czo∏owe jednostki 1 Frontu Bia∏oruskiego Armii Ra-
dzieckiej dotar∏y do Odry w rejonie Kostrzynia. Zwyci´stwo nad hitlerowskà III
Rzeszà by∏o ju˝ o krok przed nami. 

By∏em uczestnikiem tamtych wydarzeƒ. Jako ˝o∏nierz – dowódca plutonu pie-
choty 2 Dywizji Piechoty im. J. H. Dàbrowskiego podczas walk pod Miros∏awcem
zosta∏em ranny i tu, w Wa∏czu w polowym szpitalu nr 16, wraca∏em do zdrowia. 

Po trzech tygodniach wróci∏em na front w rejonie Kamienia Pomorskiego i jak
wielu moich towarzyszy broni skoƒczy∏em swój szlak bojowy na zachód od Berli-
na, nad ¸abà. 

Pami´tam, jak po wyzwoleniu Warszawy w ciàgu ponad dwutygodniowego mar-
szu polskie dywizje pokona∏y ponad 450 km przestrzeƒ – w siarczystym mrozie,
szalejàcym wietrze i Ênie˝ycy dotar∏y do tego rejonu. (...) 

Udzia∏ Wojska Polskiego w ofensywie zimowej i w bitwie o Wa∏ Pomorski
w dniach 29 stycznia do 20 lutego 1945 r. by∏ najwi´kszà operacjà wojennà Pol-
skich Si∏ Zbrojnych na froncie wschodnim. (...) 

Fragmenty wystàpienia

Na uroczystoÊci przyby∏a liczna grupa
kombatantów – uczestników walk o
prze∏amanie Wa∏u Pomorskiego 

M∏odzie˝ ze szkó∏ zrzeszonych w
Stowarzyszeniu „Klub Przyjació∏ Szkó∏
i Organizacji Monte Cassino”

Nast´pnego dnia – 11 lutego br.
przybyli z Warszawy kombatanci
oglàdali fragmenty umocnieƒ
Wa∏u Pomorskiego. Po ruinach
wa∏eckich bunkrów oprowadza∏a
ich kilkunastoosobowa grupa
dziewczàt i ch∏opców, ubranych
w historyczne mundury Wojska
Polskiego

Fot. J. Ro˝eƒski
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Podczas spotkania z Radà
Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych Województwa

Zachodniopomorskiego, które od-
by∏o si´ w Klubie Garnizonowym,
mówiono o szczegó∏ach obchodów
kolejnych rocznic upami´tniajàcych
szlak bojowy Wojska Polskiego
w 1945 roku. Poruszono równie˝
kwestie uprawnieƒ inwalidzkich dla
kombatantów oraz dla osób repre-
sjonowanych. Minister Jan Turski
omówi∏ aktualnà sytuacj´ w ruchu
kombatanckim oraz wr´czy∏ czterem
osobom Medale Urz´du za zas∏ugi
dla ruchu kombatanckiego. Otrzy-
mali je: Lech Jakóbowski – pe∏no-
mocnik wojewody zachodniopomor-
skiego do spraw kombatantów i osób
represjonowanych, gen. bryg. Marek

Ojrzanowski – dowódca 12 Brygady
Zmechanizowanej, W∏adys∏aw
Krzempek – przewodniczàcy Woje-
wódzkiej Rady Kombatantów i pre-
zes Zarzàdu Okr´gowego Zwiàzku
Kombatantów Rzeczpospolitej Pol-
skiej i By∏ych Wi´êniów Politycz-
nych, Stefania MyÊlicka – prezes
Zarzàdu G∏ównego Zachodniopo-
morskiego Zwiàzku Sybiraków. 

Nast´pnie w siedzibie Zarzàdu
Okr´gu Zwiàzku Kombatantów RP
i By∏ych Wi´êniów Politycznych mini-
ster Jan Turski wraz z gen. dyw. Wac∏a-
wem Szklarskim, prezesem Zarzàdu
G∏ównego ZKRP i BWP, spotkali si´
z cz∏onkami Zarzàdu Okr´gu Zwiàz-
ku. Mówiono mi´dzy innymi o proble-
mach Êrodowiska w województwie za-
chodniopomorskim. (L.J.) 

Zgodnie z decyzjà kierownika
Urz´du ds. Kombatantów

i Osób Represjonowanych kwota
rycza∏tu energetycznego od 1 mar-
ca 2005 roku wynosi 100,35 z∏. Jed-
noczeÊnie przypominamy, ˝e od
1 lutego br. dodatek kombatancki
wynosi 144,25 z∏, a dodatek kom-
pensacyjny – 21,64 z∏

Dyrekcja Domu Pomocy Spo∏ecz-
nej „Dom Kombatanta” w ¸azi-

skach (gmina Oroƒsko, powiat szyd∏o-
wiecki, woj. mazowieckie) informuje,
˝e osoby, które otrzyma∏y decyzj´ kie-
rujàcà do wyznaczonego DPS, a czas
oczekiwania na miejsce w nim jest od-
leg∏y, mogà zamieszkaç w naszym
„Domu” w ¸aziskach na sta∏e lub na
czas oczekiwania na wolne miejsce
w wyznaczonym Domu Pomocy Spo-
∏ecznej. 

Oferujemy pokoje 1 i 2 osobowe
z ∏azienkami. 

Nasz adres: 
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom

Kombatanta”, ¸aziska 15a, 26-505
Oroƒsko, tel. /fax (0-48) 618 44 37, 
e-mail: laziska@dps. pl. 

KOMBATANT 2005 nr 3 5

Wizyta w Szczecinie

Wsierpniu ub. roku obchodziliÊmy – bardzo uroczyÊcie –
60. rocznic´ rozpocz´cia walk powstaƒczych w Warsza-
wie. Teraz b´dziemy mogli przeczytaç, co o tych obcho-

dach pisa∏a prasa Êwiatowa. 24 lutego minister spraw zagranicz-
nych Adam Daniel Rotfeld przekaza∏ do Muzeum Powstania War-
szawskiego komplet wycinków prasowych, zawierajàcych artyku∏y
na temat zesz∏orocznych uroczystoÊci. Komplet liczy prawie 600
stron i zawiera tysiàc artyku∏ów z 60 krajów. Jego lektura jest bar-
dzo zajmujàca. O otwarciu Muzeum Powstania Warszawskiego pi-
sano nie tylko w Anglii, Francji czy Stanach Zjednoczonych, ale
tak˝e w takich egzotycznych krajach jak Kuwejt, Urugwaj, Zjed-
noczone Emiraty Arabskie oraz Chiny i Indie. 

Komplet tych wycinków otrzymali tak˝e ˝o∏nierze Powstania –
kombatanci ze Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich. 

B. M. 

Medale Urz´du 
za zas∏ugi dla ruchu kombatanckiego
Kilka godzin przed uroczystoÊciami z okazji 60. rocznicy prze-
∏amania Wa∏u Pomorskiego, które odby∏y si´ na Cmentarzu Wo-
jennym na Bukowinie w Wa∏czu – 10 lutego br. w godzinach ran-
nych – kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych minister Jan Turski spotka∏ si´ w Szczecinie
z przedstawicielami Êrodowisk kombatanckich województwa
zachodniopomorskiego.

Pisali o tym wszyscy

Âwiat o obchodach 60. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego

Sala Muzeum Powstania Warszawskiego. Od lewej: mini-
ster Adam Daniel Rotfeld, Zbigniew Âcibor-Rylski, Ed-
mund Baranowski

Fot. B. Materska

Wolne miejsca 
w „Domu Kombatanta”
w ¸aziskach

Nowe stawki

Wa˝ne informacje
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Przed kilkoma miesiàcami prowadzi-
∏em rozmow´ z bp. gen. dyw. S∏awo-
jem Leszkiem G∏ódziem, który przed-
stawi∏ nam – jak si´ okaza∏o – bilans
zamkni´cia s∏u˝by wÊród ˝o∏nierzy
i kombatantów. Jaka by∏a droga Eks-
celencji na biskupstwo polowe? 

– Pytanie jest bardzo szerokie, po-
niewa˝ dotyczy ca∏ego mojego do-
tychczasowego ˝ycia. Wszystko to, co
z∏o˝y∏o si´ na moje doÊwiadczenia,
jest równie˝ mojà drogà na biskup-
stwo polowe. Poza tym na biskup-
stwo polowe spoglàdam jako na ko-
lejne, to prawda, ˝e wyjàtkowe, do-
Êwiadczenie ˝yciowe. Na mojej do-
tychczasowej drodze ˝ycia znajduje
si´ mój dom rodzinny, moi rodzice
i rodzeƒstwo, moja szko∏a podstawo-
wa i szko∏a Êrednia, Wy˝sze Semina-
rium Duchowne w Olsztynie, Kato-
licki Uniwersytet Lubelski, praca
duszpasterska w diecezji warmiƒ-
skiej, a nast´pnie w Ordynariacie Po-
lowym Wojska Polskiego. Moje ˝ycie
to równie˝ praca i wysi∏ki wychowaw-
cze wielu ludzi – moich rodziców, wy-
chowawców i nauczycieli szkolnych
i akademickich, wspó∏pracowników,
kolegów i kole˝anek. Moje ˝ycie to
moja droga, to czas, który do tej po-
ry prze˝y∏em. Wierz´, ˝e ca∏a moja
droga ˝ycia jest wype∏nianiem Bo-
˝ych zamierzeƒ wobec mnie. Moim
marzeniem jest rozpoznaç wol´ Boga
i jà wype∏niç. Szczególnie intensyw-
nie zaczà∏em to realizowaç, gdy po-
zytywnie odpowiedzia∏em na powo-
∏anie do kap∏aƒstwa. Nauka i forma-
cja w Seminarium Duchownym na-
uczy∏y mnie wytrwa∏ej pracy w reali-
zowaniu zobowiàzaƒ wynikajàcych
z przyj´tych Êwi´ceƒ kap∏aƒskich,
przede wszystkich w realizacji naj-
wy˝szego prawa chrzeÊcijan, jakim

jest przykazanie mi∏oÊci Boga i bliê-
niego. 

Moim pierwszym zadaniem jest
wysi∏ek nad uÊwi´ceniem dusz ludz-
kich, zgodnie z zasadà „Salus anima-
rum suprema lex est”. Przyj´cie pe∏ni
sakramentu kap∏aƒstwa, które doko-
na∏o si´ 30 paêdziernika 2004 roku
w Katedrze Polowej Wojska Polskie-
go przez konsekracj´ biskupià oraz
obj´cie urz´du Biskupa Polowego,
dla mnie osobiÊcie jest postawieniem
przede mnà nowych zadaƒ w realizo-
waniu misji Chrystusa i KoÊcio∏a
w Êwiecie wspó∏czesnym. Misja ma
przede wszystkim zrealizowaç si´
w odniesieniu do ˝o∏nierzy Wojska
Polskiego oraz wszystkich, którzy sta-
tutowo obj´ci sà troskà duszpaster-
skà Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego. Pyta pan, jaka by∏a moja
droga na biskupstwo polowe. Naj-
krócej rzecz ujmujàc by∏a to droga
pe∏na pracy i ofiary. 

Czy mo˝na oczekiwaç zmian w pos∏u-
dze Êwiadczonej przez Ekscelencj´
i kapelanów polskim kombatantom? 

– Zanim podejmiemy rozmow´
i ewentualne decyzje o zmianach

w pos∏udze – jak to pan ujà∏ – „Êwiad-
czonej przez kapelanów polskim
kombatantom”, na poczàtku nale˝a-
∏oby podjàç analiz´ dotychczasowego
sposobu, metod oraz poziomu pos∏u-
gi duszpasterskiej Ordynariatu Polo-
wego WP wobec kombatantów pol-
skich. Ârodowisko polskich komba-
tantów jest bardzo, najdelikatniej
mówiàc, zró˝nicowane. To zró˝nico-
wanie wewn´trzne kombatantów jest
bardzo charakterystyczne i przyznam,
˝e wcale nie u∏atwiajàce realizacji
szerokiego pola zamierzeƒ duszpa-
sterskich. Przypomn´, ˝e podstawo-
wym zadaniem KoÊcio∏a, a w tym Or-
dynariatu Polowego WP jest pos∏uga
uÊwi´cania, czyli zbawienia cz∏owie-
ka. Nasze pierwsze zadanie to troska
i wysi∏ki majàce na celu zbawienie
˝o∏nierza polskiego – równie˝ tego,
który jest kombatantem. To we-
wn´trzne zró˝nicowanie Êrodowiska
kombatanckiego w Polsce jeÊli nie
utrudnia, to na pewno nie u∏atwia po-
dejmowanych prac. Zachodzi potrze-
ba zorganizowania swoistego ruchu,
jednoczàcego polskich kombatantów.
Posiadamy ró˝ne i ró˝niàce nas do-
Êwiadczenia z przesz∏oÊci, czasami
bardzo bolesne. DoÊwiadczenia te
jednak powinny dzia∏aç nie parali˝u-
jàco, ale mobilizujàco. 

Jak Ekscelencja postrzega polskà ro-
dzin´ kombatantów i osób represjo-
nowanych? 

– Bardzo dobrze brzmi stwierdze-
nie zawarte w tym pytaniu, które na-
zywa Êrodowisko polskich kombatan-
tów „polskà rodzinà kombatantów
i osób represjonowanych”. Komba-
tanci polscy to osoby, które b´dàc
czynnymi ˝o∏nierzami swojà m∏odoÊç,
si∏y i zdrowie poÊwi´ci∏y s∏u˝bie Oj-
czyênie, w jej szczególnych okresach
historii, kiedy poprzez walk´ nale˝a∏o
dà˝yç do jej niepodleg∏oÊci i suweren-
noÊci. Kombatanci to ta cz´Êç spo∏e-
czeƒstwa polskiego, która na swoim
ciele nosi blizny – zewn´trzne i wi-

KOMBATANT 2005 nr 36

Nie ma historii Europy 
bez prawd zawartych w historii Polski... 

Rozmowa z biskupem
Tadeuszem P∏oskim 

– Krajowym Duszpasterzem
Kombatantów

Ksiàdz biskup Tadeusz P∏oski
w paêdzierniku ubieg∏ego roku zo-
sta∏ mianowany przez Jana Paw∏a II
Biskupem Polowym Wojska Polskie-
go. Obecnie piastuje równie˝ funk-
cj´ Krajowego Duszpasterza Kom-
batantów.

Fot. K. K´pka
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dzialne znaki swego oddania sprawie
Ojczyzny. ÂwiadomoÊç ich ˝yciowej
ofiary stawia mnie, Biskupa Polowe-
go Wojska Polskiego, w oczywistej
postawie szacunku i wdzi´cznoÊci.
Czuj´ wobec polskiej rodziny komba-
tantów i osób represjonowanych
szczególne zobowiàzania. 

Co, zdaniem Ekscelencji, mo˝na zro-
biç, by skuteczniej utrwalaç pami´ç
o polskim wysi∏ku zbrojnym, tak˝e
przypominaç o tych prawdach Euro-
pie? 

– W celu utrwalenia polskiego wy-
si∏ku zbrojnego nale˝y podjàç wszel-
kie mo˝liwe dzia∏ania zmierzajàce do
o˝ywienia pami´ci historycznej. Hi-
storia naszej Ojczyzny jest istotnà
cz´Êcià historii europejskiej. Nie ma
historii Europy bez prawd zawartych
w historii Polski. To oczywiste. Czyn-
noÊci majàce na celu utrwalenie pol-
skiego wysi∏ku zbrojnego muszà byç
poprzedzone dzia∏alnoÊcià informa-
cyjno-edukacyjnà zwi´kszajàcà po-
ziom wiedzy o polskim wysi∏ku zbroj-
nym. W tym celu nale˝y korzystaç ze
wszystkich metod i dost´pnych Êrod-
ków, aby polski wysi∏ek zbrojny prze-
sta∏ byç tylko i wy∏àcznie przedmio-
tem badaƒ historyków. Osoby, które
mi∏oÊç do ojczystego domu udowod-
ni∏y zachowaniem w sytuacjach eks-
tremalnych, sà wyjàtkowo bezcen-
nym i wyjàtkowo skutecznym Êrodo-
wiskiem wychowawczym. Polscy ˝o∏-
nierze II wojny Êwiatowej, osoby re-
presjonowane politycznie, wi´ênio-
wie obozów koncentracyjnych i obo-
zów pracy na Wschodzie muszà na-
uczyç m∏odych Polaków i Europej-
czyków nieoboj´tnego przechodze-
nia przed miejscami w Polsce i na
Êwiecie, upami´tniajàcymi m´czeƒ-
stwo Polaków, walczàcych „za wol-
noÊç naszà i waszà”. Tradycjà pol-
skiego domu by∏o to, ˝e najbardziej
skutecznym miejscem nauki patrioty-
zmu, czyli mi∏oÊci do Ojczyzny, by∏y
kolana dziadka i babci. 

Jak zatem godnie, ale i z myÊlà o po-
g∏´bionej edukacji obchodziç najbli˝-
sze wielkie rocznice narodowe? 

– Dotychczasowe doÊwiadczenia
pokazujà, jak nale˝y godnie obcho-
dziç wielkie rocznice narodowe. Pol-
ska i Polacy przez wieki, z pokolenia
na pokolenie, przekazywali sobie
polski sposób na wspominanie wiel-
kich narodowych wydarzeƒ. Sàdz´,
˝e przy wypracowanym dotychczas
sposobie Êwi´towania nie nale˝y ma-
nipulowaç, ˝eby czegoÊ nie zepsuç.
JakieÊ zapo˝yczone nowinkarstwo
w obchodach wydarzeƒ patriotycz-
nych w naszej Ojczyênie mo˝e niepo-
trzebnie a niebezpiecznie zachwiaç
narodowà pami´cià. Moim zdaniem
nale˝y podjàç wysi∏ki, które spowo-
dowa∏yby, ˝e uczestnicy obchodów
wielkich rocznic narodowych uczest-
niczyliby w nich w sposób godny. 

Co chce Biskup Polowy WP powie-
dzieç za poÊrednictwem „Kombatan-
ta” by∏ym ˝o∏nierzom i partyzantom,
cz∏onkom ich rodzin? 

– Wszystkim Czytelnikom „Komba-
tanta” pragn´ podzi´kowaç za t´ for-
m´ spotkania, jakà jest wywiad opubli-
kowany na ∏amach Waszego pisma.
Wasze pismo jest swoistà ambonà,
z której wyg∏aszacie Wasze ˝yciowe
motto. Niech jak najszybciej to pismo,
obok pe∏nienia roli pisma wewn´trzne-
go Êrodowiska polskich kombatantów,
stanie si´ skutecznym narz´dziem wy-
chowawczym. Niech na stronach
„Kombatanta” znajdzie si´ to wszyst-
ko, co pomo˝e m∏odym Polakom byç
Polakami w Europie i na Êwiecie. Ca∏e
Êrodowisko polskich Kombatantów
serdecznie prosz´, abyÊcie nawet na
chwil´ nie zapomnieli, ˝eÊcie ˚o∏nie-
rzami Wojska Polskiego. Wiek albo
stan zdrowia, w jakim si´ znajdujecie,
zmieni∏ tylko sposób prowadzenia wal-
ki o to, co Polsk´ stanowi. WolnoÊç,
niepodleg∏oÊç i suwerennoÊç naszej
Ojczyzny oraz jej miejsce wÊród naro-
dów Europy i Êwiata w du˝ej mierze
zale˝y od jakoÊci i intensywnoÊci Wa-
szego Êwiadectwa mi∏oÊci do Ojczyzny. 

Dzi´kuj´ bardzo Ekscelencji za roz-
mow´. 

Rozmawia∏
Adam DOBRO¡SKI

17 wrzeÊnia w Oleszycach w 65. rocznic´ bitwy sto-
czonej przez 21 Dywizj´ Piechoty Górskiej podczas Kampa-
nii WrzeÊniowej pami´ç poleg∏ych uczcili kombatanci, du-
chowieƒstwo, ˝o∏nierze, przedstawiciele w∏adz gminnych
i powiatowych, nauczyciele i m∏odzie˝ szkolna. 

25 wrzeÊnia w Wa∏brzychu odby∏a si´ uroczystoÊç
z okazji 40-lecia Szko∏y Podstawowej nr 30 im. Armii Krajo-
wej. Krzy˝ Drugiej Obrony Lwowa 1939–1944 zosta∏ nada-
ny sztandarowi szko∏y. Otrzyma∏a go równie˝ dyrektor Marta
PrzyÊlewicz-Chruszcz za zas∏ugi w tworzeniu tradycji utrwa-
lania polskoÊci Lwowa i patriotyczne wychowanie m∏odzie˝y.
Nast´pnie weterani z Niezale˝nego Ruchu Kombatantów Ar-
mii Krajowej z∏o˝yli kwiaty przed tablicà pamiàtkowà. W cz´-
Êci artystycznej uczniowie zaprezentowali epizody z historii
szko∏y. 

26 wrzeÊnia w Gruszce-Jóêwikowie odby∏y si´ uro-
czystoÊci upami´tniajàce najwi´kszà na ziemi kieleckiej bi-
tw´ partyzanckà, która toczy∏a si´ 29–30 wrzeÊnia 1944 r.
w okolicach wsi Gruszka, Jóêwików i Gaç. Zgrupowanie Ar-
mii Ludowej i partyzantów radzieckich pod dowództwem mjr.
Henryka Po∏owniaka wyrwa∏o si´ z niemieckiego okrà˝enia,
mimo przewa˝ajàcej si∏y wroga. W uroczystoÊci zorganizo-
wanej w 60. rocznic´ walk uczestniczyli – obok licznie przy-
by∏ych kombatantów – przedstawiciele lokalnych w∏adz paƒ-
stwowych i samorzàdowych oraz m∏odzie˝ szkolna i harcer-
ska. Obecny by∏ konsul generalny Federacji Rosyjskiej. 

26 wrzeÊnia w Kielcach z inicjatywy Zarzàdu Okr´gu
„Jod∏a” ÂZ˚AK odby∏y si´ uroczystoÊci upami´tniajàce 65.
rocznic´ utworzenia Polskiego Paƒstwa Podziemnego i 60.
rocznic´ akcji „Burza”. 

27 wrzeÊnia w Krakowie w 65. rocznic´ powstania Pol-
skiego Paƒstwa Podziemnego zosta∏ ods∏oni´ty pomnik Pa-
mi´ci Narodowej, upami´tniajàcy miejsce kaêni 10 cz∏onków
polskiego ruchu oporu, którzy zostali rozstrzelani przez ge-
stapo w paêdzierniku 1943 r. 

27 wrzeÊnia w Opolu z okazji Dnia Polskiego Paƒstwa
Podziemnego w koÊciele pw. Przemienienia Paƒskiego od-
prawiona zosta∏a uroczysta Msza Êw., a przed Pomnikiem
Armii Krajowej z∏o˝ono wieƒce i kwiaty. Dzi´ki inicjatywie Ko-
∏a ÂZ˚AK Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych otrzyma∏ imi´ gen.
Stefana Roweckiego „Grota”. 

27 wrzeÊnia w Poznaniu, w 65. rocznic´ utworzenia
Polskiego Paƒstwa Podziemnego, przed pamiàtkowymi tabli-
cami i w miejscach pami´ci narodowej z∏o˝ono kwiaty. 

27 wrzeÊnia w Skar˝ysku-Kamiennej obchodzono
65. rocznic´ utworzenia Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Po
uroczystej Mszy Êw. odby∏a si´ akademia i wyst´py arty-
styczne m∏odzie˝y w miejscowej szkole muzycznej. Akowcy
i harcerze ze Starachowic uczcili t´ rocznic´ w sercu Puszczy
Âwi´tokrzyskiej na Wykusie przy kapliczce Matki Boskiej
z Wykusu i grobie legendarnego cichociemnego Jana Piwni-
ka „Nurta”. Jubileusz ten uczcili równie˝ cz∏onkowie ÂZ˚AK
w Staszowie uroczystà Mszà Êw. 

27 wrzeÊnia w Warszawie, z inicjatywy Ârodowiska
˚o∏nierzy Pu∏ku Armii Krajowej „Baszta” i Innych Mokotow-
skich Oddzia∏ów Powstaƒczych, w 60. rocznic´ Powstania
Warszawskiego oraz Dnia Polskiego Paƒstwa Podziemnego
uczczono pami´ç powstaƒców walczàcych na Mokotowie.
Przed pomnikami zosta∏y z∏o˝one kwiaty, odczytano Apel Po-
leg∏ych, odprawiono uroczystà Msz´ Êw. w koÊciele Êw. Mi-
cha∏a. 

27 wrzeÊnia w ˚yrardowie odby∏y si´ obchody Dnia
Podziemnego Paƒstwa Polskiego, zorganizowane przez Ko-
mitet Budowy Pomnika Armii Krajowej i Ârodowisko „˚aba”
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK. Pomnik ods∏oni´to na
skwerze Podziemnego Paƒstwa Polskiego po Mszy Êw.
w KoÊciele MB Pocieszenia. 
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Polska Unia Ofiar Nazizmu po-
wsta∏a w ubieg∏ym roku – 19
lutego odby∏ si´ zjazd inaugu-

racyjny, w którym uczestniczyli
przedstawiciele ponad dwudziestu
organizacji zrzeszajàcych osoby po-
szkodowane przez III Rzesz´ oraz
cz∏onkowie Rady Fundacji i Zarzàdu
Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojed-
nanie”. W zjeêdzie wzià∏ udzia∏ m.in.
zast´pca kierownika Urz´du ds.
Kombatantów i Osób Represjono-
wanych Jerzy Koz∏owski. 2 czerwca
ub.r. Polska Unia Ofiar Nazizmu zo-
sta∏a zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sàdowym, a 30 wrzeÊnia
ub.r. uzyska∏a status organizacji po-
˝ytku publicznego. 

Za∏o˝yciele Polskiej Unii Ofiar
Nazizmu kierowali si´ has∏em „Nie
b´dà sami”. Projekt, którego za∏o˝e-
nia zosta∏y przygotowane przez pre-
zesa Stowarzyszenia ˚ydów Komba-
tantów i Poszkodowanych w II Woj-
nie Âwiatowej  Ludwika Krasuckiego,
przewidywa∏ obj´cie wszechstronnà
pomocà by∏ych wi´êniów obozów
koncentracyjnych, gett, wi´zieƒ, obo-
zów karnych i robotników przymuso-
wych. 

Cz∏onkami za∏o˝ycielami Unii sà:
Polski Zwiàzek by∏ych Wi´êniów Po-
litycznych Hitlerowskich Wi´zieƒ
i Obozów Koncentracyjnych, Zwià-
zek Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycz-
nych, Stowarzyszenie Polaków Po-

szkodowanych przez III Rzesz´, Sto-
warzyszenie ˚ydów Kombatantów
i Poszkodowanych w II Wojnie Âwia-
towej, Fundacja „Polsko-Niemieckie
Pojednanie”. Obecnie do Polskiej
Unii Ofiar Nazizmu nale˝y 25 stowa-
rzyszeƒ. 

Celem Unii jest rozszerzenie i ko-
ordynacja dzia∏alnoÊci stowarzyszeƒ
reprezentujàcych ofiary nazizmu
oraz zapewnienie opieki socjalnej,
na którà sk∏ada si´ m.in. profilakty-
ka i opieka medyczna, leczenie sana-
toryjne, pomoc w zakupie leków
i sprz´tu rehabilitacyjnego, piel´-
gnacja ob∏o˝nie chorych, poradnic-
two prawne, organizowa-
nie ró˝nych form wolon-
tariatu, pomoc socjalna
i kulturalna. 

Cz∏onkowie Unii wspól-
nie realizujà programy
i projekty humanitarno-
-socjalne na rzecz ofiar na-
zizmu, bronià ich interesów
i nabytych praw. Wspó∏pra-
cujà z instytucjami, organi-
zacjami i Êrodowiskami za-
interesowanymi problema-
tykà zbrodni nazizmu i pol-
sko-niemieckiego pojedna-
nia, utrzymujà równie˝
kontakty z organizacjami
za granicà. Polska Unia
Ofiar Nazizmu udziela
ofiarom nazizmu ró˝no-
rodnych form pomocy. 

Polska Unia Ofiar Nazizmu podej-
muje równie˝ dzia∏ania na rzecz
upowszechniania prawdy historycz-
nej o II wojnie Êwiatowej oraz marty-
rologii ofiar hitleryzmu. Upowszech-
nia wiedz´ o zbrodniczym charakte-
rze okupacji niemieckiej w Polsce,
ludobójstwie, represjach, pracy nie-
wolniczej i przymusowej. 

Do zadaƒ statutowych PUON zo-
sta∏o tak˝e wpisane dzia∏anie na
rzecz polsko-niemieckiego pojedna-
nia i wspó∏pracy, wzajemnego zrozu-
mienia, szacunku i tolerancji, prze-
zwyci´˝ania szowinizmu, ksenofobii
i stereotypów. 

Polska Unia Ofiar Nazizmu ÊciÊle
wspó∏pracuje z Fundacjà „Polsko-
-Niemieckie Pojednanie”, która
wspiera dzia∏alnoÊç Unii. Ârodki fi-
nansowe pozyskiwane sà od sponso-
rów i darczyƒców. 

Oprac. K.K.

KOMBATANT 2005 nr 38

GoÊcie naszego Urz´du

Spotkanie z przedstawicielami 
Polskiej Unii Ofiar Nazizmu
24 stycznia br. minister Jan Turski spotka∏ si´ z przedstawicie-
lami Polskiej Unii Ofiar Nazizmu. W sk∏ad delegacji weszli: Au-
gust Kowalczyk – przewodniczàcy Rady Krajowej, Marian Na-
wrocki – przewodniczàcy Prezydium, prof. dr hab. Jerzy Su∏ek
– sekretarz generalny PUON i przewodniczàcy Zarzàdu Funda-
cji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, Janusz Drap – skarbnik
PUON i sekretarz Zarzàdu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojed-
nanie” oraz Andrzej Machnowicz – redaktor naczelny „G∏osu
Ofiar Nazizmu”. Podczas spotkania zosta∏y zaprezentowane za-
∏o˝enia statutowe i dotychczasowe osiàgni´cia Unii. 

Spotkanie ministra Jana Turskiego z przedstawiciela-
mi Polskiej Unii Ofiar Nazizmu odby∏o si´ 24 stycznia
br. Od lewej: Janusz Drap, August Kowalczyk, Marian
Nawrocki, minister Jan Turski, prof. Jerzy Su∏ek
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28 wrzeÊnia w Kalwarii Zebrzydowskiej uroczyÊcie
obchodzono 60. rocznic´ uwolnienia z wi´zienia gen. Bruno-
na Olbrychta „Olzy” – dowódcy Grupy Operacyjnej AK Âlàsk
Cieszyƒski i innych aresztowanych cz∏onków AK. Akcj´ prze-
prowadzi∏y oddzia∏y partyzanckie 12 pp AK. 

29 wrzeÊnia w Opolu z inicjatywy miejscowego Zarzàdu
Okr´gu Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycz-
nych odby∏o si´ spotkanie Kawalerów Orderu Wojennego
Krzy˝a Virtuti Militari, na którym zosta∏ powo∏any oddzia∏
okr´gowy Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Krzy˝a Wojen-
nego Virtuti Militari. Wybrano te˝ pi´cioosobowy Zarzàd – na
czele z p∏k. Stanis∏awem Zieliƒskim. 

1 paêdziernika w Warszawie, w DPS „Kombatant”
przy ul. Sterniczej odby∏ si´ koncert wokalno-poetycki dla
uczczenia ˝o∏nierzy walczàcych w obronie Ojczyzny we
wrzeÊniu 1939 r. W koncercie wzià∏ udzia∏ Chór AK „Nowo-
gródzkie Or∏y”, kierowany przez por. Wac∏awa Fiszera pod
batutà Hanny Wójcik i przy akompaniamencie Beaty Nowic-
kiej. Wiersze recytowali: Zdzis∏aw Skàpski, Józef Dybka, Kry-
styna Imroth, Maria Bednarek, Marta Woêniak, Zofia Obr´b-

ska i Maria Ziaja. Dwa dni wczeÊniej, 28 wrzeÊnia, cz∏onko-
wie Chóru z∏o˝yli ˝yczenia dyrektorowi Wac∏awowi Fiszero-
wi, który obchodzi∏ imieniny. Chór zaÊpiewa∏ jubilatowi grom-
kie „Sto lat”. 

3 paêdziernika w S∏upsku odby∏a si´ uroczystoÊç po-
Êwi´cenia sztandaru s∏upskiego oddzia∏u Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów w Kraju. W czasie Mszy Êw., odpra-
wionej w koÊciele pw. Êw. Ottona, homili´ wyg∏osi∏ ks. pra∏at
Zbigniew Regliƒski. Przed poÊwi´ceniem sztandaru odby∏o

si´ symboliczne wbicie gwoêdzi w drzewce. Sztandar ufun-
dowa∏ Urzàd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
oraz cz∏onkowie SPK w Kraju. 

3 paêdziernika w lesie „Bagno”, obok dawnego dwo-
ru Szostek w gminie Wodynie, z inicjatywy miejscowego Ko-
∏a ÂZ˚AK ods∏oni´to i poÊwi´cono betonowy krzy˝ i g∏az ka-
mienny z tablicà inskrypcyjnà zawierajàcà nazwiska czterech
˝o∏nierzy Armii Krajowej zamordowanych 60 lat temu w paê-

dzierniku 1944 roku. Msz´ Êw. w ich intencji odprawi∏ ks.
Henryk ˚uk w koÊciele pw. Êw. Andrzeja Boboli w Rudzie
Woliƒskiej. 

3 paêdziernika w Zawadce z inicjatywy Gminnego Ko-
mitetu Pami´ci Walk i M´czeƒstwa w Tokarni w 60. rocznic´
bohaterskich walk partyzanckich oddzia∏ów AK oraz pacyfika-
cji Zawadki ods∏oni´ty zosta∏ pomnik „Walecznym i Poleg∏ym
za WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç” ku czci partyzantów Zgrupowa-

nia Partyzanckiego „˚elbet” 20 pp 6 DP AK oraz pomordowa-
nych mieszkaƒców gminy. UroczystoÊç patriotyczno-religijnà
celebrowa∏ ks. infu∏at St. Ma∏ysiak. Wieƒce z∏o˝yli przedstawi-
ciele w∏adz wojewódzkich, samorzàdowych, wojska oraz licz-
nie zebrani mieszkaƒcy. Pomnik przekazano pod „wieczystà
opiek´” dyrektorom miejscowych placówek oÊwiatowych. Te-
go samego dnia w miejscowym dworku otwarto okoliczno-
Êciowà wystaw´. 

6 paêdziernika w Opolu z inicjatywy miejscowego Za-
rzàdu Okr´gu Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów
Politycznych odby∏o si´ spotkanie, w którym wzi´∏o udzia∏
ponad 60 Kawalerów Krzy˝a Walecznych. Zosta∏ powo∏any
terenowy Klub Kawalerów Krzy˝a Walecznych. Przewodni-
czàcym Klubu zosta∏ pp∏k Jan Klak. Zadaniem organizacji b´-
dzie popularyzacja wysi∏ku zbrojnego i zas∏ug ˝o∏nierza pol-
skiego na frontach II wojny Êwiatowej. 

9 paêdziernika w Pruszkowie, w 60. rocznic´ utwo-
rzenia obozu przejÊciowego dla mieszkaƒców Warszawy po
Powstaniu Warszawskim – Dulag 121, zosta∏a odprawiona
Msza Êw. i odczytano Apel Poleg∏ych. 

9 paêdziernika w Warszawie zosta∏ wmurowany i po-
Êwi´cony przez ks. pra∏ata Zbigniewa Peszkowskiego akt
erekcyjny pod budow´ Pomnika Ofiar Konzentrationslager
Warschau. Obóz zosta∏ za∏o˝ony 62 lata temu. 

9 i 10 paêdziernika w Lublinie w 60. rocznic´ powo-
∏ania 2 Frontowej Oficerskiej Szko∏y Piechoty odby∏ si´ VII
Zjazd Kole˝eƒski absolwentów. Uczestnicy Zjazdu z∏o˝yli wie-
niec przed pomnikiem na ul. Spadochroniarzy oraz wzi´li
udzia∏ w rocznicowej akademii i spotkaniu kole˝eƒskim.
W KoÊciele Garnizonowym zosta∏a odprawiona Msza Êw.
w intencji poleg∏ych i zmar∏ych elewów. 

10 paêdziernika w Obornikach Âlàskich z okazji
Âwi´ta ˚o∏nierza Batalionów Ch∏opskich po Mszy Êw. odby∏o
si´ spotkanie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2. Ucznio-
wie zaprezentowali program s∏owno-muzyczny, a nast´pnie
zosta∏y wr´czone Medale Pamiàtkowe, medale „Opiekun
Miejsc Pami´ci Narodowej” oraz akty mianowania na stopieƒ
porucznika. 

12 paêdziernika w Opolu w hali sportowej 10 Opolskiej
Brygady Logistycznej podczas uroczystoÊci upami´tniajàcej
61. rocznic´ bitwy pod Lenino kilkudziesi´ciu kombatantów

otrzyma∏o odznaczenia paƒstwowe i nominacje na stopieƒ
podporucznika i porucznika. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏

uczniowie opolskich szkó∏ – Gimnazjum nr 5 i nr 8 i II LO im.
M. Konopnickiej. Otwarto okolicznoÊciowà wystaw´ poÊwi´-
conà formowaniu 1 DP im. T. KoÊciuszki i wys∏uchano wy-
st´pu chóru kombatanckiego „Echo”. 

15 paêdziernika w Warszawie–Rembertowie z∏o-
˝ono kwiaty przed pomnikiem upami´tniajàcym dziesi´ciu
mieszkaƒców Rembertowa zamordowanych przez hitlerow-
ców w odwecie za akcj´ AK o kryptonimie „Wieniec I”. 

20 paêdziernika w ¸odzi, w siedzibie Caritasu Archidie-
cezji ¸ódzkiej, odby∏o si´ spotkanie b´dàce fina∏em projektu
socjalnego „Pokolenie – pokoleniu”. Zorganizowa∏a je Szko-
∏a Policealna Pracowników S∏u˝b Spo∏ecznych. Podczas
spotkania Zofia Znamierowska recytowa∏a poezj´ syberyjskà;
odby∏ si´ równie˝ koncert Zespo∏u „Sybiracy” pod kierownic-
twem Iwony Ejsmont. 

21 paêdziernika w Lesznie uczczono pami´ç dwudzie-
stu mieszkaƒców miasta, których Niemcy zamordowali
w publicznej egzekucji w 1939 r. W miejscach kaêni oraz na
ich zbiorowej mogile na cmentarzu zosta∏y z∏o˝one kwiaty. 

24 paêdziernika w 60. rocznic´ przerwania frontu hitle-
rowskiego pod Chotczà, w uroczystoÊciach wzi´∏a udzia∏
delegacja Rady Krajowej Armii Ludowej. 

25 paêdziernika w Kossowie odby∏y si´ uroczystoÊci
upami´tniajàce pi´ciodniowà bitw´ partyzanckà z przewa˝a-
jàcymi si∏ami niemieckimi. Po Mszy Êw. i Apelu Poleg∏ych
przed tablicà upami´tniajàcà bitw´ z∏o˝ono wieƒce. 

27 paêdziernika w Warszawie, na Cmentarzu Powàz-
kowskim, oddano ho∏d ofiarom hitlerowskich obozów kon-
centracyjnych. Na mogi∏ach z∏o˝ono kwiaty i zapalono zni-
cze. UroczystoÊci zorganizowa∏ Polski Zwiàzek by∏ych Wi´ê-
niów Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych. 

5 listopada w Krakowie odby∏y si´ uroczystoÊci nada-
nia Zespo∏owi Szkó∏ Mechanicznych nr 4 imienia gen. Augu-
sta Emila Fieldorfa „Nila”. Mszy Êw. przewodniczy∏ ks. kard.
Franciszek Macharski. Nast´pnego dnia w budynku szko∏y
otwarto wystaw´ poÊwi´conà patronowi i ods∏oni´to tablic´
pamiàtkowà ku jego czci. 

5 listopada w Warszawie, w Katedrze Polowej WP,
z okazji III Kongresu Stowarzyszenia Saperów Polskich
Msz´ Êw. w ich intencji koncelebrowa∏ Biskup Polowy WP
Tadeusz P∏oski, który te˝ poÊwi´ci∏ sztandar Stowarzysze-
nia. Sztandar pob∏ogos∏awili równie˝ biskupi obrzàdku pra-
wos∏awnego i ewangelickiego. Potem przy pomniku Chwa-
∏y Saperów, na przyczó∏ku Czerniakowskim z∏o˝ono wieƒce
i wiàzanki kwiatów. 

8 listopada w Szamotu∏ach spotkali si´ przedstawi-
ciele powiatowych organizacji kombatanckich. Podczas
spotkania wicewojewoda Waldemar Witkowski wr´czy∏
Krzy˝ Oficerski OOP prezesowi miejscowego Oddzia∏u ZIW
RP Eugeniuszowi Byliƒskiemu. Wr´czono równie˝ odzna-
czenia „Za Zas∏ugi dla Województwa Wielkopolskiego”, „Za
Zas∏ugi dla ZKRPiBWP”, medale i dyplomy okolicznoÊcio-
we. Cz´Êç artystycznà przygotowa∏a m∏odzie˝ szkolna. 

9 listopada w Poznaniu odby∏o si´ spotkanie wojewo-
dy wielkopolskiego Andrzeja Nowakowskiego i cz∏onków
Okr´gowej Komisji Pracy Organicznej Zarzàdu Okr´gowego
Zwiàzku Kombatantów RP i BWP. Po przedstawieniu przez
prezesa Zarzàdu Okr´gowego ZKRPiBWP p∏k. Janusza Ra-
d∏owskiego weteranów, którzy prowadzà dzia∏alnoÊç infor-
macyjnà w szko∏ach Poznania i okolic, zas∏u˝eni kombatanci
otrzymali Medale Komisji Edukacji Narodowej. 

10 listopada w Sanoku, w sali koncertowej Sanockiego
Domu Kultury, odby∏a si´ ceremonia wr´czenia pi´ciorgu sa-
noczanom Krzy˝y Zes∏aƒców Sybiru. UroczystoÊciom tym
towarzyszy∏ koncert z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci w wyko-
naniu dzieci´cego zespo∏u smyczkowego „Con Amore”. 
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W Urz´dzie obowiàzujà nast´pujà-
ce zasady i kryteria przyznawania do-
tacji ze Êrodków b´dàcych w dyspozy-
cji Kierownika Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych, na finansowanie lub dofinanso-
wanie kosztów zadania zwiàzanego z
upami´tnianiem i popularyzowaniem
historii walk o odrodzenie Polski, re-
presji wojennych oraz okresu powo-
jennego zleconego do realizacji jed-
nostkom sektora finansów publicz-
nych (samorzàdom powiatowym) –
na podstawie przepisów art. 73 ust. 1, pkt
2 ustawy o kombatantach oraz niektó-
rych osobach b´dàcych ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego oraz
art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finan-
sach publicznych i jednostkom nie za-
liczanym do sektora finansów pu-
blicznych (fundacjom i stowarzysze-
niom) – na podstawie przepisów art. 71
ustawy o finansach publicznych, art. 5
ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 2 ustawy o dzia-
∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolon-
tariacie.

1. Ârodki dotacji przeznaczone na fi-
nansowanie lub dofinansowanie
kosztów zadania zleconego do re-
alizacji jednostce zaliczanej do
sektora finansów publicznych
przekazywane sà na podstawie
umowy, która powinna zawieraç:
a) szczegó∏owy opis zadania i ter-

min jego wykonania;
b) dotacj´ nale˝nà jednostce wyko-

nujàcej zadanie i tryb p∏atnoÊci;
c) tryb kontroli wykonania zadania;
d) sposób rozliczenia udzielonej

dotacji i zasady zwrotu niewyko-
rzystanej dotacji lub jej cz´Êci.

Ârodki dotacji przeznaczone na fi-
nansowanie lub dofinansowanie
kosztów zadania zleconego do reali-
zacji jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych prze-
kazywane sà na podstawie umowy za-
wartej wed∏ug wzoru okreÊlonego

przez za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z 29 paêdziernika 2003 r. w
sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz.U. Nr 193, poz. 1981). Jednostki
nie zaliczane do sektora finansów pu-
blicznych mogà otrzymaç dotacj´ je-
dynie w trybie ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,
poz. 873), w szczególnoÊci art. 11 ust.
2 tej ustawy, po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert. 

2. Warunkiem przyznania dotacji 
dla jednostek sektora finansów 
publicznych jest z∏o˝enie w Urz´-
dzie wniosku o przyznanie Êrod-
ków finansowych, na druku wed∏ug
wzoru nr 3 dost´pnym w Urz´dzie
oraz na stronie internetowej:
www.udskior.gov.pl. 
Jednostki nie zaliczane do sektora

finansów publicznych sk∏adajà ofert´
na druku stanowiàcym za∏àcznik nr 1
do rozporzàdzenia Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29
paêdziernika 2003 r.

Jednostki nie zaliczane do sektora
finansów publicznych zobowiàzane
sà do∏àczyç do wniosku dokumenta-
cj´ rejestrowà, natomiast jednostki
zaliczane do sektora finansów pu-
blicznych (starostwa powiatowe) –
uchwa∏´ o wyborze starosty i skarbni-
ka powiatu oraz inne dokumenty po-
twierdzajàce prawo do reprezento-
wania wnioskodawcy w stosunkach z
administracjà paƒstwowà.

Kryterium przyznania dotacji jest
równie˝ merytoryczna zasadnoÊç
wniosku (oferty) oraz jego zgodnoÊç
z zadaniami okreÊlonymi w ustawie z
dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatan-
tach oraz niektórych osobach b´dàcych
ofiarami represji wojennych i okresu po-
wojennego oraz w rozporzàdzeniu Preze-

sa Rady Ministrów z dnia 10 paêdzierni-
ka 2001 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania i organizacji Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych.

3. Dotacja mo˝e byç przeznaczona
na realizacj´ nast´pujàcych zadaƒ:

3.1 organizacja zjazdów i uroczystoÊci
Êrodowisk kombatanckich oraz ofiar
wojny i ofiar represji. 

W ramach powy˝szego zadania
Urzàd mo˝e finansowaç lub dofinan-
sowaç koszty:

a) oprawy artystycznej uroczysto-
Êci;

b) druku plakatów i zaproszeƒ;
c) zakupu kwiatów;
d) wynajmu sali i nag∏oÊnienia;
e) przewozu uczestników;
f) wy˝ywienia i zakwaterowania

uczestników;
g) inne koszty zwiàzane z organiza-

cjà uroczystoÊci.
Finansowanie lub dofinansowanie

kosztów wyjazdów na obchody i uro-
czystoÊci rocznicowe odbywa si´ na
nast´pujàcych zasadach:

a) finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów wyjazdów na obcho-
dy i uroczystoÊci rocznicowe (w
których biorà udzia∏ kombatanci
– uczestnicy walk na danym tere-
nie, zrzeszeni w ró˝nych stowa-
rzyszeniach i zwiàzkach komba-
tanckich), odbywa si´ na podsta-
wie ustaleƒ dokonanych na po-
siedzeniach komitetów organi-
zacyjnych;

b) organizatorzy uroczystoÊci sà zo-
bowiàzani do ubezpieczenia
wszystkich uczestników wyjazdu.

3.2 upami´tnianie miejsc historycz-
nych wydarzeƒ, czynów zbrojnych i in-
nych form dzia∏alnoÊci niepodleg∏o-
Êciowej, m´czeƒstwa i represji, a tak-
˝e upami´tnianie osób zwiàzanych z
tymi wydarzeniami.
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W ramach powy˝szego zadania
Urzàd finansuje lub dofinansowuje:

a) upami´tnianie miejsc historycz-
nych wydarzeƒ walk i m´czeƒ-
stwa oraz osób zwiàzanych z ty-
mi miejscami w formie pomni-
ków, obelisków, tablic, epita-
fiów;

b) renowacj´ pomników, obelisków,
tablic;

c) zakup i konserwacj´ sztandarów; 
d) bicie medali pamiàtkowych;
e) zbieranie w terenie dokumenta-

cji czynów zbrojnych i innych
form dzia∏alnoÊci niepodleg∏o-
Êciowej.

4. Dotacja w szczególnoÊci nie mo˝e
byç przeznaczona na:
a) sp∏at´ zaleg∏ych zobowiàzaƒ

wnioskujàcych organizacji i in-
stytucji;

b) bie˝àce koszty funkcjonowania
organizacji lub instytucji nie
zwiàzane z realizacjà zadania
(np. czynsz, energia elektryczna,
op∏aty telefoniczne);

c) wynagrodzenia (sk∏adki na ubez-
pieczenie spo∏eczne i inne po-
chodne od wynagrodzeƒ) oraz
premie i nagrody;

d) tworzenie nowych organizacji i
instytucji;

e) koszty zakupu nieruchomoÊci;
f) koszty przejazdów i posiedzeƒ

organów statutowych organiza-
cji;

g) wycieczki;
h) koszty obs∏ugi Wojewódzkich

Rad Kombatanckich;
i) zjazdy sprawozdawczo-wyborcze

organizacji;
j) odznaczenia wewnàtrzorganiza-

cyjne.

5. Dotacja nie mo˝e byç przyznana,
gdy realizacja zadania zak∏ada w
przysz∏oÊci koniecznoÊç sta∏ego fi-
nansowania lub dofinansowania
tego zadania ze Êrodków Urz´du. 

6. Jednostka, która otrzyma∏a dotacj´
i wydatkowa∏a przyznane Êrodki
niezgodnie z przeznaczeniem lub
nie rozliczy∏a ich zgodnie z umowà,
nie mo˝e ubiegaç si´ o przyznanie
dotacji przez kolejne 3 lata. 

7. Wnioski dotyczàce przyznania do-
tacji na finansowanie lub dofinan-
sowanie kosztów realizacji zadania
sk∏adane sà w Departamencie Sto-
warzyszeƒ i Spraw Socjalnych, z
tym, ˝e jednostki nie zaliczane do
sektora finansów publicznych – za
poÊrednictwem zarzàdów g∏ównych
podmiotów sk∏adajàcych wniosek,
a powiaty – za poÊrednictwem sta-
rostów lub innych upowa˝nionych
cz∏onków zarzàdu powiatu. 

Wniosek dotyczàcy zadania okre-
Êlonego jako upami´tnianie miejsc
historycznych wydarzeƒ, walk i m´-
czeƒstwa oraz osób zwiàzanych z ty-
mi miejscami w formie pomników,
obelisków, tablic, epitafiów powinien
zawieraç tak˝e:

a) pisemnà opini´ Rady Ochrony
Pami´ci Walk i M´czeƒstwa; 

b) pisemnà zgod´ w∏aÊciciela tere-
nu lub budynku, na którym b´-
dzie si´ znajdowaç obiekt;

c) projekt wykonawczy.

Rozpatrywane b´dà wy∏àcznie wnio-
ski i oferty z∏o˝one zgodnie z pkt 2, za-
wierajàce wszystkie wymagane doku-
menty. 

8. W razie potrzeby Dyrektor Depar-
tamentu Stowarzyszeƒ i Spraw So-
cjalnych mo˝e wystàpiç do wnio-
skodawcy o przed∏o˝enie dodatko-
wych dokumentów lub informacji
niezb´dnych do w∏aÊciwej oceny
wniosku.

9. Dyrektor Departamentu Stowarzy-
szeƒ i Spraw Socjalnych po prze-
prowadzonej analizie i potwierdze-
niu przez G∏ównego Ksi´gowego
Êrodków przeznaczonych na do-
tacje przedk∏ada Kierownikowi
Urz´du wniosek lub ofert´ wraz z
przed∏o˝eniem zawierajàcym pro-
pozycj´ wysokoÊci kwoty dotacji.
Kierownik Urz´du, po akceptacji
wniosku, okreÊla wysokoÊç dotacji.
Departament Stowarzyszeƒ i
Spraw Socjalnych przygotowuje pa-
rafowanà przez radc´ prawnego
Urz´du umow´ do podpisu przez
Zleceniobiorców, G∏ównego Ksi´-
gowego oraz Kierownika Urz´du. 

W przypadku negatywnego rozpa-
trzenia wniosku (oferty), zaintereso-
wani sà informowani pisemnie o od-
mowie udzielenia dotacji.

10. Niewykorzystane lub zwrócone
Êrodki mogà byç przyznane w
pierwszej kolejnoÊci innym
uprawnionym jednostkom, które
nie uzyska∏y dotacji z uwagi na
ograniczone Êrodki.

11. Wnioski lub oferty wraz z kom-
pletnà dokumentacjà nale˝y sk∏a-
daç w Departamencie Stowarzy-
szeƒ i Spraw Socjalnych, oddziel-
nie na ka˝de zadanie. Oferty jed-
nostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych mogà byç
sk∏adane wy∏àcznie w terminach
okreÊlonych w og∏oszonym przez
Urzàd otwartym konkursie ofert.

12. Obs∏ug´ administracyjnà zwiàza-
nà z rozpatrywaniem wniosków i
rozliczaniem dotacji realizuje De-
partament Stowarzyszeƒ i Spraw
Socjalnych.

13. Wydzia∏ Bud˝etowo-Ksi´gowy
Urz´du przekazuje dotacj´ na
konto jednostki, zgodnie z zawar-
tà umowà, na podstawie dyspozy-
cji podpisanej przez Dyrektora
Departamentu Stowarzyszeƒ i
Spraw Socjalnych.

14. Departament Stowarzyszeƒ i
Spraw Socjalnych sprawuje nad-
zór nad realizacjà zadaƒ finanso-
wanych lub dofinansowywanych
przez Urzàd oraz przeprowadza
lub zleca kontrol´ prawid∏owoÊci
wykorzystania przekazanych do-
tacji pracownikowi zatrudnione-
mu na Stanowisku do Spraw Kon-
troli albo odpowiednim organom
kontroli (za poÊrednictwem Dy-
rektora Generalnego Urz´du). 

Uwaga: kwoty wysokoÊci dotacji na da-
ny rok bud˝etowy okreÊlane sà w strate-
gii finansowania i dofinansowania za-
daƒ upami´tniajàcych tradycj´ walk o
niepodleg∏oÊç oraz w og∏oszeniu otwar-
tego konkursu ofert.
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Ustawà z 2 sierpnia 1919 r.
o sta∏ej pensji dla weteranów
powstania 1831 i 1863 r.1 Sejm

ustali∏ prawo weteranów powstaƒ do
do˝ywotnich Êwiadczeƒ ze Skarbu
Paƒstwa. Ju˝ 18 grudnia tego samego
roku prawo to rozszerzono na uczest-
ników niepodleg∏oÊciowego zrywu
w 1848 r. Poczàtkowo renty komba-
tanckie przyznano powstaƒcom nie
posiadajàcym w∏asnych Êrodków
utrzymania lub majàcym niskie do-
chody w∏asne, jednak po kolejnej no-
welizacji wspomnianej ustawy ogra-
niczenia te zosta∏y uchylone. Osta-
tecznie uprawnienia tej grupy kom-
batantów uporzàdkowa∏a nowa usta-
wa z 23 marca 1922 r. w przedmiocie
zaopatrzenia weteranów powstaƒ naro-
dowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz
wdów po nich2. 

Nast´pnà grup´ beneficjentów pra-
wa kombatanckiego ustanowi∏o roz-
porzàdzenie Prezydenta RP z 6 mar-
ca 1928 r. o zaopatrzeniu by∏ych skazaƒ-
ców politycznych3. Mocà rozporzàdze-
nia prawo do rent otrzyma∏y ofiary
najci´˝szych represji – przebywajàce
w wi´zieniach i aresztach przez co
najmniej 1 rok lub na zes∏aniu przez
co najmniej 2 lata – nie posiadajàce
w∏asnych dochodów. 

Analogiczne Êwiadczenia przyznano
dekretem Prezydenta RP z 13 stycznia
1936 r. o zaopatrzeniu szczególnie za-
s∏u˝onych w walkach o niepodleg∏oÊç
Paƒstwa Polskiego, a potem ustawà 
z 2 lipca 1937 r. o zapewnieniu pracy 
i o zaopatrzeniu uczestników walk
o niepodleg∏oÊç Paƒstwa Polskiego, po-
zbawionym Êrodków do ˝ycia komba-
tantom, którzy zostali odznaczeni
Krzy˝em Niepodleg∏oÊci z Mieczami,
Krzy˝em Niepodleg∏oÊci lub Medalem
Niepodleg∏oÊci4. Wszystkim uczestni-
kom walk o niepodleg∏oÊç zapewnio-
no jednoczeÊnie preferencje przy za-
trudnianiu w instytucjach i przedsi´-
biorstwach paƒstwowych i prywat-
nych. Cz´Êç uprawnieƒ po skazaƒcach
i uczestnikach walk dziedziczyli cz∏on-
kowie najbli˝szej rodziny zmar∏ego –
wdowy, dzieci i rodzice. 

Obok aktów prawnych adresowa-
nych m.in. do najstarszych wiekowo
reprezentantów Êrodowisk komba-
tanckich rozwija∏o si´ ustawodawstwo
inwalidzkie. Dnia 18 marca 1921 r.
Sejm uchwali∏ ustaw´ o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i ich rodzin5.
Z dobrodziejstw tej ustawy mogli ko-
rzystaç zarówno kontuzjowani ˝o∏nie-
rze polskich formacji wojskowych, jak
i pochodzàcy z armii zaborczych. Za-

stàpi∏a jà ustawa z 17 marca 1932 r.
o zaopatrzeniu inwalidów6, utrzymujà-
ca wczeÊniejszy katalog beneficjentów,
przy równoczesnym nakazaniu weryfi-
kacji przyznanych ju˝ rent inwalidz-
kich. Liczne skargi na niekorzystne dla
inwalidów decyzje organów rentowych
spowodowa∏y koniecznoÊç powo∏ania
w 1935 r. specjalnego Inwalidzkiego
Sàdu Administracyjnego do ich rozpa-
trywania. Wspomniany Sàd dzia∏a∏
przy Naczelnym Trybunale Admini-
stracyjnym. T́  bodaj˝e pierwszà w Pol-
sce masowà weryfikacj´ uprawnieƒ
kombatanckich (inwalidzkich) prze-
rwa∏ wybuch II wojny Êwiatowej7. 

Symboliczne znaczenie mia∏o
uchwalenie ustawy z 1 sierpnia 1919 r.
Orderu Wojskowego „Virtuti Militari”,
a nast´pnie z 25 marca 1933 r. o Orde-
rze Wojennym Virtuti Militari8. Przyzna-
wa∏y one posiadaczom tego historycz-
nego i najwy˝szego odznaczenia wo-
jennego, jako weteranom szczególnie
zas∏u˝onym dla paƒstwa, szereg – nie
tylko honorowych – przywilejów kom-
batanckich. Z innych aktów prawnych
ustanawiajàcych honorowe przywileje
kombatanckie nale˝y wymieniç tak˝e
ustaw´ z 18 grudnia 1919 r. o przyzna-
niu stopni i praw oficerskich weteranom
roku 1831, 1848 i 18639. Na jej podsta-
wie nadano powstaƒczym ˝o∏nierzom
i podoficerom stopnie podporuczni-
ków i awansowano powstaƒczych ofi-
cerów. 

Ustawodawstwo II Rzeczypospoli-
tej tylko w nielicznych przypadkach
przewidywa∏o mo˝liwoÊç przyznania
Êwiadczeƒ specjalnych kombatantom
nie b´dàcym inwalidami wojennymi.
W zwiàzku z powy˝szym w 1938 r. ren-
ty inwalidów wojennych otrzymywa∏o
94 262 by∏ych ˝o∏nierzy (ok. 2/3 to ˝o∏-
nierze armii zaborczych) i 109 973
osoby pozosta∏e po inwalidach (wdo-
wy, sieroty, rodzice), natomiast z in-
nych rent specjalnych korzysta∏o do-
datkowo 234 kombatantów (wetera-
nów i uczestników walk), 1530 osób
represjonowanych (skazaƒców) i 1832
osoby pozosta∏e po kombatantach
i ofiarach represji10. 

Przedwojenne ustawy stwarza∏y
mo˝liwoÊç pozbawienia uprawnieƒ
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Zarys rozwoju 
polskiego prawa 
kombatanckiego 
w okresie mi´dzywojennym
W pe∏ni nowoczesne ustawodawstwo kombatanckie zacz´∏o
kszta∏towaç si´ w Europie dopiero po I wojnie Êwiatowej. Pozo-
stawa∏o to w bezpoÊrednim zwiàzku z niespotykanym wczeÊniej
na takà skal´ zjawiskiem demobilizacji setek tysi´cy ˝o∏nierzy
paƒstw uczestniczàcych w zmaganiach wojennych. Tak˝e w
Polsce, nied∏ugo po odzyskaniu niepodleg∏oÊci, uchwalonych
zosta∏o kilka ustaw nadajàcych uprawnienia materialne i hono-
rowe weteranom powstaƒ narodowych i inwalidom wojennym.

Kombatant 3 marzec  5/18/05  13:44  Page 12



przys∏ugujàcych kombatantom (w tym
inwalidom wojennym) i ofiarom re-
presji w przypadku skazania za czyn
karygodny prawomocnym wyrokiem,
po∏àczonym z utratà praw do zaopa-
trzenia z funduszów publicznych lub
utratà praw obywatelskich. Ponadto,
w razie udowodnienia by∏emu skazaƒ-
cowi wspó∏pracy z w∏adzami Êledczy-
mi paƒstw zaborczych, traci∏ on prawo
do Êwiadczeƒ rentowych. W przypad-
ku wdów po uprawnionych taki sam
skutek prawny przynosi∏o powtórne
ma∏˝eƒstwo. 

W II Rzeczypospolitej nie powo∏a-
no jednej centralnej instytucji zajmu-
jàcej si´ sprawami kombatanckimi.
Wykonanie wy˝ej wymienionych
ustaw by∏o powierzone Ministerstwu
Spraw Wojskowych, Ministerstwu
Skarbu i Ministerstwu Opieki Spo-
∏ecznej. Wnioski o przyznanie pensji
i rent przys∏ugujàcych weteranom,
uczestnikom walk o niepodleg∏oÊç i ska-
zaƒcom weryfikowa∏y specjalne komi-
sje z∏o˝one z przedstawicieli rzàdu
oraz stowarzyszeƒ kombatanckich
i ofiar represji. 

Jan P. SOBOLEWSKI

Wpoprzednim numerze „Komba-
tanta” (nr 2/2005), w komunika-

cie o op∏atach abonamentowych rtv,
napisaliÊmy, ˝e prawo do zwolnienia
z tych op∏at majà – mi´dzy innymi –
„osoby posiadajàce uprawnienia inwali-
dów wojennych i wojskowych”. Zapis
ten jest oczywisty i nie budzi wàtpliwo-
Êci. Chcemy go jednak uÊciÊliç. Sk∏oni∏y
nas do tego g∏osy Czytelników ze
Zwiàzku Sybiraków i Stowarzyszenia
˚ydów Kombatantów i Poszkodowa-
nych w II Wojnie Âwiatowej. 

Informujemy wi´c – za Krajowà Radà
Radiofonii i Telewizji – ˝e zwolnienie od
op∏at abonamentowych rtv przys∏uguje
równie˝ osobom posiadajàcym upraw-
nienia kombatanckie, „które zosta∏y za-
liczone do jednej z grup inwalidów wsku-
tek inwalidztwa pozostajàcego w zwiàz-
ku z pobytem w miejscach, o których mo-
wa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z 24 stycz-
nia 1991 roku o kombatantach oraz niektó-
rych osobach b´dàcych ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego. Doku-
mentem uprawniajàcym do zwolnienia
od tych op∏at jest legitymacja osoby re-
presjonowanej wystawiona przez organ
rentowy”.

(www. krrit. gov. pl, „abonament rtv”) 

Art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz
niektórych osobach b´dàcych ofiarami repre-
sji wojennych i okresu powojennego brzmi:

Art. 3. Do okresów dzia∏alnoÊci
kombatanckiej lub równorz´dnej
z dzia∏alnoÊcià kombatanckà zalicza
si´ równie˝ czas przebywania: 

1) w niewoli lub obozach interno-
wanych oraz w obozach podleg∏ych
G∏ównemu Zarzàdowi do Spraw
Jeƒców Wojennych i Internowanych
(GUPWI) NKWD, a od marca 1946 r.
MWD ZSRR, i obozach podleg∏ych
Wydzia∏owi Obozów Kontrolno-Filt-
racyjnych NKWD, a od marca 1946 r.
MWD ZSRR, spowodowanego dzia-
∏alnoÊcià kombatanckà, o której mo-
wa w art. 1 ust. 2, 

2) w hitlerowskich wi´zieniach,
obozach koncentracyjnych i oÊrod-
kach zag∏ady oraz w innych miej-
scach odosobnienia, w których wa-
runki pobytu nie ró˝ni∏y si´ od wa-
runków w obozach koncentracyj-
nych, a osoby tam osadzone pozosta-

wa∏y w dyspozycji hitlerowskich
w∏adz bezpieczeƒstwa, a tak˝e w wi´-
zieniach i poprawczych obozach pra-
cy oraz poprawczych koloniach pracy
podleg∏ych G∏ównemu Zarzàdowi
Obozów i Kolonii Poprawczych
(GU¸ag) NKWD, a od marca 1946 r.
MWD ZSRR, a tak˝e w wi´zieniach
lub innych miejscach odosobnienia
na terytorium Polski – spowodowa-
nego dzia∏alnoÊcià, o której mowa
w art. 1 ust. 2 i art. 2. 

Art. 4. 1. Przepisy ustawy stosuje
si´ równie˝ do osób, które podlega∏y
represjom wojennym i okresu powo-
jennego. Represjami w rozumieniu
ustawy sà okresy przebywania: 

1) z przyczyn politycznych, naro-
dowoÊciowych, religijnych i raso-
wych: 

a) w hitlerowskich wi´zieniach,
obozach koncentracyjnych i oÊrod-
kach zag∏ady, 

b) w innych miejscach odosobnie-
nia, w których warunki pobytu nie
ró˝ni∏y si´ od warunków w obozach
koncentracyjnych, a osoby tam osa-
dzone pozostawa∏y w dyspozycji hi-
tlerowskich w∏adz bezpieczeƒstwa, 

c) w innych miejscach odosobnie-
nia, w których pobyt dzieci do lat 14
mia∏ charakter eksterminacyjny,
a osoby tam osadzone pozostawa∏y
w dyspozycji hitlerowskich w∏adz
bezpieczeƒstwa, 

2) z przyczyn narodowoÊciowych
i rasowych w gettach, 

3) z przyczyn politycznych, religij-
nych i narodowoÊciowych: 

a) w wi´zieniach oraz poprawczych
obozach pracy i poprawczych kolo-
niach pracy podleg∏ych G∏ównemu
Zarzàdowi Obozów i Kolonii Popraw-
czych NKWD, a od marca 1946 r.
MWD ZSRR, 

b) na przymusowych zes∏aniach
i deportacji w ZSRR, 

4) w wi´zieniach lub innych miej-
scach odosobnienia na terytorium
Polski na mocy skazania w latach
1944–1956, na podstawie przepisów
wydanych przez w∏adze polskie,
przez sàdy powszechne, wojskowe
i specjalne albo w latach 1944–1956
bez wyroku – za dzia∏alnoÊç politycz-
nà bàdê religijnà, zwiàzanà z walkà
o suwerennoÊç i niepodleg∏oÊç. 

Dz. U. z 2002 r., Nr 42, poz. 371
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1 Dziennik Praw Paƒstwa Polskiego z 1919 r., 
Nr 65, poz. 397 z póên. zm.

2 Dz. U. z 1922 r., Nr 26, poz. 212 z póên. zm.
(obowiàzywa∏a do 1954 r.). 

3 Dz. U. z 1931 r., Nr 47, poz. 406 (obowiàzywa∏o
do 1954 r.).

4 Odpowiednio Dz. U. z 1936 r., Nr 3, poz. 8 
i Dz. U. z 1937 r., Nr 59, poz. 464 z póên. zm.
(obowiàzywa∏a do 1954 r.). Za osoby pozbawio-
ne Êrodków do ˝ycia ustawa uznawa∏a tak˝e nie-
których w∏aÊcicieli gospodarstw rolnych, np.
tzw. osadników wojskowych. Nadania ziemi by-
∏y jednà z form wynagradzania zas∏ug i zapew-
nienia Êrodków do ˝ycia zdemobilizowanym
˝o∏nierzom po I i II wojnie Êwiatowej.

5 Dz. U. z 1921 r., Nr 32, poz. 195 z póên zm.
6 Dz. U. z 1935 r., Nr 5, poz. 31 z póên. zm. (tekst

jednolity, obowiàzywa∏a do 1954 r.).
7 Na temat weryfikacji uprawnieƒ inwalidów wo-

jennych zob. Jerzy Malec, Dorota Malec, Histo-
ria administracji i myÊli administracyjnej, Kraków
2000, s. 244. 

8 Odpowiednio Dz. U. z 1919 r., Nr 67, poz. 409
z póên. zm. i Dz. U. z 1933 r., Nr 33, poz. 285. 

9 Dz. U. z 1919 r., Nr 2, poz. 5.
10 Ma∏y Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939,

s. 293–294. Zwraca uwag´ terminologia wyst´-
pujàca w przedwojennych aktach normatyw-
nych: weteran, uczestnik walki o niepodleg∏oÊç,
skazaniec i inwalida wojenny, okreÊlajàca ró˝ne
kategorie uprawnionych. Terminu kombatant
nie u˝ywano.

Prawo do zwolnienia 
z op∏at abonamentowych rtv
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10 listopada w Warszawie odby∏y si´ uroczystoÊci
zwiàzane z 86. rocznicà odzyskania niepodleg∏oÊci zorgani-
zowane przez Zarzàd G∏ówny i Oddzia∏ Warszawski Stowa-
rzyszenia Szarych Szeregów oraz Okr´g Mazowiecki Zwiàz-
ku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W czasie nabo˝eƒstwa

w Katedrze Polowej WP zosta∏a ods∏oni´ta tablica poÊwi´co-
na Szarym Szeregom. Nast´pnie przed pomnikiem Marsza∏-
ka Józefa Pi∏sudskiego z∏o˝ono kwiaty i odczytano Apel Po-
leg∏ych. Kwiaty z∏o˝ono te˝ przed Grobem Nieznanego ˚o∏-
nierza. 

10 listopada we Wroc∏awiu, w sali kolumnowej Dolno-
Êlàskiego Urz´du Wojewódzkiego, dwudziestu szeÊciu Sybi-
raków otrzyma∏o Krzy˝e Zes∏aƒców Sybiru. Wr´czy∏ je wice-
wojewoda Ryszard Lacher w asyÊcie prezesa miejscowego
Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków Jana Fenca. 

11 listopada w Bia∏ej Podlaskiej z okazji Âwi´ta Nie-
podleg∏oÊci po nabo˝eƒstwie zosta∏y ods∏oni´te tablice upa-
mi´tniajàce ˝o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich – Stanis∏awa
Potapczuka i Franciszka Wo∏owika. Nast´pnie przed pomni-
kiem 34 Pu∏ku Piechoty z∏o˝ono kwiaty i wieƒce. 

11 listopada w Bia∏ogardzie w 86. rocznic´ Odzyska-
nia Niepodleg∏oÊci i w 85. rocznic´ powstania Zwiàzku Inwa-
lidów Wojennych RP odby∏o si´ uroczyste nabo˝eƒstwo,
a nast´pnie przy pomniku Or∏a Bia∏ego zosta∏a ods∏oni´ta ta-
blica upami´tniajàca 85. rocznic´ powstania Zwiàzku. Patro-
nat i opiek´ nad tablicà przyj´∏a miejscowa Komenda Hufca
ZHP. Nast´pnie wr´czono Z∏otà Odznak´ Honorowà ZIW RP
oraz medale „Zwyci´ska Nike”. Przed pomnikiem z∏o˝ono
wiàzanki kwiatów. 

11 listopada w Czemiernikach Âwi´to Niepodleg∏oÊci
uczczono ods∏oni´ciem pomnika Powstaƒców Stycznio-
wych, zbudowanego dzi´ki staraniom Czemiernickiego To-
warzystwa Regionalnego, miejscowego spo∏eczeƒstwa
i sponsorów. 

11 listopada w Dàbrowie Che∏miƒskiej w 86. rocz-
nic´ odzyskania niepodleg∏oÊci po Mszy Êw. w intencji Ojczy-
zny w koÊciele filialnym pw. NajÊwi´tszej Marii Panny, którà
koncelebrowali wicedziekan ks. Tadeusz Myszk i wikariusz
Daniel Milewski, przed figurà Matki Boskiej i przed pomni-
kiem pomordowanych w 1939 r. z∏o˝ono kwiaty i zapalono
znicze. 

11 listopada w pobli˝u leÊniczówki Gaj ko∏o J´-
drzejowa w 86. rocznic´ Âwi´ta Niepodleg∏oÊci ods∏oni´to
i poÊwi´cono Pomnik Komendy Obwodu J´drzejów Armii
Krajowej. Pomnik ods∏onili oficer sztabu Obwodu J´drzejów

Armii Krajowej – mjr w st. sp. Zbigniew Grabowski „Czarny”
i ∏àczniczka AK Danuta Domiƒska-Wojtas „Olszynka”. Po-
Êwi´ci∏ go Opat Konwentu Ojców Cystersów z J´drzejowa
Edward Stradomski. Pomnik zbudowano dzi´ki wspó∏pracy

kombatantów z Ko∏a J´drzejów ÂZ˚AK, Zespo∏u Szkó∏ Po-
nadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego-Grota
w J´drzejowie oraz sponsorów. Nale˝y tu podkreÊliç du˝e za-
anga˝owanie dyrektora ZSP nr 2 W∏adys∏awa Blicharskiego
oraz nauczycieli: Jacka Bertmana, Paw∏a Kowalskiego, Ro-
berta Pe∏ki i Bernarda Suchmiela. 

11 listopada w Koroszynie zosta∏ ods∏oni´ty pomnik
Niepodleg∏oÊci Polski. Obok pomnika z∏o˝ono urny z ziemià
pól bitewnych oraz prochy z mogi∏ ˝o∏nierzy poleg∏ych w la-
tach 1918–1920 i we wrzeÊniu 1939 r. 

11 listopada w Krzepicach z okazji Âwi´ta Niepodle-
g∏oÊci kombatanci z Zarzàdu Okr´gowego Zwiàzku Komba-
tantów RP i BWP, doceniajàc dzia∏ania na rzecz weteranów,
uhonorowali burmistrza Jan Kotynia, jego zast´pc´ Miros∏a-
wa ¸ukasika, lekarza Ryszarda Ch∏àdzyƒskiego i Czes∏awa
Kowalskiego odznakami „Za Zas∏ugi dla ZKRPiBWP”. 

11 listopada w ¸ukowie z okazji Âwi´ta Niepodleg∏o-
Êci zosta∏a odprawiona Msza Êw., po której przed tablicà
upami´tniajàcà POW mieszkaƒcy ¸ukowa z∏o˝yli wieƒce
i kwiaty. 

11 listopada w Poznaniu z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci
z∏o˝ono kwiaty przed tablicami pamiàtkowymi i pomnikami:
15 Pu∏ku U∏anów i Powstaƒców Wielkopolskich. G∏ówne ob-
chody odby∏y si´ przed Pomnikiem Armii Poznaƒ. 

11 listopada we Wroc∏awiu obchody 86. rocznicy Od-
zyskania Niepodleg∏oÊci rozpocz´∏y si´ z∏o˝eniem wieƒców
i kwiatów przed obeliskiem przy Panoramie Rac∏awickiej. Po
Mszy Êw. odprawionej w Bazylice Mniejszej i koncercie, uli-
cami Wroc∏awia przeszli uczestnicy Parady Niepodleg∏oÊci. 

11 listopada w Zagórowie w 86. rocznic´ Odzyskania
Niepodleg∏oÊci po uroczystej Mszy Êw. zosta∏y ods∏oni´te trzy
tablice pamiàtkowe na pomniku Niepodleg∏oÊci poÊwi´cone:
polom bitew zagórowian w latach 1918–1920, miejsca walki
i m´czeƒstwa zagórowian w latach II wojny Êwiatowej, histo-
rii pomnika Niepodleg∏oÊci. 

18 i 19 listopada w Krakowie, w Zespole Szkó∏ Elek-
trycznych nr 2, w 24. rocznic´ Êmierci patrona szko∏y gen.
Bronis∏awa Ducha odby∏o si´ przedstawienie szkolnego ko∏a
teatralnego. Spektakl zosta∏ przygotowany przez uczniów
klas liceum i technikum pod opiekà Dominiki Ptak-Grzesik. 

20 listopada w Warszawie, w ramach obchodów Dni
Lwowa i Kresów Po∏udniowo-Wschodnich, przed Grobem
Nieznanego ˚o∏nierza z∏o˝ono wieƒce oraz odczytano Apel
Poleg∏ych. W Bazylice Êw. Krzy˝a zosta∏a odprawiona Msza
Êw. za Orl´ta z udzia∏em chóru „Warszawianka”. Msz´ Êw.
w intencji Poleg∏ych w obronie Lwowa i za dusz´ Êp. ksi´dza
Janusza Pop∏awskiego – kapelana kresowiaków odprawiono
równie˝ nast´pnego dnia. W Galerii Porczyƒskich odby∏ si´
okolicznoÊciowy koncert, a w Gimnazjum nr 27 im. Orlàt
Lwowskich odby∏a si´ uroczystoÊç szkolna. 

27 listopada w Kurzelowie odby∏y si´ uroczystoÊci
upami´tniajàce 61. rocznic´ rozstrzelania ˝o∏nierzy Placówki
Gminnej AK przez ˝andarmeri´ hitlerowskà. M∏odzie˝ szkol-
na przedstawi∏a monta˝ s∏owno-muzyczny nawiàzujàcy do

tych wydarzeƒ, a nast´pnie zosta∏a odprawiona Msza Êw.
Uczestnicy uroczystoÊci udali si´ przed zbiorowà mogi∏´ roz-
strzelanych ˝o∏nierzy AK, gdzie po Apelu Poleg∏ych z∏o˝ono
kwiaty i zapalono znicze. 

30 listopada w Maniach k. Mi´dzyrzeca Podla-
skiego odby∏y si´ uroczystoÊci z okazji 174. rocznicy Po-
wstania Listopadowego. Po Mszy Êw. uczestnicy uroczysto-
Êci przeszli przed pomnik, wzniesiony na zbiorowej mogile
powstaƒców listopadowych, gdzie z∏o˝yli kwiaty i zapalili zni-
cze. Nast´pnie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Boha-
terów Powstania Styczniowego wr´czono medale „Opiekuna
Miejsc Pami´ci Narodowej” – z∏oty medal otrzyma∏a szko∏a,
srebrny dyrektor Dorota Herda. W cz´Êci artystycznej m∏o-
dzie˝ szkolna zaprezentowa∏a program poetycko-historycz-
ny. 

30 listopada w Opolu po Mszy Êw. odprawionej w Ka-
tedrze Opolskiej, przed Ratuszem zosta∏a ods∏oni´ta tablica
upami´tniajàca 85-lecie powstania Zwiàzku Inwalidów Wo-

jennych RP. Tablic´ poÊwi´ci∏ ks. pra∏at Edmund Podzielny.
Podczas spotkania w Ratuszu zas∏u˝eni cz∏onkowie ZIW
otrzymali odznaczenia, medale pamiàtkowe i dyplomy oko-
licznoÊciowe. 

12 grudnia w Warszawie z okazji 63. rocznicy walk
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w obronie To-
bruku i o Gazal´ kombatanci, przedstawiciele instytucji
paƒstwowych, samorzàdowych i organizacji spo∏ecznych
z∏o˝yli wieƒce i wiàzanki kwiatów na p∏ycie Grobu Niezna-
nego ˚o∏nierza. Tego samego dnia w koÊciele pw. NajÊwi´t-
szego Serca Pana Jezusa w Falenicy zosta∏a odprawiona
Msza Êw. w intencji ˝o∏nierzy Samodzielnej Brygady Strzel-
ców Karpackich. 

16 grudnia w Krakowie, w KoÊciele Garnizonowym pw.
Êw. Agnieszki, zosta∏a ods∏oni´ta tablica upami´tniajàca 12
Pu∏k Piechoty. Msz´ Êw. celebrowa∏ ks. pra∏at p∏k Henryk Po-
lak, który tak˝e poÊwi´ci∏ tablic´. Podczas akademii okolicz-
noÊciowej referat o dzia∏alnoÊci 12 Pu∏ku Piechoty wyg∏osi∏
kpt. rez. Kazimierz Karol LeÊniak oraz wr´czono medale:
srebrny Krzy˝ Zas∏ugi, srebrny Medal za Zas∏ugi dla Obron-
noÊci Kraju, z∏ote i srebrne medale „Opiekun Miejsc Pami´ci
Narodowej”, Krzy˝e Pamiàtkowe 12 Pu∏ku Piechoty. Nast´p-
nie odby∏ si´ II Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia ˚o∏-
nierzy 12 Pu∏ku Piechoty AK i Wi´êniów Okresu Stalinow-
skiego. 

18 grudnia w Poznaniu, w przeddzieƒ 86. rocznicy wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego, w Sali Bia∏ej Urz´du Mia-
sta, odby∏o si´ uroczyste wr´czenie statuetek Dobosza Wiel-
kopolskiego. Nagrod´ przyznaje Towarzystwo Pami´ci Po-
wstania Wielkopolskiego 1918–1919 za popularyzacj´ i upa-
mi´tnianie czynu powstaƒczego. Laureatami zostali m. in.:
prof. Jan Trzeciakowski, dr Marek Rezler i Marian Kados. 

21 grudnia we Wroc∏awiu, w sali kolumnowej Dolno-
Êlàskiego Urz´du Wojewódzkiego, odby∏o si´ spotkanie
op∏atkowe, w którym wzià∏ udzia∏ wojewoda Stanis∏aw ¸opa-
towski oraz przedstawiciele wszystkich organizacji komba-
tanckich. 

22 grudnia w Poznaniu w 10. rocznic´ powo∏ania po-
znaƒskiego Oddzia∏u Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa
Wojskowego RP odby∏o si´ uroczyste spotkanie, w trakcie
którego wr´czono medale „10-lecia SSLW RP”. 
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Wlatach ostatniej wojny Ko∏o-
brzeg by∏ siedzibà du˝ego
garnizonu wojsk làdowych

oraz bazà hitlerowskiej Kriegsmarine.
Po∏o˝ony u ujÊcia Pars´ty – Ko∏obrzeg
otoczony obszarami podmok∏ymi i ba-
gnistymi stanowi∏ trudny, z punktu wi-
dzenia wykorzystania ci´˝kiego sprz´tu,
rejon dzia∏ania. Peryferii miasta broni∏y
rowy przeciwpancerne, pola minowe, za-
sieki z drutu kolczastego, które wraz z ze-
spo∏ami zabudowaƒ podmiejskich prze-
kszta∏cono w silne punkty oporu. Nie-
miecka za∏oga miasta przygotowa∏a trzy
linie obronne, z których pierwsza to w∏a-
Ênie wspomniana wy˝ej, druga tzw. g∏ów-
na pozycja otacza∏a pierÊcieniem miasto,
a trzecia – ostatnia – to port. Do obrony
twierdzy dowództwo niemieckie prze-
znaczy∏o: jej sta∏y garnizon, oddzia∏y
i grupy, które zdo∏a∏y si´ wycofaç z Po-
morza oraz poÊpiesznie organizowane
oddzia∏y Volkssturmu liczàce oko∏o 
10 tys. ˝o∏nierzy. 

Obok batalionu fortecznego, do boju
przygotowane by∏y doborowe jednostki
SS i marynarzy. Wyposa˝enie sk∏ada∏o
si´ z ci´˝kiej artylerii, czo∏gów, pociàgu
pancernego oraz licznych dzia∏ zgroma-
dzonych na redzie okr´tów, w tym trzech
niszczycieli oraz (w niektóre dni) z dwóch
krà˝owników – „Admira∏ Scheer” 
i „Lutzow”. W samym mieÊcie do obrony
przystosowano prawie wszystkie budyn-
ki. Ulice zamkni´to barykadami. Hitle-
rowskie dowództwo wyznaczy∏o „Fe-
stung Kolberg” do szczególnej roli, mia-
∏a ona zwiàzaç d∏ugotrwa∏ymi walkami
mo˝liwie jak najwi´cej wojsk polskich
i radzieckich, opóêniajàc ich dotarcie do
Odry i natarcie na Berlin. Dowódca ope-
rujàcej na Pomorzu Grupy Armii „Wi-
s∏a” Heinrich Himmler postawi∏ komen-
dantowi twierdzy Ko∏obrzeg p∏k. Fritzo-
wi Fullriede zadanie obrony miasta za
wszelkà cen´. Tym bardziej, i˝ pierwszym
honorowym burmistrzem Ko∏obrzegu
by∏ Adolf Hitler. 

Za∏oga Ko∏obrzegu stanowi∏a powa˝nà
si∏´ bojowà, co potwierdzajà dwukrotnie
nieudane próby natarcia, podj´te

4 i 7 marca przez oddzia∏y 45 Brygady
Pancernej i 272 Dywizji Piechoty Armii
Radzieckiej. Do walki z za∏ogà twierdzy
pierwsze przystàpi∏y oddzia∏y 3 i 6 Dywi-
zji Piechoty oraz 3 Brygady Artylerii
Haubic i 1 Samodzielnego Pu∏ku Moê-
dzierzy. 8 marca miasto atakowa∏o 
10 polskich batalionów piechoty, 124 dzia-
∏a i 88 moêdzierzy, nast´pnego dnia si∏y
wzros∏y do 17 batalionów, 280 dzia∏ i oko-
∏o 180 moêdzierzy. Mimo i˝ nat´˝enie
walk nie s∏ab∏o tak˝e i w ciàgu nast´pnych
dwóch dni – 10 i 11 marca, nacierajàce
oddzia∏y posun´∏y si´ do przodu zaledwie
o 200–300 m. Dopiero po wprowadzeniu
przez gen. Stanis∏awa Pop∏awskiego ko-
lejnego wzmocnienia w sile 4 Dywizji Pie-
choty, 4 Pu∏ku Czo∏gów Ci´˝kich oraz 
15 i 18 Pu∏ku Artylerii Przeciwlotniczej
nastàpi∏ wyraêny post´p w dzia∏aniach.
W szturmie Ko∏obrzegu bra∏y te˝ udzia∏
jednostki radzieckie, które naciera∏y od
wschodu, wzd∏u˝ brzegu morskiego.
W rezultacie pierwszej fazy uporczywych
zmagaƒ prze∏amany zosta∏ zewn´trzny
pierÊcieƒ obrony twierdzy. Walki
w dniach 12–17 marca doprowadzi∏y do
sforsowania drugiego pierÊcienia i zdoby-
cia silnie umocnionego ÂródmieÊcia.
Ostatni akt ko∏obrzeskiej epopei rozegra∏
si´ w nocy z 17 na 18 marca. Po bezsku-
tecznym wezwaniu niemieckiej za∏ogi do
kapitulacji, przegrupowaniu si∏ i mia˝d˝à-
cym przygotowaniu artyleryjskim, w któ-
rym uczestniczy∏a równie˝ brygada ra-
dzieckich „Katiusz”, przystàpiono do
prze∏amania trzeciego pierÊcienia hitle-
rowskiej obrony. Tej samej nocy dowódca
obrony twierdzy Ko∏obrzeg p∏k Fullriede
zdecydowa∏ si´ na ewakuacj´ resztek si∏
g∏ównych garnizonu. Um´czeni dotych-
czasowymi walkami ˝o∏nierze polscy nie
zdo∏ali w por´ wykryç nieprzyjacielskich
zamiarów. Dopiero 18 marca nad ranem
spostrze˝ono wycofywanie si´ niemiec-
kich si∏ g∏ównych. Natychmiastowe wzno-
wienie natarcia i opanowanie portu nie
powstrzyma∏o ewakuacji za∏ogi miasta.
Ko∏obrzeg by∏ wolny. (...) 

Jerzy B¸AWAT

Henryk Dobrosielski

Zdobywcom 
Ko∏obrzegu
K∏aniam si´ nisko, 
Za krew przelanà i Êmierç
Za ziemi´ ko∏obrzeskà
Zwyci´zcom chwa∏a i czeÊç. 
A Wy polegli w boju
Âpijcie w pokoju tej ziemi. 

K∏aniam si´ ˝o∏nierze
Rycerscy, zmordowani, spaleni
Chwa∏y Wam nikt nie zabierze
Przez Was my ocaleni. 

K∏aniam si´ nisko
Za krew przelanà i Êmierç
Za pi´knà ziemi´ ko∏obrzeskà
˚o∏nierzom chwa∏a i czeÊç

Za pi´kne morze i uzdrowisko
Za krew, rany i Êmierç
K∏aniam si´ nisko
Poleg∏ym pokój, zwyci´zcom 

czeÊç. 

Niechaj te s∏owa proste
Stojàce jak ˝o∏nierz w szeregu
B´dà dla Was ho∏dem
– Zdobywcy Ko∏obrzegu. 

Wiersz zosta∏ napisany w 1995 r.
w 50. rocznic´ wyzwolenia Ko∏o-
brzegu i powtórnych zaÊlubin
z morzem. Autor, kpt. w st. spocz.
Henryk Dobrosielski, zmar∏
w grudniu 1999 r. w Elblàgu. Zgo-
d´ na publikacj´ wiersza wyrazi∏a
jego ˝ona. 
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Po zd∏awieniu Powstania War-
szawskiego wzi´ci do niewoli
ranni powstaƒcy byli wywo˝eni

do Rzeszy i kierowani do lazaretów.
Taki lazaret utworzono m.in. w miej-
scowoÊci Zeithain w Saksonii (Laza-
ret Rezerwowy Jeƒców Wojennych).
Pracowa∏ w nim, ewakuowany razem
z rannymi i cz´Êcià personelu me-
dycznego, lekarz p∏k Leon Strehl.
Zmar∏ych powstaƒców grzebano na
miejscowym cmentarzu. Ich kwater´
nazwano Polskà sekcjà w∏oskiego cmen-
tarza wojskowego Jacobsthal. 

Po wojnie cmentarz uleg∏ ca∏kowite-
mu zniszczeniu, a jego teren zosta∏
w∏àczony do poligonu wojskowego
jednostek Grupy Zachód Armii Ra-
dzieckiej oraz Armii Ludowej NRD.
Po odejÊciu wojsk radzieckich, miej-
scowa instytucja o nazwie Miejsce Pa-
mi´ci Ehrenhain Zeithain, dzia∏ajàca
pod patronatem Fundacji Miejsca Pa-
mi´ci w Saksonii rozpocz´∏a prace ba-
dawczo-dokumentacyjne. Do tego
dzia∏ania w∏àczyli si´: mieszkajàcy
w USA polski ksiàdz Bogumi∏ KoÊcie-
sza, Steven KoÊciesza oraz prof. dr
Stanis∏aw Iwankiewicz z Wroc∏awia.
WÊród zmar∏ych powstaƒców by∏ brat
ksi´dza KoÊcieszy. Dzi´ki udost´pnie-

niu przez Archiwum Narodowe USA
specjalnych zdj´ç lotniczych, zdo∏ano
zlokalizowaç miejsce pochówku po-
wstaƒców. Po ustaleniu po∏o˝enia
cmentarza – do badaƒ archeologicz-
nych prowadzonych przez m∏odzie˝
pod has∏em „Poszukiwanie Êladów”
w∏àczyli si´ uczestnicy obozów m∏o-
dzie˝owych Niemieckiego Zwiàzku
Opieki nad Grobami (m∏odzie˝ z ró˝-
nych paƒstw). Jest to projekt pi´ciolet-
ni, nadzorowany przez Service Civil
International. Udzia∏ w tym dzia∏aniu
mia∏a Rada Ochrony Pami´ci Walk
i M´czeƒstwa oraz zainteresowane
Êrodowiska kombatanckie. Uznano, ˝e
szczàtki zmar∏ych powstaƒców nale˝y
po ekshumacji przenieÊç na wojskowy
cmentarz w miejscowoÊci Neuburx-
dorf w Brandenburgii. Do dzia∏ania
w∏àczy∏ si´ urodzony w Polsce (m. Na-
k∏o), a dziÊ mieszkajàcy w Elbe-Elster
dr Gustav Bekker, sam wi´zieƒ obozu
dla Niemców w Potulicach i prezes
Zwiàzku Wi´êniarskiego. Dzi´ki jego
doÊwiadczeniu i pe∏nej ˝yczliwoÊci
w∏adz Saksonii i Brandenburgii kwe-
stia ta znalaz∏a swój szcz´Êliwy fina∏
w paêdzierniku 2004 r. 

Na wojskowym cmentarzu w Neu-
burxdorf (powiat Elbe-Elster), gdzie

sà pochowani ˝o∏nierze Armii Fran-
cuskiej, zbudowano polskà kwater´
powstaƒców warszawskich i wzniesio-
no pomnik. 

W dniach 9–10 paêdziernika 2004 r.
odby∏a si´ okaza∏a uroczystoÊç po-
Êwi´cona 60. rocznicy Powstania War-
szawskiego i przekazania kwatery-po-
mnika. 9 paêdziernika w miejskim ra-
tuszu w Bad Liebenwerda przebieg
Powstania Warszawskiego przedstawi∏
prof. dr hab. Eugeniusz C. Król – dy-
rektor Instytutu PAN w Berlinie. Wal-
ki powstaƒcze i losy mieszkaƒców
Warszawy ilustrowa∏ wojennymi kro-
nikami Wehrmachtu. W spotkaniu
uczestniczyli mieszkaƒcy, niemieccy
i polscy kombatanci, m∏odzie˝ miej-
scowa i uczniowie gimnazjum z Nak∏a.
Nast´pnego dnia w auli Domu Miej-
skiego odby∏o si´ uroczyste spotkanie
niemiecko-polskie. Ze strony gospo-
darzy uczestniczyli w nim przedstawi-
ciele w∏adz m.in.: minister sprawiedli-
woÊci i spraw europejskich w rzàdzie
krajowym Brandenburgii Barbara
Richstein, przedstawiciel rzàdu krajo-
wego Saksonii – dr Rainer Wedekind,
landrat regionu Elbe-Elster – Klaus
Richter, dowódca garnizonu p∏k Wie-
gand. Na spotkanie przybyli miesz-
kaƒcy, m∏odzie˝ szkolna oraz cz∏onko-
wie Grupy Inicjatywnej Obóz Muhlberg,
Grupy Inicjatywnej Centralny Obóz w Po-
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Niemcy

Z Saksonii do Brandenburgii

D∏ugo oczekiwana 
chwila…

Grupa uczestników uroczystoÊci ods∏oni´cia pomnika-kwatery

Napis na tablicy brzmi: „Pami´ci
spoczywajàcych na tym cmentarzu
polskich jeƒców wojennych Stalagu IV B
Mühlberg, ˝o∏nierzy Armii Krajowej
Powstania Warszawskiego 1944 r., którzy
zmarli w szpitalu wojskowym Zeithain w
latach 1944–1945”.
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tulicach, a tak˝e pracownicy Miejsca
Pami´ci Ehrenhain Zeithain. 

Stron´ polskà reprezentowa∏a grupa
cz∏onków Zwiàzku Powstaƒców War-
szawskich z prof. Stanis∏awem Iwankie-
wiczem; prezes Ogólnopolskiego Spo-
∏ecznego Stowarzyszenia „Misja Pojed-
nania” – Tadeusz Kreps, sekretarz gene-
ralny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti
Militari Kombatantów Wojska Polskie-
go – kmdr Henryk Leopold Kalinowski,
przewodniczàcy Krajowej Rady Kom-
batantów AK Zwiàzku Kombatantów
RP i BWP – p∏k Henryk Jackowski,
przedstawiciel Ambasady RP w Niem-
czech – radca Zbigniew Suszek. 

Wyg∏oszono osiem przemówieƒ,
niemiecka i polska m∏odzie˝ wystàpi-
∏a z programem artystycznym, a w po-
dzi´ce za dzia∏alnoÊç na rzecz dobre-
go sàsiedztwa – prezes Tadeusz Kreps
wr´czy∏ dyplomy Komandorii „Misja
Pojednia” dr. G. Bekkerowi i landra-
towi K. Richterowi. 

Nast´pnie przedstawiciele w∏adz, go-
Êcie z Polski i delegacje mieszkaƒców
udali si´ do odleg∏ego o 12 km Neubu-
rxdorfu, gdzie odby∏a si´ uroczystoÊç
na cmentarzu wojskowym. Przed po-
mnikiem ku czci ˝o∏nierzy francuskich
stan´∏a honorowa warta ˝o∏nierzy nie-
mieckich i polskich. GoÊcie z Polski
rozwin´li narodowe flagi. Pojawi∏y si´
transparenty o pojednaniu i przyjaêni.
Przy symbolicznych mogi∏ach 44 po-
wstaƒców ksiàdz B. KoÊciesza w asy-
Êcie pastora i ministrantów odprawi∏
Msz´ Êwi´tà, podczas której gra∏a or-
kiestra wojskowa miejscowego garni-
zonu. Po ods∏oni´ciu pomnika i po-
Êwi´ceniu ca∏ej kwatery z∏o˝ono wieƒ-
ce i zapalono znicze. Odby∏ si´ Apel
Poleg∏ych, w czasie którego polscy
i niemieccy gimnazjaliÊci wymieniali
nazwiska pochowanych powstaƒców. 

OkolicznoÊciowe przemówienie wy-
g∏osi∏ mi´dzy innymi prof. Stanis∏aw
Iwankiewicz, natomiast dwie osoby
z grupy oficjalnych goÊci z Warszawy
podzi´kowa∏y organizatorom akcji
przeniesienia szczàtków powstaƒców
z Saksonii do Brandenburgii i zbudo-
wania polskiej kwatery powstaƒczej
wraz z pomnikiem. H. L. K. 

Wmiesi´czniku „Kombatant” 2004
nr 12 zamieszczono relacj´ gen.

J. Kurczewskiego z obchodów 60.
rocznicy lotów nad Warszaw´, które
odby∏y si´ w Republice Po∏udniowej
Afryki (…). 

W relacji tej nie wspomniano nic
o uroczystoÊciach w Polsce poÊwi´co-
nych pami´ci lotników niosàcych po-
moc Powstaƒcom Warszawy. 

Pragn´ poinformowaç Szanownà
Redakcj´, ˝e Powstaƒcy Warszawy pa-
mi´tajà o ofiarnoÊci za∏óg samolotów
niosàcych pomoc, szczególnie o lotni-
kach ca∏ych za∏óg, które zgin´∏y. Dla-
tego te˝, dla uczczenia pami´ci tych,
którzy w Warszawie polegli, wzniesio-
no wiele obelisków – tablic pami´ci. 

W dzielnicy Gol´dzinów (obecnie
Praga Pó∏noc), na rogu ul. Jagielloƒ-
skiej i Po˝arowej, w nocy z 14 na 15
sierpnia 1944 r. przed oddaniem zrzu-
tu stràcony zosta∏ samolot typu Libe-
rator obs∏ugiwany przez za∏og´ 871
dywizjonu Po∏udniowoafrykaƒskich
Si∏ Powietrznych. Zgin´∏a ca∏a sied-
mioosobowa za∏oga w sk∏adzie: Cap.
pilot N. van Rensburg, Lt. pilot R. A.
Lavery, Lt. obs. J. C. Branch-Clark,
Wt. offr I P. W. Statfford, Wt. offr II B.
N. Woods, Sgt. E. H. Turner RAF, Wt.
offr J. A. Meyer. 

W tym miejscu na wniosek Ko∏a
Zwiàzku Kombatantów przy Fabryce
Samochodów Osobowych oraz jej za-
∏ogi, FSO dla uczczenia pami´ci lotni-
ków ufundowa∏a obelisk – g∏az z tabli-
cà informujàcà w j´zyku polskim i an-
gielskim o tym zdarzeniu. 

UroczystoÊç ods∏oni´cia tablicy od-
by∏a si´ w 48. rocznic´, we wrzeÊniu 

1992 r., z udzia∏em wojska, przedsta-
wicieli Zwiàzku Powstaƒców War-
szawskich z prezesem Zbigniewem
Âciborem-Rylskim oraz przedstawi-
cieli Ambasady RPA. 

Tablica ta po kilku latach zosta∏a
skradziona, poniewa˝ by∏a wykonana
z kolorowego metalu. Prawdopodob-
nie zosta∏a przetopiona na z∏om. 

Staraniem Ko∏a Zwiàzku Komba-
tantów przy FSO i przy finansowym
wsparciu Dyrekcji FSO zamontowana
zosta∏a nowa tablica, tym razem
z czarnego marmuru. Ponowne uro-
czyste ods∏oni´cie odby∏o si´ w 52. ro-
cznic´, w sierpniu 1996 r. 

Opiek´ nad obeliskiem roztacza Ko-
∏o Zwiàzku Kombatantów przy FSO
oraz jej pracownicy. Co roku 15 sier-
pnia kombatanci – Powstaƒcy oraz
pracownicy FSO sk∏adajà pod tablicà
kwiaty i zapalajà znicze. (…) 

Dodatkowo informuj´, ˝e w dzielni-
cy Praga Po∏udnie w Parku Skaryszew-
skim 14 sierpnia 1944 r. stràcony zo-
sta∏ drugi samolot RAF. Tam te˝ jest
tablica pamiàtkowa, której ods∏oni´-
cia dokonano 4 listopada 1988 r.
w obecnoÊci premier Wielkiej Brytanii
Margaret Thatcher. Miejsce to odwie-
dzi∏a te˝ królowa El˝bieta II i premier
John Major. 

Z powa˝aniem
por. in˝. W∏adys∏aw ANIO¸EK „Kot”

powstaniec Warszawy 
bat. „Kiliƒski” 3 komp. 

emerytowany d∏ugoletni 
pracownik FSO

wiceprezes Ko∏a Zw. Kombatantów
przy FSO
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Nasi wspaniali Stulatkowie

Jan Radziewicz „Rys” urodzi∏ si´ 
20 listopada 1904 r. w Wilnie. By∏ uczest-

nikiem wojny obronnej w 1939 r. w sk∏adzie
3 Dywizji Artylerii Konnej w Podbrodziu.
Do konspiracji wstàpi∏ w 1942 r. (2 zgrupo-
wanie 23 Brygady). Bra∏ udzia∏ w dzia∏a-
niach grupy dywersyjnej „Wachlarz”. Por.
Jan Radziewicz zosta∏ uhonorowany m.in.

Krzy˝em Armii Krajowej, Odznakà „Bu-
rza”, Honorowà Odznakà ˚o∏nierza Armii
Krajowej Okr´gu Wileƒskiego „Wiano”
i Nowogródzkiego „Nów”. Mieszka w Pusz-
czykowie pod Poznaniem wraz z rodzinà. 

Jubilatowi najlepsze ˝yczenia 
sk∏ada redakcja „Kombatanta”!

Listy do redakcji

Dla uczczenia pami´ci lotników

Por. Jan Radziewicz
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Na podstawie art. 305 § 4 i 131
§ 2 kodeksu post´powania
karnego Oddzia∏owa Komi-

sja Âcigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu w Warszawie za-
wiadamia, ˝e w dniu 30 listopada
2004 r. wydane zosta∏o postanowie-
nie o wszcz´ciu Êledztwa o sygnaturze
S 38/04/Zk w sprawie dokonanych,
w celu wyniszczenia cz´Êci polskiej
grupy narodowej, w okresie od
5 marca do bli˝ej nieustalonego dnia
1940 r. w Moskwie, Charkowie, Smo-
leƒsku, Katyniu, Kalininie i innych
miejscach na terytorium ZSRR,
przez jego funkcjonariuszy paƒstwo-
wych idàcych na r´k´ w∏adzy swego
paƒstwa, sprzymierzonego wówczas

z III Rzeszà Niemieckà, masowych
zabójstw przez rozstrzelanie, nie
mniej ni˝ 21 768 obywateli polskich –
jeƒców wojennych osadzonych
w „specjalnych obozach” jenieckich
NKWD w Kozielsku, Starobielsku
i Ostaszkowie oraz osób cywilnych,
aresztowanych i osadzonych w wi´-
zieniach na terenie okupowanych
przez ZSRR Kresów Wschodnich
Rzeczypospolitej Polskiej, b´dàcych
nast´pstwem realizacji zbrodniczej
uchwa∏y Biura Politycznego Komite-
tu Centralnego Wszechzwiàzkowej
Komunistycznej Partii (bolszewików)
podj´tej w Moskwie 5 marca 1940 r. 

JednoczeÊnie Komisja zwraca si´
z apelem do krewnych osób zamor-

dowanych na podstawie decyzji
z 5 marca 1940 r., mogàcych wykony-
waç prawa zmar∏ych pokrzywdzonych
i nie zrzeszonych w Stowarzyszeniach
Katyƒskich oraz do osób posiadajà-
cych istotne wiadomoÊci na temat
zdarzeƒ b´dàcych przedmiotem wy-
˝ej wymienionego Êledztwa o nawià-
zanie kontaktu listownego lub telefo-
nicznego z najbli˝szymi dla miejsca
swego zamieszkania Oddzia∏owymi
Komisjami Âcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu lub ich
Delegaturami. Adres Oddzia∏owej
Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Warszawie:
00-207 Warszawa, pl. Krasiƒskich
2/4/6, tel. (0-22) 530 86 26. 
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60. rocznica Zbrodni Katyƒskiej

Apel Instytutu Pami´ci Narodowej

27 grudnia w Poznaniu w ramach obchodów 86. rocz-
nicy Powstania Wielkopolskiego po Mszy Êw. z∏o˝ono kwia-
ty w miejscach upami´tniajàcych powstaƒców. UroczystoÊci
zakoƒczy∏y si´ przed Pomnikiem Powstaƒców Wielkopol-
skich, gdzie równie˝, po odczytaniu Apelu Poleg∏ych, z∏o˝o-
no kwiaty. Podobne uroczystoÊci odby∏y si´ w wielu mia-
stach Wielkopolski. 

28 grudnia we Wroc∏awiu, w Sanktuarium Golgoty
Wschodu, odby∏o si´ tradycyjne spotkanie op∏atkowo-nowo-
roczne, które zorganizowa∏ Zwiàzek Sybiraków III Rzeczpo-
spolitej. Przybyli m. in. przedstawiciele Stowarzyszenia Ro-

dziny Katyƒskiej, Stowarzyszenia Rodzin Policyjnych 1939 r.
oraz reprezentanci w∏adz samorzàdowych. Grupa Sybiraków
otrzyma∏a Krzy˝e Zes∏aƒców Sybiru. 

29 grudnia w Kielcach odby∏o si´ spotkanie op∏atkowe
po∏àczone z posiedzeniem miejscowego Zarzàdu Okr´gu
Ogólnopolskiego Zwiàzku ˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich.
Przybyli na nie prezesi kó∏ OZ˚BCh z ca∏ego województwa.
Prezes Zarzàdu Okr´gu Adam Cecot podsumowa∏ ca∏orocznà
dzia∏alnoÊç i omówi∏ plany na 2005 r. Po cz´Êci oficjalnej
uczestnicy z∏o˝yli sobie ˝yczenia i podzielili si´ op∏atkiem. 

2005

6 stycznia w Tobruku, na cmentarzu wojennym, przed
pomnikiem upami´tniajàcym polskich ˝o∏nierzy, którzy pole-
gli w obl´˝onej twierdzy, wieniec z∏o˝y∏ prezes Rady Mini-
strów RP Marek Belka. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏
przedstawiciele miejscowej Polonii oraz delegacja towarzy-
szàca premierowi podczas wizyty w Libii. Udzia∏ polskich
˝o∏nierzy w walkach o Tobruk przedstawia otwarta wówczas

wystawa „Polska Samodzielna Brygada Strzelców Karpac-
kich w obronie Tobruku i Kampanii Libijskiej”. 

7 stycznia w Markuszowie, w Êwiàtecznie udekorowa-
nej sali Urz´du Gminy, odby∏o si´ noworoczne spotkanie
kombatantów Ko∏a Gminnego Zwiàzku Kombatantów RP
i BWP i w∏adz administracyjnych. 

8 stycznia w P∏ocku Porozumienie Organizacji Komba-
tanckich i Niepodleg∏oÊciowych we wspó∏pracy z w∏adzami
miasta i powiatu zorganizowa∏o spotkanie Êwiàteczno-nowo-
roczne. Obok licznie przyby∏ych kombatantów uczestniczyli
w nim m. in. starosta Micha∏ Boszko, prezydent P∏ocka Miro-
s∏aw Milewski, dyrektorzy p∏ockich szkó∏ oraz przedstawicie-
le samorzàdu szkolnego. Op∏atek poÊwi´ci∏ Kanclerz Diecezji
P∏ockiej. Zespó∏ „Dzieci P∏ocka” zaprezentowa∏ program ar-
tystyczny. 

11 stycznia w Pabianicach odby∏o si´ spotkanie op∏at-
kowe, zorganizowane przez miejscowe Ko∏o Zwiàzku Sybira-
ków. 

12 stycznia w ¸odzi, w Klubie Garnizonowym, podczas
spotkania op∏atkowego zorganizowanego przez Ko∏o Zwiàzku
Sybiraków ¸ódê ÂródmieÊcie wystàpi∏ Zespó∏ Artystycznego
„Sybiracy”. 

13 stycznia we W∏oszczowie na spotkaniu op∏atko-
wym zebrali si´ cz∏onkowie Spo∏ecznej Powiatowej Rady
Kombatantów i Ko∏a Miejsko-Gminnego Zwiàzku Kombatan-

tów RP i BWP. Przybyli te˝ przedstawiciele Starostwa Powia-
towego oraz Urz´du Miasta i Gminy W∏oszczowa. Podczas
spotkania podsumowano dzia∏alnoÊç Powiatowej Rady Kom-
batantów w roku 2004. 

14 stycznia w ¸odzi odby∏o si´ spotkanie op∏atkowe,
zorganizowane przez ̧ ódzki Oddzia∏ Zwiàzku Sybiraków. Wy-
stàpi∏ na nim Zespó∏ Artystyczny „Sybiracy”

15 stycznia w Brzegu kombatanci spotkali si´ na trady-
cyjnym op∏atku. Podczas uroczystoÊci obchodzono równie˝
80 urodziny i 25-lecie pracy spo∏ecznej prezesa miejscowego
Ko∏a ZKRPiBWP kpt. pil. Adama Kownackiego. 

15 stycznia w Warszawie, w Katedrze Polowej WP,
w 240. rocznic´ utworzenia Szko∏y Rycerskiej zosta∏a po-
Êwi´cona tablica upami´tniajàca kadetów obroƒców Ojczy-
zny, wychowanków polskich szkó∏ kadeckich w latach
1765–1947. Po uroczystoÊci, zorganizowanej przez Zwiàzek
Kadetów II Rzeczypospolitej Polskiej, zgromadzeni prze∏ama-
li si´ op∏atkiem. 

16 stycznia w Zakopanem odby∏y si´ obchody 60.
rocznicy uwolnienia 42 wi´êniów z wi´zienia gestapo. Po
Mszy Êw. w Kaplicy Armii Krajowej, w podziemiach koÊcio∏a
Êw. Krzy˝a, ods∏oni´to tablic´, poÊwi´conà pami´ci ˝o∏nierzy
XII Regimentu Pieszego i 12 Pu∏ku Piechoty Armii Krajowej.

Nast´pnie przed by∏ym wi´zieniem gestapo zosta∏ odczytany
Apel Poleg∏ych i z∏o˝ono kwiaty. Obchody przygotowali byli
˝o∏nierze 12 pp AK III bat. 9 Kompanii Górskiej Dywersyjno-
-Sabota˝owej Oddzia∏u Partyzanckiego „Che∏m”. 

19 stycznia w Szczecinie, w 60. rocznic´ rozwiàzania
Armii Krajowej, przed tablicà pamiàtkowà ˝o∏nierze AK,
przedstawiciele w∏adz, organizacji kombatanckich i ucznio-
wie z∏o˝yli kwiaty. 

Oprac. K. K. 

Ciàg dalszy ze str. 14
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Wciàgu pi´ciu lat okupacji
niemieckiej przez wi´zie-
nie w budynku „Pod Ze-

garem” przesz∏o blisko 40 tys. osób.
Tyle˝ samo by∏o wi´zionych na
Zamku Lubelskim. Piwniczne mury,
w których przetrzymywano ludzi
poddawanych przez Niemców
Êledztwu, by∏y niemymi Êwiadkami
funkcjonowania katowni, ludzkich
tragedii, wyszukanych tortur, roz-
strzeliwaƒ, morderstw. 

Placówka, kierowana od 12 lat
przez Barbar´ Oratowskà, prowadzi
badania historii czasów wojny, gro-
madzi dokumenty, spisy wi´êniów,
listy i grypsy uwi´zionych, fotogra-
fie, pami´tniki. W katowni „Pod
Zegarem” przetrzymywano wi´ê-
niów politycznych, ˝o∏nierzy pod-
ziemia, konspiracji, dzia∏aczy Paƒ-
stwa Podziemnego. JeÊli je opusz-
czali to z wyrokami Êmierci lub kie-
rowani do obozów koncentracyj-
nych, te˝ na Êmierç. 

W Muzeum „Pod Zegarem” urzà-
dzono sta∏à ekspozycj´ obrazujàcà
dzieje wi´zienia z wykorzystaniem
autentycznych cel, karcerów i licz-
nych dokumentów. Ponadto organi-
zowane sà tu wystawy czasowe zwià-
zane z dzia∏alnoÊcià polskiej konspi-
racji w czasie okupacji niemieckiej.
Eksponaty wystawy „Martyrologia
m∏odzie˝y Lublina i harcerstwa Lu-
belszczyzny, 1939–1944” pochodzà
ze zbiorów prywatnych S∏awomira
Litwiƒskiego i Kazimierza Jarzem-
bowskiego. Publikacja wierszy Gra-
˝yny Chrostowskiej pt. „Jakby min´-
∏o ju˝ wszystko” (Wydawnictwo
GAL, Lublin 2002) sta∏a si´ inspira-
cjà scenariusza wystawy, poÊwi´co-

nej m∏odej poetce lubelskiej, wi´-
zionej „Pod Zegarem”, wywiezionej
do obozu w Ravensbrück i tam za-
mordowanej 18 kwietnia 1942 r.
W ub.r. Muzeum zorganizowa∏o wy-
staw´ obrazujàcà udzia∏ lubelskich
adwokatów i prawników w walce
z Niemcami w okresie okupacji. 

Do Muzeum trafi∏a cz´Êç doku-
mentacji po rozwiàzaniu si´ Stowa-
rzyszenia b. Wi´êniów Politycznych
Zamku Lubelskiego i „Pod Zega-
rem”. Stowarzyszenie to, od 1969
do 2002 r. aktywnie dzia∏ajàce na te-
renie Lublina i w ca∏ym kraju, przy-
s∏u˝y∏o si´ do zgromadzenia bardzo
bogatego archiwum dotyczàcego
wi´êniów lubelskich katowni. Sto-
warzyszenie by∏o tak˝e jednym z ini-
cjatorów powstania Muzeum Mar-
tyrologii. Na podstawie zebranego
materia∏u powsta∏o wiele cennych

publikacji naukowych i popular-
nych. To dzi´ki Stowarzyszeniu upa-
mi´tniono tablicami informacyjny-
mi wiele miejsc w Lublinie, z który-
mi wiàza∏y si´ tragiczne egzekucje
w okresie okupacji. 

UroczystoÊci 25-lecia Muzeum
Martyrologii odbywa∏y si´ na Zam-
ku Lubelskim i by∏y po∏àczone z II
edycjà konkursu recytatorskiego
poezji Gra˝yny Chrostowskiej.
Zwyci´zcy dwóch kategorii wieko-
wych – gimnazjum i liceum – wystà-
pili z recytacjami wobec licznie
przyby∏ych na uroczystoÊci jubile-
uszowe goÊci, przedstawicieli w∏adz
samorzàdowych Sejmiku Woje-
wódzkiego i Urz´du Wojewódzkie-
go oraz Rady Miasta, a tak˝e by∏ych
wi´êniów katowni „Pod Zegarem”.
WÊród tej grupy zaproszonych goÊci
byli m.in.: Roman Krawczyƒski,
Wanda Pó∏tawska, Zofia Poci∏ow-
ska, Krystyna Czy˝-Wilgatowa, Kle-
mentyna KuÊmierz, Izabela Koper,
Kama Janowicz-Syczowa, Stanis∏a-
wa Âledziejowska-Osiczko. 

W konkursie czo∏owe miejsca za-
j´∏y: uczennice gimnazjów lubel-
skich – Anita S∏awiƒska, Inez Le-
wandowska i Aleksandra Pukos
oraz liceów – Aleksandra Go∏´biow-
ska, Wioleta Miros∏aw i Aleksandra
Waleniak. (gal) 
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Jubileusz 25-lecia Muzeum Martyrologii

„Pod Zegarem”
Dawne wi´zienie gestapowskie „Pod Zegarem” w Lublinie od
25 lat (utworzono je w 1979 r.) jest wa˝nà w panoramie muze-
ów miasta i regionu placówkà wystawienniczà, oÊwiatowà i ba-
dawczà. Funkcjonuje jako Oddzia∏ Martyrologii Muzeum Lubel-
skiego.

Od lewej: dr Wanda Pó∏tawska, wi´êniarka „Pod Zegarem” i obozu w Ravensbrück,
autorka wielu ksià˝ek, w tym wspomnieniowych z czasów wojny, Krystyna Czy˝-Wil-
gatowa i Kama Janowicz-Syczowa, te˝ ravensbrüczanki, dyrektor Gimnazjum nr 8 im.
Gra˝yny Chrostowskiej w Lublinie – Urszula ¸apiƒska oraz Zofia Poci∏owska, „kró-
lik doÊwiadczalny” w obozie w Ravensbrück
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Wrocznic´ Êmierci gen. Augusta
Emila Fieldorfa na jego symbo-

licznym grobie na Cmentarzu Woj-
skowym na Powàzkach kombatanci ze
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK
na czele z wiceprezesem Wojciechem
Baraƒskim i Janem Gozdawà-Go∏´-
biowskim z∏o˝yli wiàzanki kwiatów.
Obecna by∏a rodzina Genera∏a. Uro-
czystoÊç zorganizowa∏o warszawskie
Ko∏o nr 14 Zwiàzku, noszàce imi´
Genera∏a. 

B. M. 

UroczystoÊci przewodniczy∏ prezes Sta-
nis∏aw Ozonek. Przybyli te˝ prezesi

innych stowarzyszeƒ kombatanckich, m.in.
Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP,
Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´ê-
niów Politycznych, Âwiatowego Zwiàzku
˚o∏nierzy AK oraz Zwiàzku Powstaƒców
Warszawskich. Modlitwy w intencji Gene-
ra∏a odprawi∏ kapelan Batalionów Ch∏op-
skich ks. pra∏at Bogus∏aw Bijak. ObecnoÊç
licznych pocztów sztandarowych oraz
oprawa wojskowa nada∏y uroczystoÊci
podnios∏y charakter religijno-patriotyczny. 

Franciszek Kamiƒski, urodzony 
20 wrzeÊnia 1902 r. we wsi Miku∏owice
w powiecie opatowskim, by∏ absolwentem
Wydzia∏u Matematycznego Uniwersytetu
Warszawskiego. Dzia∏alnoÊç spo∏ecznà
i politycznà podjà∏ podczas studiów. Ak-
tywny w Polskiej Akademickiej M∏odzie˝y
Ludowej, by∏ wspó∏twórcà Zwiàzku M∏o-
dzie˝y Wiejskiej i dzia∏aczem Polskiego
Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”.
˚o∏nierz WrzeÊnia, od 8 paêdziernika
1940 r. przewodzi∏ ch∏opskiej armii, która

osiàgn´∏a stan oko∏o 160 tysi´cy ˝o∏nierzy.
Jej oparciem by∏a wieÊ polska – najwi´k-
szy garnizon okresu okupacji. Po wojnie
Franciszek Kamiƒski by∏ cz∏onkiem w∏adz
PSL. Aresztowany w 1949 r., a˝ do kwiet-
nia 1956 r. siedzia∏ w wi´zieniu. 

W 1992 r. zosta∏ prezesem Ogólnopol-
skiego Zwiàzku ˚o∏nierzy Batalionów
Ch∏opskich, piastowa∏ te˝ godnoÊç hono-
rowego prezesa PSL. B.M.
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Genera∏ Franciszek Kamiƒski 
(zm. 24 lutego 2000 r.)

W piàtà rocznic´ Êmierci Komendanta G∏ównego Batalionów Ch∏opskich
i szefa I Oddzia∏u Sztabu Armii Krajowej gen. dyw. Franciszka Kamiƒskiego,
przed jego grobem na Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach w Warszawie
zgromadzi∏o si´ liczne grono ˝o∏nierzy Batalionów – dziÊ kombatantów sku-
pionych w Ogólnopolskim Zwiàzku ˚o∏nierzy BCh. Przybyli, by oddaç ho∏d
swojemu dowódcy. 

Niech trwa legenda o ch∏opskim wodzu Fran-
ciszku Kamiƒskim i jego wojsku – powiedzia∏
podczas uroczystoÊci zast´pca kierownika
Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych minister Jerzy Koz∏owski

Genera∏ August
Emil Fieldorf
(stracony 24 lutego 1953 r.) 

52 lata temu, 24 lutego 1953 r.
o godz. 15 w warszawskim wi´zieniu
na Mokotowie zosta∏ wykonany wy-
rok Êmierci przez powieszenie na
generale „Nilu” AuguÊcie Emilu 
Fieldorfie, jednym z dowódców Pol-
skiego Paƒstwa Podziemnego, w la-
tach 1942–1944 szefie Kedywu Ko-
mendy G∏ównej Armii Krajowej, a od
jesieni 1944 r. do rozwiàzania
w styczniu roku nast´pnego – za-
st´pcy dowódcy AK. 

Fot. B. Materska

Wystawa w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Ostatni emisariusz
Od 14 stycznia 2005 roku czynna jest w Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warsza-
wie przy Al. Wilanowskiej 204 wystawa biograficzna poÊwi´cona ˝o∏nierzowi Polskiego
Paƒstwa Podziemnego, cichociemnemu, ostatniemu prezesowi Polskiego Stronnictwa
Ludowego na Uchodêstwie Tadeuszowi Chciukowi-Celtowi. Na uroczystoÊç otwarcia
wystawy przyjecha∏a z Monachium wdowa po Tadeuszu Chciuku – Ewa. 

Wojenne losy Celta to przede wszystkim dwie misje kurierskie. Pierwsza rozpocz´∏a
si´ pod koniec 1941 roku, kiedy zosta∏ zrzucony do Polski jako kurier rzàdu gen.

W∏adys∏awa Sikorskiego. Drugà odby∏ w roku 1944. By∏ wówczas osobistym emisariu-
szem premiera Stanis∏awa Miko∏ajczyka. Do Londynu przewióz∏ najwi´kszà w dziejach
Podziemia poczt´ od Delegatury Rzàdu. 

Po powrocie do kraju zosta∏ aresztowany przez UB. Zwolniony dzi´ki interwencji Sta-
nis∏awa Miko∏ajczyka, nielegalnie – wraz z rodzinà – opuÊci∏ Polsk´. Przez trzydzieÊci lat
pracowa∏ w Radiu „Wolna Europa” jako redaktor audycji dla polskiej wsi. Z. Z. 
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„Sokó∏”, „Juno”, „Lot”, „Cichy” – pseu-
donimy ˝o∏nierzy „Parasola”, którzy zgi-
n´li podczas akcji, której celem by∏o za-
bicie „kata Warszawy” Franza Kutsche-
ry, sà przypominane przy okazji kolej-
nych uroczystoÊci, obchodzonych w ka˝-
dà rocznic´ tej akcji. 

Obchody trwajà tradycyjnie dwa
dni. 31 stycznia w godzinach wie-
czornych celebrowana jest Msza

Êw. w Katedrze Polowej WP, a 1 lutego
sk∏adane sà kwiaty w miejscach zwiàza-
nych z akcjà: przed upami´tniajàcym g∏a-
zem w Alejach Ujazdowskich, przed tabli-
cà poÊwi´conà uczczeniu zamordowanych
w odwecie przez Niemców w egzekucji pu-
blicznej kilkudziesi´ciu warszawiaków, na
MoÊcie Âlàsko-Dàbrowskim (Kierbedzia),
w kwaterze „Parasola” na Cmentarzu
Wojskowym na Powàzkach, a tak˝e przed
tablicami na ˚oliborzu i w Piastowie,
gdzie mieszkali „Lot” i „Juno”. 

Tak by∏o równie˝ w tym roku. Sk∏adanie
kwiatów przed pamiàtkowym g∏azem
zgromadzi∏o wiele osób, w tym ˝o∏nierzy
„Parasola”. Byli przedstawiciele naszego
Urz´du i w∏adz miasta oraz du˝a grupa
kombatantów, przede wszystkim akow-
ców. Byli te˝ – tradycyjnie – harcerze, któ-
rzy zaciàgn´li wart´ honorowà. B.M.

Pami´ç o latach wyroków Êmierci,
zsy∏ek, terroru i zastraszenia oraz

oddanie ho∏du ich ofiarom – to zadanie
nie tylko stowarzyszeƒ skupiajàcych
osoby represjonowane, choç one na tym
polu majà najwi´ksze osiàgni´cia. 14 li-
stopada ub. roku w warszawskim Ko-
Êciele Êw. Stanis∏awa Kostki zosta∏a od-
s∏oni´ta i poÊwi´cona tablica epitafijna
ku czci ˝o∏nierzy Polski Podziemnej za-
mordowanych w latach 1944–1956
przez re˝im komunistyczny. Ufundowa-
no jà staraniem Oddzia∏u Sto∏ecznego
Zwiàzku Wi´êniów Politycznych Okre-
su Stalinowskiego. Przemawiajàc do ze-
branych prezes Oddzia∏u Stanis∏aw Ko-
walski przypomnia∏ martyrologi´ ˝o∏-
nierzy Polski Walczàcej – aresztowania
tysi´cy obywateli polskich, sfingowane

procesy, skazania na kar´ Êmierci lub
d∏ugotrwa∏e wi´zienie. Nawiàza∏ rów-
nie˝ do aresztowania w marcu 1945 r.

przywódców Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego i wytoczenia im nast´pnie
w Moskwie procesu. 

W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li mi´dzy
innymi uczniowie i harcerze z Gimna-
zjum nr 16. Podczas Mszy Êw. odprawia-
nej przez ks. infu∏ata Zdzis∏awa Króla
w asyÊcie ks. pra∏ata Zygmunta Malac-
kiego m∏odzie˝ pe∏ni∏a wart´ honorowà
przed tablicà. 

Potem nastàpi∏o uroczyste ods∏oni´-
cie i poÊwi´cenie tablicy. W akcie tym
uczestniczy∏y m.in. Halina Szopiƒska,
˝o∏nierz AK, wi´ziona w latach
1944–1955, i senator Olga Krzy˝anow-
ska, córka zamordowanego w wi´zieniu
na Mokotowie gen. „Wilka”. Na koniec
uczestnicy uroczystoÊci z∏o˝yli przed ta-
blicà wieƒce i wiàzanki kwiatów. (red.) 
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61. rocznica akcji na Kutscher´

W uroczystoÊci
uczestniczy∏

mi´dzy innymi
ks. Stefan
Wysocki,
kapelan

Stowarzyszenia
Szarych

Szeregów

27 marca 1945 r. – aresztowanie przez NKWD przywódców Polskiego Paƒstwa Podziemnego

W ho∏dzie ˝o∏nierzom Polskiego Podziemia

Pami´ç o ˝o∏nierzach „Parasola”
Kwiaty z∏o˝yli

˝o∏nierze
„Parasola”

W wyniku akcji zgin´li: 
Bronis∏aw Pietraszewicz „Lot”

Marian Senger „Cichy”
Zbigniew G´sicki „Juno”
Kazimierz Sott „Sokó∏”
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Przymusowe przesiedlenia, które nastàpi∏y po aneksji przez ZSRR
ziem wschodnich Rzeczypospolitej, by∏y najbardziej masowà formà
represji stosowanych przez w∏adze sowieckie wobec obywateli pol-
skich. Stosunkowo dobrze znane sà cztery masowe akcje deportacyjne
– w lutym, kwietniu i czerwcu 1940 roku oraz w maju–czerwcu 1941 ro-
ku. Odbywa∏y si´ one w skrajnie z∏ych warunkach, skutkujàcych wy-
sokà ÊmiertelnoÊcià. 

Mniej znane sà dwie inne deportacje – do wschodnich rejonów Bia∏o-
ruskiej i Ukraiƒskiej Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz do
Besarabii i Pó∏nocnej Bukowiny. 

Niezale˝nie od tych du˝ych, zorganizowanych akcji, przez ca∏y okres
okupacji sowieckiej trwa∏y tzw. codzienne wywózki. 

Deportowanych w miejscach osadzenia wyniszcza∏ surowy klimat, ci´˝-
ka, kator˝nicza praca, niedo˝ywienie i liczne choroby. Tylko niewielu
z nich wróci∏o do swoich domów. JeÊli mieli szcz´Êcie, domy te nie znala-
z∏y si´ po sowieckiej stronie nowej, narzuconej przez Stalina granicy.

65. rocznica pierwszej wielkiej deportacji

Wroc∏aw
Msza Êw. celebrowana 6 lutego w koÊciele
Êw. El˝biety W´gierskiej przez ks. pra∏ata Fran-
ciszka G∏oda oraz uroczysta akademia w Klu-
bie Âlàskiego Okr´gu Wojskowego i sk∏adanie
wieƒców przed Pomnikiem Zes∏aƒców Sybiru –
to g∏ówne punkty obchodów rocznicy na Dol-
nym Âlàsku. Uczestniczy∏a w nich kilkusetoso-
bowa grupa Sybiraków. Przybyli przedstawicie-
le innych Êrodowisk kombatanckich (m.in. by∏
obecny przewodniczàcy Rady Kombatanckiej
dr Jerzy Woêniak) oraz delegacje w∏adz miasta,
wroc∏awskich szkó∏, harcerze. OkolicznoÊciowe
przemówienie wyg∏osi∏ prezes miejscowego
Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków Jan Fenc. Zas∏u-
˝eni Sybiracy zostali odznaczeni Krzy˝ami Ze-
s∏aƒców Sybiru i medalami „Opiekun Miejsc
Pami´ci Narodowej”.

UroczystoÊci sybirackie

Przed warszawskim Pomnikiem Poleg∏ym
i Pomordowanym na Wschodzie kwiaty z∏o-
˝yli przedstawiciele Zwiàzku Sybiraków,
Rodzin Katyƒskich, Urz´du ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych 
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10 lutego przed
Pomnikiem
Zes∏aƒców Sybiru
na skwerze
Sybiraków wieniec
sk∏ada delegacja
Ko∏a
Wroc∏aw-Stare
Miasto

10 lutego podczas
akademii w Klubie
Âlàskiego Okr´gu
Wojskowego
przemawia
ordynariusz
Diecezji
Wroc∏awskiej ks.
arcybiskup Marian
Go∏´biewski

W imieniu odznaczonych przemawia∏
p∏k Aleksander Urbanowski Przemawia wojewoda Marek Strzaliƒski

Jednym z odznaczonych by∏ 
Tadeusz Sitnik. Dekoruje go
wicewojewoda Jerzy Pó∏janowicz

Kombatant 3 marzec  5/18/05  13:44  Page 22



Bia∏ystok
10 lutego w Muzeum Sybiraków odby∏o si´ uroczyste
spotkanie przedstawicieli w∏adz miasta i województwa 
podlaskiego z miejscowymi Sybirakami. Licznie przyby∏a
te˝ m∏odzie˝ ze szko∏y nr 4, która nosi ich imi´. Po wyg∏o-
szeniu okolicznoÊciowego przemówienia przez przewodni-
czàcego Podlaskiej Rady Wojewódzkiej Zwiàzku Sybiraków 
Tadeusza Chwiedzia grupa osób najbardziej zas∏u˝onych
otrzyma∏a odznaczenia paƒstwowe. W cz´Êci artystycznej
artyÊci scen warszawskich zaprezentowali widowisko
„Wieczna Pami´ç”, oparte na tekstach zmar∏ego Sybiraka
Mariana Jonkajtysa. 

Rzeszów
Równie˝ w Rzeszowie, podczas uroczystoÊci, któ-
ra odby∏a si´ w sali kolumnowej Podkarpackiego
Urz´du Wojewódzkiego, kilkudziesi´ciu Sybiraków
zosta∏o odznaczonych Krzy˝ami Zes∏aƒców Sybiru.

65. rocznica pierwszej wielkiej deportacji

Warszawa
W stolicy, oprócz uroczystoÊci centralnej przed Pomnikiem Pole-
g∏ym i Pomordowanym na Wschodzie, którà zorganizowa∏ warszaw-
ski oddzia∏ Zwiàzku Sybiraków, odby∏y si´ spotkania w poszczegól-
nych dzielnicach. Jednym z najbardziej okaza∏ych by∏o spotkanie na
Ochocie. 13 lutego w koÊciele pw. OpatrznoÊci Bo˝ej po odprawie-
niu przez ks. pra∏ata Jerzego Siedleckiego uroczystej Mszy Êw. kie-
rownik Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych mini-
ster Jan Turski wr´czy∏ grupie Sybiraków Krzy˝ Zes∏aƒców Sybiru. 
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Przemawia prezes Oddzia∏u
Warszawskiego Zwiàzku Sybiraków
Olgierd Powa˝yƒski

Najstarsza Sybiraczka –
102-letnia Olga Po∏chowska 

Fot. A. Nowacka

Krzy˝e wr´czy∏ Sybirakom wojewoda podkarpacki Jan Kurp

UroczystoÊci w koÊciele
OpatrznoÊci Bo˝ej. W pierwszym
rz´dzie od lewej stojà: Halina
i Olga Po∏chowskie, Edward
Duchnowski, Maurycy W.
Komorowski, minister Jan Turski,
Maria ¸ukaszewicz, Olgierd
Powa˝yƒski, Jadwiga Opaliƒska,
Mieczys∏aw Piotrowski, Szymon
Wroƒski, Boles∏aw Godawa.
W drugim rz´dzie w Êrodku 
ks. pra∏at Jerzy Siedlecki, a po
prawej od niego Maria Markiewicz 

Fot. A. Nowacka

Fot. A. Nowacka

Kombatanckie poczty sztandarowe w koÊciele
OpatrznoÊci Bo˝ej

Sybiracy podczas Mszy Êw. w koÊciele
OpatrznoÊci Bo˝ej  

Fot. A. Nowacka
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65. rocznica
pierwszej masowej deportacji
Choç od tamtych tragicznych wydarzeƒ min´∏o ju˝ tyle czasu, w pami´ci Sybiraków sà one wcià˝ ˝y-
we. 10 lutego 1940 roku ze swoich domów na Kresach Rzeczypospolitej zosta∏o wygnanych przez
NKWD na Sybir 140 tysi´cy osób – m´˝czyzn, kobiet, dzieci. By∏a to tzw. pierwsza wielka deportacja. 

W ca∏ym kraju Êrodowiska sybirackie uroczyÊcie obchodzi∏y rocznic´ tej deportacji.

Tak by∏o…
(...) 10 lutego o godzinie 3 w nocy wdar∏o
si´ do mieszkania dwóch oficerów
NKWD, trzech ˝o∏nierzy, dwóch cywil-
nych wywiadowców dajàc mnie i rodzinie
15 minut czasu na ubranie si´. Mnie ka-
zano po∏o˝yç si´ w kàcie na pod∏odze, ˝o-
na nie mia∏a czasu nic spakowaç, bo mu-
sia∏a ubraç troje dzieci. Zabrali nas
w tym, co mieliÊmy na sobie, a by∏ trza-
skajàcy mróz. Na nasze proÊby odpowie-
dziano: Sowiecki Sojuz da wam wszystko,
a rzeczy wasze b´dà wys∏ane za wami (...)
(wspomnienie deportowanego z: W czterdziestym
nas Matko na Sibir zes∏ali, Warszawa 1990).

10 lutego 1940. 
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej

10 lutego w warszawskim koÊciele pw. OpatrznoÊci Bo˝ej, po
uroczystej Mszy Êw. kilkudziesi´ciu Sybiraków zosta∏o
odznaczonych przez ministra Jana Turskiego Krzy˝ami Zes∏aƒców

Sybiru. WÊród nich by∏y Genowefa Maciszewska i Lucyna
Kalinowska oraz Edward Bobel 

W Mszy Êw. celebrowanej 6 lutego we Wroc∏awiu w koÊciele sybirackim pw. Êw.
El˝biety uczestniczy∏y liczne poczty sztandarowe

Grupa odznaczonych Sybiraków na tle Panoramy Golgoty Wschodu w Muzeum
Sybiraków w Bia∏ymstoku

Zdj´cie ze zbiorów OÊrodka „Karta”
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