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GoÊcie naszego Urz´du

W Meksyku
nie przesta∏ byç Polakiem...
maja br. w Urz´dzie do
Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych goÊci∏
wraz z ma∏˝onkà Jerzy Skoryna – delegat na Meksyk G∏ównego Ko∏a by∏ych
˚o∏nierzy Armii Krajowej Federacji
Stowarzyszenia Polskich Kombatan-

Fot. Katarzyna K´pka

12

Podczas spotkania minister Jan Turski wr´czy∏ Jerzemu Skorynie dyplom w podzi´kowaniu za d∏ugoletnià dzia∏alnoÊç w polskim ruchu kombatanckim

tów. W czasie wojny dzia∏a∏ on w konspiracji, Armii Krajowej, Narodowych
Si∏ach Zbrojnych, walczy∏ w Powstaniu
Warszawskim. By∏ wi´êniem obozów
w O˝arowie, Lamsdorf, Sandbostel
i w Lubece. ˚o∏nierz 2 Korpusu Polskiego. Po wojnie zamieszka∏ w Meksyku, lecz – jak mówi – nie przesta∏ byç
Polakiem. W czasie stanu wojennego
organizowa∏ pomoc dla „SolidarnoÊci”,
w latach 80. wydawa∏ w Meksyku dwutygodnik „Arka Informacyjna”, gdzie
publikowa∏ materia∏y z drugiego obiegu. Stara si´ przybli˝aç Polsk´ Meksykanom, przypomina wielkie postaci naszej kultury, wyg∏asza odczyty...
GoÊcia z Meksyku przyjà∏ minister
Jan Turski. W spotkaniu uczestniczy∏
dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ
i Spraw Socjalnych Krzysztof SkoliE. D.
mowski.

Posiedzenie Rady
do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Rada nie przyj´∏a propozycji Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich zwo∏ania „okràg∏ego sto∏u” kombatantów, którego celem
by∏oby wypracowanie p∏aszczyzny porozumienia Êrodowisk
kombatanckich.
a wniosek przewodniczàcego
dr. Jerzego Woêniaka, spotkanie Rady 14 kwietnia br. rozpocz´∏o si´ minutà ciszy, którà zebrani
uczcili pami´ç zmar∏ego Papie˝a Jana
Paw∏a II.
Odnoszàc si´ do wczeÊniej przedstawionego Radzie sprawozdania z dzia∏alnoÊci Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych w 2004 roku,
minister Jan Turski przypomnia∏ o realizowanej przez Urzàd zasadzie równego traktowania wszystkich organizacji
kombatanckich. Mówi∏ tak˝e o szczególnym zainteresowaniu sytuacjà socjalnà kombatantów – m.in. dzi´ki uzyskanej w Sejmie korekcie bud˝etu podwojone zosta∏y kwoty przeznaczone na indywidualnà pomoc dla kombatantów.

N
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Urzàd przyczyni∏ si´ jednoczeÊnie do
aktywizacji w∏adz lokalnych w tym zakresie. Minister przypomnia∏ tak˝e o –
jak si´ wyrazi∏ – batalii stoczonej w Parlamencie zwiàzanej z wprowadzeniem
do ustawy o Narodowym Funduszu
Zdrowia korzystnych zapisów na rzecz
Êrodowisk kombatanckich.
W dyskusji na ten temat g∏os zabra∏
m.in. prezes Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Kraju W∏adys∏aw Matkowski, który wysoko oceni∏ sprawozdanie zarówno pod wzgl´dem formalnym,
jak i merytorycznym oraz zwróci∏ uwag´
na to, i˝ w 2004 roku Urzàd by∏ organizatorem wielu uroczystoÊci. Stwierdzi∏:
organizacj´ obchodów 60. rocznicy bitwy
Ciàg dalszy na str. 5

Kalisz

Honory
dla weteranów
wszystkich frontów
W piàtek 13 maja br. minister Jan
Turski wzià∏ udzia∏ w – zorganizowanej w auli Collegium Novum kaliskiej Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y
Zawodowej – uroczystej akademii
z okazji 60. rocznicy zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej w Europie. Gospodarzem uroczystoÊci by∏ senator Andrzej Spychalski.
roczystoÊç zgromadzi∏a kilkaset
osób, g∏ównie przedstawicieli organizacji kombatanckich dzia∏ajàcych w Kaliszu i regionie kaliskim m.in.: cz∏onków
Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych, Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy
Armii Krajowej, Sybiraków i przedstawicieli Rodzin Katyƒskich. Akademia mia∏a wyjàtkowà opraw´: goÊci wita∏y kapele
ludowe, wewnàtrz koncertowa∏a orkiestra d´ta, wystàpi∏y dwa chóry i tancerze.
Uczniowie zaprezentowali okolicznoÊciowy program artystyczny. O swoich
wojennych prze˝yciach opowiadali zaproszeni kombatanci – weterani wszystkich frontów: Leopold Barz´c – Syn Pu∏ku 1 Armii WP, celowniczy rusznicy
przeciwpancernej; Zenon Adamczewski
i Feliks Pa∏ys – ˝o∏nierze Armii Krajowej; Stanis∏aw Jeziorny z Dywizji Pancernej gen. St. Maczka; W∏adys∏aw KoÊcielniak – z 25 Dywizji Piechoty Ziemi
Kaliskiej; Czes∏aw Boroƒ – ˝o∏nierz
kampanii wrzeÊniowej, wi´zieƒ Auschwitz i Dachau; Wac∏aw Jankowski –
˝o∏nierz 1 Dywizji WP im. T. KoÊciuszki,
uczestnik bitwy pod Lenino, zdobywca
Berlina.
Odby∏a si´ tak˝e ceremonia wr´czenia odznaczeƒ i medali. Srebrny Krzy˝
Zas∏ugi minister Jan Turski wr´czy∏
por. Janowi Witczakowi z Cekowa. Ponadto z ràk kierownika Urz´du – 37
Krzy˝y Zes∏aƒców Sybiru oraz 30 Medali „Pro Memoria” otrzymali kombatanci i osoby represjonowane z regionu
kaliskiego.
E. D.

U
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Wizyty kierownika Urz´du

Toruƒ, W∏oc∏awek

9 maja 2005 r. goÊci∏ w Toruniu i W∏oc∏awku minister Jan Turski
– kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Celem wizyty by∏o uhonorowanie kombatantów Medalami „Pro Memoria” ustanowionymi w 60. rocznic´ zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej.

We W∏oc∏awku minister Jan
Turski wr´czy∏ 15 medali kombatantom szczególnie zas∏u˝onym
w utrwalaniu pami´ci o ludziach
i ich czynach w walce o niepodleg∏oÊç Polski podczas II wojny Êwiatowej i po jej zakoƒczeniu.
Z kolei wicewojewoda kujawsko-pomorski Arkadiusz Horonziak
wr´czy∏ listy gratulacyjne 150 cz∏onkom Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych z terenu by∏ego

Na koniec prezes Zarzàdu Okr´gowego Zwiàzku Kombatantów RP
i BWP Zygmunt Bartczak podzi´kowa∏ ministrowi, wojewodzie,
marsza∏kowi, prezydentowi, Radzie
Miasta za wyró˝nienia, za pami´ç
o ˝o∏nierskich czynach, za s∏owa
uznania, szacunku i wdzi´cznoÊci
za wiernà s∏u˝b´ Polsce skierowane
pod adresem kombatantów tak
licznie przyby∏ych na t´ pi´knà
uroczystoÊç.

W Toruniu

Uczestnicy spotkania we W∏oc∏awku

województwa w∏oc∏awskiego, a prezydent W∏oc∏awka W∏adys∏aw Skrzypek wyró˝ni∏ dyplomami 17 kombatantów.
GoÊçmi tej uroczystoÊci byli równie˝ przedstawiciel Marsza∏ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
– Alicja Aleksandrzak i wiceprzewodniczàcy Rady Miasta W∏oc∏awka – ¸ukasz Zbonikowski, którzy na
r´ce prezesa ZO Zwiàzku Kombatantów RP i BWP z∏o˝yli listy gratulacyjne.
W imieniu osób uhonorowanych
Medalem „Pro Memoria” podzi´kowa∏ p∏k w stanie spoczynku Jan
Czy˝ewicz.
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minister Jan Turski
odwiedzi∏ 96-letnià profesor El˝biet´ Zawackà – Honorowego Obywatela Miasta Torunia, której uroczyÊcie wr´czy∏ Medal „Pro Memoria”
w asyÊcie wicewojewody Arkadiusza
Horonziaka, prezydenta Torunia
Micha∏a Zaleskiego i przewodniczàcego Rady Miasta Torunia Józefa
Jaworskiego.
Nast´pnie w Dworze Artusa odby∏o si´ spotkanie ministra Jana
Turskiego z kombatantami – przedstawicielami wszystkich organizacji
kombatanckich w Toruniu. Udzia∏
w spotkaniu wzi´li równie˝: wicewojewoda Arkadiusz Horonziak, prezydent miasta Micha∏ Zaleski, radni
Torunia, cz∏onkowie Rady Prezydenckiej, cz∏onkowie Miejskiego
Komitetu Ochrony Pami´ci Walk
i M´czeƒstwa.
Minister Jan Turski mówi∏ o sprawach nurtujàcych Êrodowiska kombatanckie, a tak˝e o pracy Urz´du
na rzecz kombatantów. Nast´pnie
odby∏a si´ dyskusja. Minister Jan
Turski udzieli∏ wyczerpujàcych odpowiedzi na wszystkie pytania.

rodzi∏a si´ 19 marca 1909 r.
w Toruniu. Uczestniczy∏a
w kampanii wrzeÊniowej,
a nast´pnie dzia∏a∏a w konspiracji
(S∏u˝ba Zwyci´stwu Polski – Zwiàzek
Walki Zbrojnej – Armia Krajowa). Do
koƒca 1940 r. kierowa∏a ∏àcznoÊcià
Okr´gu Âlàskiego ZWZ. Znana
w konspiracji pod pseudonimem „Zo”
sta∏a si´ prawdziwà legendà kurierów
w okupowanej Europie. Wielokrotnie
nielegalnie przekracza∏a granice,
przenoszàc wiadomoÊci i meldunki.
Na w∏asnà proÊb´ powróci∏a na spadochronie do okupowanego kraju
10 wrzeÊnia 1943 r. Pracowa∏a w szefostwie Wojskowej S∏u˝by Kobiet KG
AK. Po upadku Powstania Warszawskiego nadal dzia∏a∏a w s∏u˝bie Paƒstwa Podziemnego u boku gen. Leopolda Okulickiego. Po wojnie w∏àczy∏a si´ w struktury konspiracji antykomunistycznej w ramach organizacji
WolnoÊç i Niezawis∏oÊç. Powróci∏a tak˝e do pracy pedagogicznej. W 1951 r.
aresztowana przez Urzàd Bezpieczeƒstwa. Wi´ziona do 1955 r.
Prof. El˝bieta Zawacka dzia∏a∏a
w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim,
a tak˝e wspó∏tworzy∏a Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy AK. Jej wielkim dzie∏em jest powo∏anie do ˝ycia Fundacji
„Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”. Odznaczona Orderem Or∏a Bia∏ego, Krzy˝em Orderu Virtuti Militari
i pi´ciokrotnie Krzy˝em Walecznych.

U

Fot. Ma∏gorzata Litwin

Pami´ç i wdzi´cznoÊç

PROF. EL˚BIETA ZAWACKA

Prof. El˝bieta Zawacka w rozmowie z ministrem Janem Turskim pochwali∏a „Kombatanta”. – Tylko ciàgle za ma∏o o kobietach! – doda∏a.

Halina BOGDA¡SKA
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Wyró˝nieni Medalem „Pro Memoria”

uroczystym spotkaniu, które
odby∏o si´ 17 maja br. w siedzibie Zarzàdu G∏ównego
Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych w Warszawie,
uczestniczy∏ kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Turski oraz byli wi´êniowie obozów koncentracyjnych
zrzeszeni w Towarzystwie Opieki nad
Majdankiem i Stowarzyszeniu Dzieci
Zamojszczyzny. Minister Jan Turski
wr´czy∏ Medale „Pro Memoria”. Nast´pnie prezes Stowarzyszenia Dzieci
Zamojszczyzny i wiceprezes Towarzystwa Opieki nad Majdankiem Boles∏aw
Szymanik przekaza∏ ministrowi Janowi
Turskiemu Odznak´ Stowarzyszenia
i dyplom cz∏onka honorowego.
kk

W

Honorowy Komendant SWAP
maja br. minister Jan Turski uroczyÊcie wr´czy∏ Medal „Pro Memoria” Honorowemu Komendantowi
Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Hieronimowi Wyszyƒskiemu. SWAP jest jednà z najstarszych
organizacji kombatanckich za granicà.
W spotkaniu, które odby∏o si´ w siedzibie Urz´du w Warszawie, uczestniczy∏ równie˝ zast´pca kierownika
Urz´du minister
Jerzy Koz∏owski.
kk
Fot. Katarzyna K´pka
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Honorowy Komendant SWAP Hieronim Wyszyƒski

Przedstawiciele
Zwiàzku Sybiraków
maja br. minister Jan Turski, kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
spotka∏ si´ w siedzibie Urz´du w Warszawie z przedstawicielami Zwiàzku Sybiraków, wÊród których obecny by∏ prezes Zwiàzku Ryszard Reiff. Podczas spotkania minister Jan Turski wr´czy∏ Sybirakom ustanowione w 60. rocznic´ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej Medale
„Pro Memoria”.
kk
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Fot. Katarzyna K´pka
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W swoim kraju W∏adimir Paw∏ocki
jest wybitnym i zas∏u˝onym artystà malarzem, a tak˝e – z racji polskiego pochodzenia – popularyzatorem naszej
kultury i gospodarki. Przez ostatnich
kilka lat by∏ honorowym konsulem RP
w Turkmenistanie. Swój bogaty dorobek twórczy prezentowa∏ w wielu krajach, w tym wielokrotnie w Polsce.
Cz´Êç obrazów olejnych poÊwi´ci∏ okresowi wojny oraz zabytkom architektury
Warszawy.
A. S.

Kombatanci z ZKRPiBWP
Fot. Katarzyna K´pka
Od lewej: Stanis∏aw Baranowski, Kazimierz
Cieplichiewicz, W∏adys∏awa Fràtczak, Bronis∏aw Kita, Marianna Kowalczyk, Czes∏aw
Kruk

Kombatant z Turkmenistanu
Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Turski uhonorowa∏ 18 maja br.
Medalem „Pro Memoria” turkmeƒskiego kombatanta W∏adimira Paw∏ockiego,
który w tym samym dniu odznaczony zosta∏ przez ministra w Kancelarii Prezydenta Stanis∏awa Cioska Krzy˝em Kawalerskim Orderu Zas∏ugi RP.
roczystoÊç odby∏a si´ w sto∏ecznym Muzeum Azji i Pacyfiku,
którego dyrektor Andrzej
Wawrzyniak jest wnioskodawcà obu
odznaczeƒ. GoÊç, zamieszka∏y na sta∏e
w Aszchabadzie, w latach wojny bra∏

U
Od lewej: Bo˝ena Dudziƒska, Ryszard Reiff,
Irena G∏owacka, Edward Duchnowski, Tadeusz Chwiedê, Roman Bar, minister Jan Turski

udzia∏ w wyzwalaniu naszego kraju, jako
˝o∏nierz 724 szturmowego pu∏ku lotniczego Armii Radzieckiej, za co odznaczony zosta∏ medalami – „Za Warszaw´” oraz „Zwyci´stwa i WolnoÊci”.

Fot. Eugeniusz Helbert

Byli wi´êniowie
obozów koncentracyjnych

19 maja br. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odby∏o si´ spotkanie kombatantów z rejonu Praga Po∏udnie zrzeszonych w Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych
poÊwi´cone 60. rocznicy zakoƒczenia II
wojny Êwiatowej.
odczas spotkania zast´pca kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jerzy Koz∏owski wr´czy∏
kombatantom: Krzy˝ Oficerski, Krzy˝

P

Fot. Katarzyna K´pka
Minister Jerzy Koz∏owski odznacza Medalem
„Pro Memoria” prezesa Zarzàdu Okr´gu
Warszawskiego p∏k. Józefa KoleÊnickiego
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Ciàg dalszy ze str. 2
Zes∏aƒców Sybiru, Medale „Pro Memoria”. Weteranów wyró˝niono równie˝ Odznakami „Zas∏u˝ony dla ZKRPiBWP”
oraz okolicznoÊciowymi dyplomami.
Minister Jerzy Koz∏owski przypomnia∏ o idei Medalu „Pro
Memoria”: mogà otrzymaç go uczestnicy walk, ale tak˝e osoby lub instytucje, które zas∏u˝y∏y si´ w upami´tnianiu.
Na zakoƒczenie uroczystoÊci piosenki z okresu II wojny
Êwiatowej wykonali soliÊci Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego Wojska Polskiego.
kk

Przedstawiciele
Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich
maja br. w siedzibie Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich w Warszawie kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
minister Jan Turski
wr´czy∏ wyró˝nionym
Powstaƒcom Medale
„Pro Memoria”. Po
podzi´kowaniach odznaczonych, prezes
Zarzàdu Ârodowiska
Fot. Katarzyna K´pka
˚o∏nierzy Pu∏ku AK
„Baszta” i Innych Mokotowskich Oddzia∏ów Powstaƒczych
Wojciech Militz odczyta∏ list gratulacyjny Fundacji „Warszawa Walczy 1939–1945” skierowany do prezesa Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich Zbigniewa Âcibora-Rylskiego z okazji jego nominacji na stopieƒ genera∏a.
kk

23

Przedstawiciele
Federacji Rodzin Katyƒskich
potkanie kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych ministra Jana Turskiego
z przedstawicielami Federacji Rodzin Katyƒskich odby∏o si´ 25 maja br. w siedzibie Urz´du w Warszawie. Minister Jan Turski wr´czy∏ Medale „Pro Memoria” osobom szczególnie zas∏u˝onym w utrwalaniu pami´ci
o zbrodni katyƒskiej.
Podczas spotkania mówiono o dzia∏alnoÊci edukacyjFot. Katarzyna K´pka
nej przedstawicieli Federacji, podkreÊlano, jak istotne Minister Jan Turski sk∏ada gratulacje prezesowi Federacji Rodzin Kajest przekazywanie prawdy tyƒskich W∏odzimierzowi Dusiewihistorycznej m∏odemu po- czowi
koleniu.
Prezes Federacji W∏odzimierz Dusiewicz zaznaczy∏, ˝e trud
upami´tniania zbrodni katyƒskiej podejmujà nie tylko cz∏onkowie rodzin zamordowanych. Pami´ç o pomordowanych oficerach jest ˝ywa w spo∏eczeƒstwie, o czym Êwiadczà choçby tegoroczne obchody 65. rocznicy zbrodni.
kk

S
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o Monte Cassino nale˝y traktowaç jako wzorcowà. Szczególne
s∏owa uznania prezes skierowa∏ pod adresem Departamentu
Wojskowego Urz´du. Cz∏onkowie Rady jednomyÊlnie przyj´li sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Urz´du za 2004 rok.
Nast´pnie cz∏onkowie Rady zapoznali si´ z programem obchodów upami´tniajàcych 60. rocznic´ zakoƒczenia II wojny
Êwiatowej. Minister Jan Turski, wypowiadajàc si´ na ten temat, zaznaczy∏, i˝ intencjà organizatorów by∏o, aby obchody
te odzwierciedla∏y z∏o˝onà, dramatycznà histori´ p o l s k i e g o
z a k o ƒ c z e n i a II wojny Êwiatowej. – Trzeba oddaç ho∏d
wszystkim ˝o∏nierzom, którzy walczyli o Polsk´, bez wzgl´du na
to w jakich formacjach s∏u˝yli.
Cz∏onkowie Rady wyrazili aprobat´ dla ustanowienia
z okazji 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej Medalu
„Pro Memoria”. – Medal ten cieszy si´ ogromnym zainteresowaniem Êrodowisk kombatanckich, a wnioski o jego nadanie
p∏ynà z ca∏ego Êwiata – poinformowa∏ dyrektor Departamentu
Wojskowego Urz´du p∏k Jan Ozga. Przez aklamacj´ Rada zaakceptowa∏a wniosek o przyj´cie uchwa∏y w sprawie wznowienia nadawania Odznaki „Weterana Walk o Niepodleg∏oÊç”.
Dyskusj´ wywo∏a∏a – wypracowana w wyniku wczeÊniejszych roboczych spotkaƒ konsultacyjnych w siedzibach Zwiàzku Inwalidów Wojennych i Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich, poparta przez Ârodowisko AK „Baszta” – propozycja
zorganizowania w drugiej po∏owie bie˝àcego roku kongresu
polskich kombatantów, s∏u˝àcego zbli˝eniu i porozumieniu
wszystkich Êrodowisk w roku 60-lecia zakoƒczenia II wojny
Êwiatowej w Europie.
Rada nie przyj´∏a tej propozycji, mimo g∏osów w dyskusji
akceptujàcych zg∏oszonà inicjatyw´ (niekiedy z poprawkami)
prezesów: Stanis∏awa Ozonka, gen. Wac∏awa Szklarskiego
(Polityka dzieli∏a nas w czasie wojny i, niestety, dzieli nas dzisiaj), Henryka Strzeleckiego (Brak jednoÊci – to by∏o 130 lat
niewoli, okupacja niemiecka, rosyjska. Teraz trzeba przeciwstawiç si´ ró˝nicom...), Stanis∏awa Stefaƒskiego (Idea spotkania
jest szlachetna – rozmowa na tematy znaczàce dla Polski), Tadeusza Chwiedzia (Nie rozdrapujmy ran), ks. Stefana Wysockiego (Bez dialogu nie ma ˝ycia spo∏ecznego). Postanowiono
powróciç do tematu na kolejnym posiedzeniu Rady.
Ewa DUMIN

Uchwa∏a
Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
z 14 kwietnia 2005 r.
Uwzgl´dniajàc postulaty Êrodowisk kombatanckich,
zw∏aszcza g∏osy nap∏ywajàce od uczestników walk
zamieszka∏ych na sta∏e za granicà, Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych postanowi∏a wystàpiç
do Kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych z wnioskiem o wznowienie z dniem
3 maja 2005 roku nadawania Odznaki „Weteran Walk
o Niepodleg∏oÊç”.
Za Rad´ ds. Kombatantów
Przewodniczàcy
Jerzy Woêniak
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60. rocznica zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Europie

Moskwa, 7–9 maja 2005 r.

POLSCY KOMBATANCI W OBCHODACH W MOSKWIE

60. ROCZNICY ZAKO¡CZENIA
II WOJNY ÂWIATOWEJ
Na zaproszenie Ogólnorosyjskiej Spo∏ecznej Organizacji Weteranów Wojny i S∏u˝by Wojskowej Federacji Rosyjskiej, pi´cioosobowa grupa polskich kombatantów bra∏a udzia∏ w obchodach 60. rocznicy Zwyci´stwa w Wielkiej Wojnie Ojczyênianej 1941–1945 w Moskwie w dniach 7–10 maja 2005 r., a mianowicie:
gen. dyw. Wac∏aw Szklarski – prezes ZKRPiBWP, dr in˝. Marian Kazubski – prezes ZIW, Leon Adamczyk –
cz∏onek Êrodowiska AK przy ZKRPiBWP, Sergiusz Niuszko – przedstawiciel Êrodowiska b. ˝o∏nierzy Armii
Radzieckiej przy ZKRPiBWP oraz prof. Micha∏ Chilczuk – przewodniczàcy Grupy Roboczej ds. Ârodkowej
i Wschodniej Europy – Âwiatowej Federacji Kombatantów, cz∏onek ZKRPiBWP.
gó∏em na uroczystoÊç upami´tniajàcà 60. rocznic´ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej przyby∏o
ponad 50 prezydentów i szefów rzàdów
z ca∏ego Êwiata, w tym Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan, delegacje kombatantów z ró˝nych paƒstw z prezydentami dwóch najwi´kszych mi´dzynarodowych federacji kombatanckich: Hamidem Ibrahimem z FMAC oraz Michaelem Vanderborghtem z FIR.
Program obchodów sk∏ada∏ si´
z dwóch cz´Êci: tj. g∏ównej uroczystoÊci,
która mia∏a miejsce 9 maja w Moskwie
na placu Czerwonym i w Paƒstwowym
Pa∏acu Kremlowskim oraz imprez poprzedzajàcych uroczystoÊç, które odby∏y
si´ 7 i 8 maja.
G∏ówna uroczystoÊç zacz´∏a si´
o godz. 10.00 od przemówienia Prezydenta Federacji Rosyjskiej W∏adimira
Putina i defilady wojskowej, w której
wzi´∏o udzia∏ 7 tys. ˝o∏nierzy ró˝nych

O

Uroczyste przyj´cie wydane przez Prezydenta FR
W∏adimira Putina i jego ma∏˝onk´. Na zdj´ciu:
by∏y Prezydent FR Michai∏ Gorbaczow, gen.
Wojciech Jaruzelski i prof. Micha∏ Chilczuk

6

formacji oraz 2600 weteranów jadàcych
w 130 otwartych wojskowych samochodach oznaczonych nazwami dawnych
jednostek frontowych, np. I Front Bia∏oruski.
Uroczyste przyj´cie w Paƒstwowym
Pa∏acu Kremlowskim wydane przez Prezydenta FR i jego ma∏˝onk´ potraktowano jako nieformalne spotkanie weteranów, prezydentów paƒstw, premierów
rzàdów oraz wysokich urz´dników ∏àcznie z Sekretarzem Generalnym ONZ.
By∏a to rzadka i pami´tna okazja, kiedy
weterani z ró˝nych cz´Êci Êwiata mieli
mo˝liwoÊç spotkania i rozmawiania z liderami wspó∏czesnego Êwiata. Zazwyczaj za szeÊcioosobowym okràg∏ym sto∏em siedzia∏ przywódca jakiegoÊ paƒstwa
oraz weterani b. Armii Radzieckiej i zagraniczni.
7 i 8 maja pi´cioosobowa grupa polskich kombatantów uczestniczy∏a w realizacji programu przygotowanego dla
tzw. dalszej zagranicy, a mianowicie:
* w zwiedzaniu Centralnego Muzeum
Si∏ Zbrojnych Federacji Rosyjskiej;
* w wycieczce autobusowej po Moskwie;
* w obiedzie z ministrem obrony FR,
w czasie którego Zespó∏ Wojsk Desantowych FR odÊpiewa∏ polskà piosenk´ „Czerwone Maki pod Monte
Cassino”
oraz
* w uroczystym koncercie dla weteranów w „Teatrze Wielkim” z udzia∏em
Prezydenta Federacji Rosyjskiej W∏.
Putina (w koncercie wzi´∏o udzia∏
tylko 3 polskich kombatantów).

8 maja w godzinach popo∏udniowych w czasie trwania koncertu w „Teatrze Wielkim” prezes ZIW RP dr in˝.
Marian Kazubski oraz prof. Micha∏
Chilczuk towarzyszyli Prezydentowi
RP Aleksandrowi KwaÊniewskiemu
na Cmentarzu Doƒskim przy sk∏adaniu kwiatów na symbolicznych grobach dwóch przywódców Polskiego
Paƒstwa Podziemnego, podst´pnie
aresztowanych przez NKWD, skazanych w Procesie Szesnastu i osadzonych w wi´zieniu na Butyrkach –
ostatniego dowódcy Armii Krajowej
gen. Leopolda Okulickiego „Niedêwiadka” i zast´pcy Delegata Rzàdu
RP na Kraj Stanis∏awa Jasiukowicza.
Towarzyszàcy Prezydentowi kombatanci z∏o˝yli równie˝ kwiaty. Po z∏o˝eniu kwiatów Prezydent RP wyg∏osi∏
specjalne oÊwiadczenie.
Nast´pnie prof. Micha∏ Chilczuk oraz
dr Marian Kazubski uczestniczyli w ceremonii z∏o˝enia kwiatów przed Kamieniem So∏owieckim na ¸ubiance upami´tniajàcym ofiary stalinowskiego terroru. Pomnik ten usytuowany jest tu˝
obok gmachu b. KGB i NKWD. Prof.
Chilczuk i dr Kazubski z∏o˝yli zapalone
znicze u stóp pomnika.
Wieczorem w ambasadzie polskiej
prof. Chilczuk i dr Kazubski towarzyszyli Prezydentowi RP przy wr´czeniu 160
obywatelom Federacji Rosyjskiej polskich Medali „Pro Memoria”. Z tej okazji wystàpi∏ równie˝ Prezydent Aleksander KwaÊniewski.
W czasie pobytu w Moskwie polscy
kombatanci uczestniczàcy w uroczy-
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60. rocznica zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Europie
stoÊciach 60. rocznicy zakoƒczenia II
wojny Êwiatowej udzielili wywiadów
dla polskiej TV, zaÊ prof. Chilczuk dodatkowo równie˝ dla kana∏u I TV Rosyjskiej.
Warto równie˝ odnotowaç bardzo dobrà organizacj´ uroczystoÊci. Delegacje
weteranów zagranicznych tzw. dalszej
zagranicy zosta∏y zakwaterowane w hotelu Ministerstwa Obrony „Sojuz”. Ka˝-

da zagraniczna delegacja, nawet jednoosobowa, mia∏a t∏umacza – opiekuna.
Du˝e s∏owa uznania nale˝à si´ polskiemu attaché w Moskwie gen. Andrzejowi
Lewandowskiemu i jego pracownikowi
mjr. Jaros∏awowi Jaworskiemu za umo˝liwienie polskim kombatantom – poza
oficjalnym programem – obejrzenia zlokalizowanego na „Górze Pok∏onnej” nowo otwartego pomnika ku czci ˝o∏nierzy

antyhitlerowskiej koalicji: ZSRR, USA,
Wielkiej Brytanii i Francji, a w szczególnoÊci s∏owa podzi´kowania za pomoc
dwóm cz∏onkom polskiej delegacji kombatanckiej – towarzyszàcym Prezydentowi RP w z∏o˝eniu kwiatów i zniczy na
Cmentarzu Doƒskim i na ¸ubiance.
dr in˝. Marian KAZUBSKI
Prezes Zwiàzku
Inwalidów Wojennych RP

Kombatanci we Wroc∏awiu – 7 maja 2005 r.

Czuli dum´ i satysfakcj´...
W czasie 46. Mi´dzynarodowego Kongresu Eucharystycznego 31 maja 1997 r. Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II
powiedzia∏ we Wroc∏awiu: „Wroc∏aw miastem spotkania, miastem, które jednoczy”. Jego s∏owa sta∏y si´
wezwaniem do dalszych aktywnych dzia∏aƒ mieszkaƒców i w∏adz miejskich. W roku 2004 podj´to starania, aby centralne uroczystoÊci 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Europie odby∏y si´ we Wroc∏awiu. Wniosek prezydenta Wroc∏awia poparty przez wojewod´ dolnoÊlàskiego i dowódc´ Âlàskiego
Okr´gu Wojskowego spotka∏ si´ z ˝yczliwà opinià ministra obrony narodowej i z zadowoleniem zosta∏
przyj´ty przez Prezydenta RP. Ustalono, ˝e obchody odb´dà si´ we Wroc∏awiu 7 maja 2005 r.
u˝ podczas uroczystoÊci prezydent Wroc∏awia Rafa∏ Dutkiewicz
wyg∏osi∏ bardzo interesujàce
przemówienie zawierajàce akcenty historyczne i wàtek osobisty. Sporo
miejsca poÊwi´ci∏ promocji Wroc∏awia
w Unii Europejskiej i na Êwiecie.
W imieniu kombatantów przemawia∏ p∏k Józef Borowiec, mieszkaniec
Lwówka Âlàskiego. W latach wojny by∏
˝o∏nierzem Armii Krajowej, a na prze∏omie 1944/1945 ochotniczo wstàpi∏
do Wojska Polskiego. W prostych s∏owach, bez kartki mówi∏ o wojennych
losach swoich kolegów, o ofiarach
i przelanej krwi jego pokolenia, któremu nie dane by∏o dorastaç w czasach
pokoju. Bra∏ udzia∏ w pierwszej paradzie wojsk na placu WolnoÊci, w mundurze wojennym, podartym na drutach kolczastych i okraszonym krwià.
Pami´ta, jak Wroc∏aw wyglàda∏ w maju 1945 r., tu˝ po zdobyciu Festung
Breslau. Widzàc obecne miasto – podzi´kowa∏ kombatantom, osadnikom,
mieszkaƒcom za jego odbudow´ i dalszy rozwój. Z powagà i du˝ym zainteresowaniem zgromadzeni s∏uchali
okolicznoÊciowego przemówienia Prezydenta RP Aleksandra KwaÊniewskiego, które wnikliwie obrazowa∏o
skutki II wojny Êwiatowej i sytuacj´
aktualnà. Prezydent podzi´kowa∏ za
ofiar´ i krew, jakà na polskiej ziemi

J
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przelali radzieccy ˝o∏nierze, wiele ciep∏ych s∏ów skierowa∏ do polskich kombatantów, ˝o∏nierzy, którzy bohatersko walczyli na wszystkich frontach.
Ju˝ po g∏ównych uroczystoÊciach na
wroc∏awskim Rynku, kombatanci
przejechali autokarami do Arsena∏u
Miejskiego, by spotkaç si´ z Prezydentem RP Aleksandrem KwaÊniewskim i towarzyszàcymi mu osobami,
m.in. z kierownikiem Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Turskim. By∏a to
okazja, by w rozmowach wyraziç krótkie oceny: DziÊ czu∏em dum´ i wielkà
ulg´, zostaliÊmy docenieni, P∏aka∏am,
jestem bardzo wdzi´czna za to zaproszenie do Polski i Wroc∏awia. Kombatanci serdecznie dzi´kowali prezydentowi Wroc∏awia Rafa∏owi Dutkiewiczowi za Êwietnà organizacj´ i opiek´
oraz okazany szacunek. Wyra˝ali te˝
uznanie wojewodzie dolnoÊlàskiemu
Stanis∏awowi ¸opatowskiemu i dowódcy ÂOW gen. dyw. Ryszardowi
Lacknerowi. Szczególnà troskà byliÊmy obj´ci ze strony pe∏nomocnika
wojewody dolnoÊlàskiego do spraw
kombatantów i osób represjonowanych Jerzego Walewskiego, który od
kilku tygodni dwoi∏ si´ i troi∏, by polscy kombatanci byli prawdziwymi bohaterami tej centralnej uroczystoÊci.
Dzi´kujemy!

Kombatanci na wroc∏awskim Rynku – 7 maja 2005 r.
Fot. Biuro Prasowe Wojewody DolnoÊlàskiego

Pragn´ te˝ wspomnieç, ˝e 6 maja br.
w Sali Kolumnowej DolnoÊlàskiego
Urz´du Wojewódzkiego odby∏o si´ spotkanie wojewody Stanis∏awa ¸opatowskiego z grupà kombatantów. Pi´ciu inwalidów wojennych otrzyma∏o Krzy˝e
Zes∏aƒców Sybiru, 20 kombatantów zosta∏o uhonorowanych Patentami Weterana Walk o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç
Ojczyzny. Siedem osób wyró˝niono Medalem „Pro Memoria”. Medal ten, jako
pierwsi we Wroc∏awiu otrzymali cz∏onkowie Prezydium DolnoÊlàskiej Rady
Kombatantów: Czes∏aw Czaplicki, Czes∏aw D∏ugosz, W∏adys∏aw Dmochowski,
Jan Fenc, Jan Paluchniak, Zygmunt
Szumowski i Jan ˚u∏awiƒski.
Jan PALUCHNIAK
Sekretarz DolnoÊlàskiej
Rady Kombatantów
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Podró˝ historyczna uczestników walk sprzed 60 laty

... 2 Armii i 1 Korpusu Pancernego Wojska Polskiego –
przez ¸u˝yce, Bad Schandau, kr´te drogi czeskich Sudetów
do czeskiego Mielnika wyzwolonego z hitlerowskiej niewoli
10 maja 1945 r. – 60 lat póêniej.
maja 2005 r. byli ˝o∏nierze budziszyƒskiej epopei wspólnie z ˝o∏nierzami Wojska Polskiego spotkali si´ w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej na zorganizowanej pod
patronatem ministra obrony narodowej Jerzego Szmajdziƒskiego konferencji poÊwi´conej operacji berliƒsko-praskiej, w której uczestniczy∏y dwie
polskie armie, zakoƒczonej kapitulacjà
III Rzeszy Niemieckiej.
Apelem Poleg∏ych na placu Genera∏a St. Maczka w ˚aganiu uczczono
pami´ç polskich ˝o∏nierzy poleg∏ych
na wszystkich frontach II wojny Êwiatowej.
Na zaproszenie ¸u˝yczan 8 maja br.
cz´Êç uczestników konferencji uda∏a
si´ do miejscowoÊci Horka-Krekwitz.
Tam z∏o˝ono kwiaty przed pomnikiem
poÊwi´conym rannym w czasie walk
w rejonie Budziszyna polskim ˝o∏nierzom szpitala polowego 9 Dywizji Piechoty – bestialsko pomordowanym
przez grenadierów pancernych 1 Dywizji „Brandenburg”.
9 maja br. oddaliÊmy ho∏d towarzyszom broni spoczywajàcym snem
wiecznym na Wojennym Cmentarzu
2 Armii WP w Zgorzelcu. Trzema
autokarami przekroczyliÊmy Nys´
¸u˝yckà, rzek´ Weisser Schöps,
o którà toczyliÊmy ci´˝kie boje 16–17
kwietnia 1945 r. Kr´tà drogà przez
wieÊ Horka dotarliÊmy przed czo∏g
T-34-85 w Rohtenburgu, miejscu
walk wojsk polskich – na czo∏gu znajdujà si´ tabliczki upami´tniajàce dzia∏ania bojowe Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w tym rejonie. Przy pomniku-czo∏gu powita∏ nas wiceburmistrz miasta Rohtenburg i konsul
generalny RP w Lipsku Ryszard
Król, który by∏ organizatorem uro-

8
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Fot. Jan Walczyk

Bojowym
szlakiem...
Uczestnicy podró˝y przed czo∏giem T-34-85 w Rohtenburgu

czystoÊci przy pomnikach na Ziemi
¸u˝yckiej.
Po z∏o˝eniu kwiatów i wykonaniu pamiàtkowych zdj´ç uczestnicy podró˝y
historycznej ruszyli bojowym szlakiem,
przypominajàc sobie ci´˝kie walki
o miasto Niesky, Ödernitz, Kodersdorf, Diehsa, krótki postój nad Szprewà – miejscu zaci´tych i dramatycznych walk w „kotle budziszyƒskim”,
trwajàcych od 22 do 30 kwietnia 1945 r.
– zmuszajàcych Feldmarsza∏ka F.
Schörnera do powstrzymania dalszych
dzia∏aƒ ofensywnych Grupy Armii
Mitte.
7 maja 1945 r. 2 AWP ruszy∏a drogami
Saskiej Szwajcarii, by rozegraç ostatnià
bitw´ II wojny Êwiatowej nazwanà
„Operacjà Praskà” przez zdobywane
dwa razy miasto Bischofswerda, Neustadt, Bad Schandau nad ¸abà. T´ miejscowoÊç i rzek´ na ca∏e ˝ycie zapami´ta∏
por. Kazimierz Ostropolski – uczestnik
naszej podró˝y; 9 maja 1945 r. zosta∏ tu
ranny w nog´, przez zaniedbanie s∏u˝b
medycznych korpusu nog´ amputowa∏
lekarz niemiecki w Mielniku.
Po przekroczeniu granicy czesko-niemieckiej w miejscowoÊci Hřensko
kombatanci czescy prowadzili nas drogami bojowego szlaku l Korpusu Pancernego do Mielnika. Dziwili si´ m∏odzi oficerowie – jak ten wàski, kr´ty
górski szlak mog∏y przebyç czo∏gi...
Nad tymi przepaÊciami tylko jeden
czo∏g 3 brygady spad∏ z urwiska, na
szcz´Êcie by∏ z mocnej stali, za∏oga –
poturbowana – ale wysz∏a ˝ywa. Po
drodze w miejscowoÊciach wyzwolonych przez polskich wojaków oglàdaliÊmy pomniki, przybrane kwiatami
przez miejscowe spo∏eczeƒstwo.
W godzinach popo∏udniowych dotarliÊmy do Mielnika – tak jak przed 60

laty – zostaliÊmy powitani przez czeskich organizatorów obchodów 60.
rocznicy wyzwolenia tego miasta przez
1 Korpus Pancerny Wojska Polskiego.
Zakwaterowano nas w uroczym miasteczku kempingowym.
10 maja br. Mszà Êwi´tà w koÊciele
Êw. Piotra i Paw∏a, w którym proboszczem jest polski ksiàdz Jan Jucha, rozpocz´∏y si´ uroczystoÊci,
w których wzi´li udzia∏: polski ambasador, przedstawiciele ambasad
z wielu krajów by∏ych antyhitlerowskich koalicjantów, wiceminister
obrony narodowej Maciej Górski,
w∏adze Mielnika, goÊcie przybyli
z Pragi. Dalsza cz´Êç uroczystoÊci
przebiega∏a na placu przed ratuszem. By∏y przemówienia, hymny
Polski i Czech w wykonaniu orkiestry
Âlàskiego Okr´gu Wojskowego i Armii Czeskiej. Apelem Poleg∏ych i salwà honorowà zakoƒczy∏a uroczystoÊç Kompania Honorowa ÂOW.
Z∏o˝ono kwiaty przed pomnikami
bohaterów tamtych czasów (...).
*
To nie by∏a tylko podró˝ sentymentalna. Min´∏o 60 lat... My wówczas mieliÊmy po 20 lat, a nasi przeciwnicy – m∏odzi Niemcy, równie˝ pragn´li powróciç
do swoich rodzin.
Medal „Pro Memoria”, ustanowiony
przez Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, przypomina, ˝e narody powinny wyleczyç si´
z nienawiÊci i celów zaborczych – ˝e
wojna jest najwi´kszym z∏em, jakie mo˝e uczyniç cz∏owiek cz∏owiekowi.
Micha∏ WASILEWSKI
By∏y ˝o∏nierz 1 Korpusu
Pancernego WP
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Uroczyste otwarcie i poÊwi´cenie Cmentarza Orlàt Lwowskich

Widok z dolnego tarasu na Kaplic´

Umarli, abyÊmy wolni ˝yli

Znak pokoju, pojednania
i przyjaêni
W piàtek, 24 czerwca 2005 r., o godz. 12.00 rozpocz´∏y si´ we Lwowie
uroczystoÊci otwarcia i poÊwi´cenia Cmentarza Orlàt Lwowskich.
W ceremonii odbywajàcej si´ w asyÊcie honorowej kompanii reprezentacyjnych Wojska Polskiego oraz Armii Ukraiƒskiej uczestniczyli Prezydenci RP Aleksander KwaÊniewski i Ukrainy Wiktor Juszczenko. Dzieƒ
wczeÊniej na Ukrain´ przyby∏a kilkudziesi´cioosobowa delegacja weteranów z Polski – przedstawicieli najwi´kszych stowarzyszeƒ kombatanckich – aby wziàç udzia∏ w uroczystoÊci, która mia∏a wiele wymiarów. Tu we Lwowie, w jednej chwili przenika∏y si´: nostalgia, t´sknota
za przesz∏oÊcià, prawda o historii dwu narodów dà˝àcych do niepodleg∏oÊci, pami´ç o bohaterstwie, myÊl o przysz∏oÊci...

Â

liczna gwiazdo Miasta Lwowa, Maryja... – tymi s∏owami pieÊni religijnej w wykonaniu Chóru Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego WP
rozpocz´∏y si´ uroczystoÊci otwarcia i poÊwi´cenia Cmentarza Orlàt Lwowskich.
Cmentarza m∏odych bohaterów, którzy
broniàc Lwowa w latach 1918–1920,
„umarli, abyÊmy ˝yli wolni”. UroczystoÊci
zgromadzi∏y oko∏o 4 tysi´cy osób. Wraz
z Prezydentem RP Aleksandrem KwaÊniewskim przybyli na uroczystoÊç marsza∏ek Sejmu RP W∏odzimierz Cimoszewicz i marsza∏ek Senatu RP Longin Pastusiak, by∏y Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski, minister
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obrony narodowej Jerzy Szmajdziƒski,
szef Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego
Jerzy Bahr, szef Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego genera∏ Czes∏aw Piàtas, minister kultury Waldemar Dàbrowski. Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych reprezentowa∏ zast´pca kierownika Urz´du wiceminister Jerzy Koz∏owski. W ceremonii
uczestniczyli cz∏onkowie Parlamentu RP
i Parlamentu Europejskiego, generalicja,
przedstawiciele duchowieƒstwa oraz organizacji i stowarzyszeƒ spo∏ecznych.
Polacy i Ukraiƒcy.
Przyby∏ych na uroczystoÊç powita∏
sekretarz generalny Rady Ochrony Pa-

W uroczystoÊci uczestniczy∏a kilkudziesi´cioosobowa grupa kombatantów z Polski

Katakumby

mi´ci Walk i M´czeƒstwa Andrzej
Przewoênik, po czym odprawiona zosta∏a Polowa Msza Êwi´ta. Mszy przewodniczy∏ kardyna∏ Marian Jaworski –
metropolita lwowski KoÊcio∏a rzymskokatolickiego na Ukrainie, koncelebrowali jà biskup warszawsko-praski
abp S∏awoj Leszek G∏ódê i biskup polowy WP Tadeusz P∏oski.
Po Mszy odby∏y si´ modlitwy ekumeniczne, które odmawiali: greckokatolicki kardyna∏ Lubomyr Huzar,
prawos∏awny biskup polowy Wojska
Polskiego Miros∏aw Miron-ChodaCiàg dalszy na str. 10
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Uroczyste otwarcie i poÊwi´cenie Cmentarza Orlàt Lwowskich

Pomnik Lotników Amerykaƒskich

Abp S∏awoj Leszek G∏ódê dokonuje poÊwi´cenia cmentarza

Metropolita lwowski KoÊcio∏a
rzymskokatolickiego na Ukrainie
kardyna∏ Marian Jaworski:
(...) Od kilkunastu lat odprawiam Msze Âwi´te 1 listopada za zmar∏ych na
Cmentarzu Orlàt. Ciàgle powtarzam, ˝e ten cmentarz i cmentarz Strzelców Siczowych – majà byç symbolem pojednania pomi´dzy narodami ukraiƒskim
i polskim, tak jak Êw. Maksymilian Kolbe sta∏ si´ symbolem pojednania pomi´dzy narodami polskim i niemieckim. (...)
Dzisiejsze uroczyste otwarcie i poÊwi´cenie tego cmentarza – to signum temporis – budujemy nowà przysz∏oÊç. I w tej intencji b´dziemy si´ modliç.

Wn´trze kaplicy

[Fragment wystàpienia]

Pamiàtkowa fotografia przy studni

Ciàg dalszy ze str. 9

kowski, naczelny kapelan ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego
w Polsce bp Ryszard Borski, naczelny
rabin Polski Michael Schudrich, kard.
Marian Jaworski, abp S∏awoj Leszek
G∏ódê, bp Tadeusz P∏oski. PoÊwi´cenia cmentarza dokonali bp G∏ódê, bp
P∏oski i ∏aciƒski biskup pomocniczy
archidiecezji lwowskiej Marian Buczek.

10

Janek Dufrat mia∏ 12 lat...

W czasie uroczystoÊci przedstawiciele
korpusu dyplomatycznego Francji i USA,
a tak˝e przedstawiciele si∏ zbrojnych Polski i Ukrainy ods∏onili na Cmentarzu Orlàt Pomnik Piechurów Francuskich oraz
Pomnik Lotników Amerykaƒskich, którzy równie˝ – po stronie polskiej – uczestniczyli w walkach o Lwów w 1918 r.
Zanim g∏os zabrali prezydenci Polski
i Ukrainy – wystàpi∏ prezes Zarzàdu
G∏ównego Towarzystwa Mi∏oÊników
Lwowa i Kresów Po∏udniowo-Wschod-

nich Andrzej Kamiƒski, który opowiedzia∏ o „swoim” rodzinnym Lwowie.
Przypomnia∏, ˝e prochy jednego z bohaterów obrony Lwowa zosta∏y w l925 roku przeniesione do Grobu Nieznanego
˚o∏nierza w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Zwróci∏ si´ te˝ do spoczywajàcych w tym miejscu Orlàt, z których najm∏odszy w dziejach Polski Kawaler Orderu Virtuti Militari – AntoÊ Petrykiewicz mia∏ zaledwie 13 lat: Polska o Was
pami´ta...
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Uroczyste otwarcie i poÊwi´cenie Cmentarza Orlàt Lwowskich

Prezydent RP
Aleksander KwaÊniewski:
(...) Polacy i Ukraiƒcy – podajemy sobie d∏onie ponad historià,
podajemy je ponad mogi∏ami, jestem przekonany, ˝e w przysz∏oÊç idziemy razem!
Cmentarz Orlàt Lwowskich jest miejscem szczególnym, jego
burzliwe losy wpisujà si´ w splàtanà histori´ miasta i w histori´
trudnych relacji mi´dzy Polakami i Ukraiƒcami w minionym
wieku. Spoczywajà tu prochy uczestników walk polsko-ukraiƒskich, w wi´kszoÊci m∏odzie˝y, która odda∏a swe ˝ycie za przynale˝noÊç Lwowa do tworzàcej si´ wówczas niepodleg∏ej Polski.
Zderzy∏y si´ wtedy ze sobà dwa pragnienia, dwa patriotyzmy,
dwie narodowe dumy. My, wspó∏czeÊni Polacy, pochylamy dziÊ nisko g∏owy przed ofiarà Orlàt Lwowskich. Sk∏adamy im ho∏d, poruszeni ich bohaterstwem, poÊwi´ceniem, ˝arliwym oddaniem
narodowej sprawie.
JednoczeÊnie z czcià myÊlimy o ukraiƒskich ofiarach walk, którzy równie˝ oddali swoje ˝ycie w dà˝eniu do niepodleg∏oÊci, do
utworzenia suwerennego paƒstwa ukraiƒskiego. Oni tak˝e pragn´li dobra swej ojczyzny, oni równie˝ odznaczyli si´ m´stwem
i ich ofierze nale˝y si´ nasz szacunek. (...)
Miejsce, w którym si´ znajdujemy, nabiera nowej symboliki. KiedyÊ by∏o Êwiadectwem zmagaƒ. DziÊ staje si´ symbolem pojednania polsko-ukraiƒskiego, rozpocz´tego wraz z upadkiem totalitarnego systemu. Odbudowa Cmentarza Orlàt by∏a mo˝liwa tylko dzi´ki temu, ˝e powsta∏a wolna i demokratyczna Ukraina.
W 1997 roku nasze kraje podpisa∏y deklaracj´ o pojednaniu. WyraziliÊmy w ten sposób pragnienie naszych narodów, aby porozumienie i zaufanie budowaç na prawdzie, bowiem tylko wtedy
mo˝na przezwyci´˝yç stereotypy i uproszczenia. Pami´ç o trudnej historii staje si´ przestrogà – ale ju˝ nie przeszkodà! – we
wspólnym budowaniu przysz∏oÊci. (...)
[Fragmenty wystàpienia]

Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko:
Tutaj, na lwowskim cmentarzu, pochowani sà ludzie, którzy kochali swojà ojczyzn´ i wype∏nili wobec niej swój obowiàzek. ˚adne nasze s∏owa ju˝ niczego ani nie odejmà, ani nie dodadzà do
tego, co oni zrobili. ˚o∏nierze zgin´li w walce, a ich mogi∏y uczyni∏y to miejsce Êwi´tym dla Polaków. Prochy poleg∏ych sta∏y si´
cz´Êcià lwowskiej ziemi i tylko tutaj polski naród mo˝e oddaç
ho∏d ich pami´ci. Daç potomkom takà mo˝liwoÊç jest rzeczà
sprawiedliwà. Majà oni do tego prawo, a my – o czym jestem
przekonany – mamy chrzeÊcijaƒski obowiàzek im pomóc. Równie˝ i nam, Ukraiƒcom, przynosi zaszczyt oddanie ho∏du wszystkim, którzy cierpieli i gin´li w bratobójczej tragedii, jaka kiedyÊ
rozegra∏a si´ na naszej ziemi. Wymaga tego nasz honor. Nie boimy si´ spojrzeç w oczy przesz∏oÊci. Wymaga tego nasza odpowiedzialnoÊç wobec przysz∏oÊci.
D∏ugo i z wielkim trudem Ukraiƒcy i Polacy dochodzili do wielkiej prawdy. Po raz kolejny jà powtórzmy – bez wolnej Ukrainy
nie b´dzie wolnej Polski i bez wolnej Polski nie b´dzie wolnej
Ukrainy. (...)
[Fragment wystàpienia]

Po uroczystoÊciach by∏ krótki czas na zwiedzanie
Lwowa. Przed pomnikiem Adama Mickiewicza.
Grupa kombatantów z Polski, której wyjazd na
Ukrain´ zorganizowa∏ Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zatrzyma∏a si´
w Wy˝szym Seminarium Duchownym Lwowskiej
Archidiecezji w miejscowoÊci Brzuchowice, odleg∏ej kilkanaÊcie kilometrów od Lwowa. Tu nasi
weterani spotkali si´ z niezwykle serdecznym przyj´ciem gospodarzy m.in. ks. Kazimierza Galimurka – wicerektora oraz ks. Micha∏a Jaworskiego –
dyrektora administracyjnego Seminarium.

Przemawiajàc na zakoƒczenie uroczystoÊci Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski mówi∏ m.in., ˝e lwowskie uroczystoÊci sà: spe∏nieniem potrzeby polskich serc oraz znakiem pokoju, pojednania i przyjaêni.
Z kolei Prezydent Ukrainy Wiktor
Juszczenko podkreÊla∏: Nie ma wolnej
Polski bez wolnej Ukrainy. Bez wolnej Polski nie b´dzie wolnej Ukrainy.
Na zakoƒczenie uroczystoÊci odby∏
si´ Apel Poleg∏ych. Kompania Repre-

KOMBATANT 2005 nr 7

zentacyjna WP odda∏a salw´ honorowà,
po czym prezydenci Polski i Ukrainy
z∏o˝yli wieƒce i zapalili znicze na centralnej p∏ycie cmentarza z napisem: „Tu
le˝y ˝o∏nierz polski poleg∏y za Ojczyzn´”. Nast´pnie wieƒce na p∏ycie i grobach z∏o˝yli pozostali uczestnicy uroczystoÊci.

*
Spe∏ni∏y si´ marzenia tych, którzy
w∏o˝yli swe serca w to, by Cmentarz

Orlàt odrodzi∏ si´ i – zachwycajàc swoim pi´knem – wzbudza∏ szacunek
i zadum´ nad historià. Historià, która
w tym miejscu, wype∏nionym mogi∏ami najm∏odszych Polaków-bohaterów
– pora˝a... Pos∏u˝´ si´ s∏owami Kornela Makuszyƒskiego, piewcy czynów Orlàt i cz∏onka Towarzystwa – Stra˝y Mogi∏ Polskich Bohaterów: Na te groby powinni z daleka/ przychodziç pielgrzymi/
by si´ uczyç mi∏oÊci do/ Ojczyzny.
Tekst i zdj´cia Ewa DUMIN
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60. rocznica udzia∏u 1 Polskiej Dywizji Pancernej
gen. St. Maczka w zdobyciu Wilhelmshaven

Port w Wilhelmshaven

Cmentarz przy Schumacherstrasse. Drugi
z prawej – wicekonsul Jerzy Kaczmarek.
Obok – dyrektor Departamentu Wojskowego Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych p∏k Jan Ozga

KoÊció∏ ewangelicki w Wilhelmshaven.
Trzeci z lewej – syn Genera∏a dr Andrzej
Maczek, obok – siostrzenica Carla Skilen
oraz rtm. Witold Deimel, prezes Zwiàzku
Kó∏ 1 Dywizji Pancernej z Londynu

UroczystoÊci w Wilhelmshaven

Pami´taç i nie zapomnieç
Sala posiedzeƒ w Ratuszu. Spotkanie
w∏adz Wilhelmshaven z goÊçmi z Polski.
W pierwszym rz´dzie od prawej: Konsul
Generalny RP w Hamburgu dr Andrzej
Kremer, Ambasador RP dr Andrzej Byrt
i nadburmistrz Eberhard Menzel. Pierwszy
od lewej: p∏k Jan Ozga

6 maja 2005 r., na zaproszenie w∏adz niemieckich, do Wilhelmshaven
przyby∏a z Polski 40-osobowa delegacja, która wzi´∏a udzia∏ w obchodach 60. rocznicy zdobycia bazy morskiej Kriegsmarine i zakoƒczenia chlubnego szlaku bojowego przez 1 Polskà Dywizj´ Pancernà.
ami´taç i nie zapomnieç... – tymi
s∏owami nadburmistrz Wilhelmshaven Eberhard Menzel powita∏ uczestników uroczystoÊci upami´tniajàcych zdobycie miasta przez polskich ˝o∏nierzy.
Jak informowa∏ „Dziennik ˚o∏nierza” w numerze z 7 maja 1945 r.:
... dzieƒ wczorajszy przyniós∏ nam g∏´bokà
satysfakcj´, jakà si´ odczuwa po dobrze
spe∏nionym zadaniu. By∏a wczoraj pi´kna,
symboliczna chwila, gdy w koszarach zaj´tych przez 2 Pu∏k Pancerny wciàgni´to na
maszt Sztandar Polski w obecnoÊci Genera∏a Stanis∏awa Maczka, który 1 Dywizj´
Pancernà stworzy∏, wyszkoli∏ i zwyci´sko
poprowadzi∏.
W uroczystoÊciach uczestniczyli ˝o∏nierze 1 Dywizji Pancernej, przedstawiciele szkó∏ i choràgwi harcerskiej – noszàcych imi´ genera∏a Stanis∏awa
Maczka oraz wojsk làdowych. Do Wilhelmshaven przyby∏ syn legendarnego
dowódcy dr Andrzej Maczek z siostrzenicà Carlà Skilen oraz prezes Zwiàzku
Kó∏ 1 Dywizji Pancernej – rtm. Witold
Deimel. W tym wa˝nym wydarzeniu
uczestniczy∏ Ambasador RP w Republice Federalnej Niemiec dr Andrzej Byrt
i Konsul Generalny RP w Hamburgu

P

Nadburmistrz Wilhelmshaven Eberhard
Menzel (z prawej) w towarzystwie Ryszarda
Bieleckiego – dyrektora OÊrodka nr 2 im.
gen. St. Maczka w Bydgoszczy

Cmentarz przy Schumacherstrasse.
Pomnik poÊwi´cony tragicznie zmar∏ym Polakom w obozach koncentracyjnych. Wieƒce i wiàzanki kwiatów
z∏o˝yli przedstawiciele Wilhelmshaven,
Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych oraz polscy
kombatanci

12

dr Andrzej Kremer. Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowa∏ dyrektor Departamentu Wojskowego p∏k Jan Ozga.
Obchody rocznicowe rozpocz´∏y si´
nabo˝eƒstwem ekumenicznym w koÊciele ewangelickim. Modlitwom przewodniczyli pastor Ursula Plote i ksiàdz
Alfred Gryniewicz.
Na cmentarzu przy Schumacherstrasse polscy weterani, przedstawiciele
w∏adz polskich i niemieckich z∏o˝yli
wieƒce na p∏ycie Pomnika Ofiar Nazizmu oraz Pomnika Tragicznie Zmar∏ych Polaków w Obozach Koncentracyjnych. OkolicznoÊciowe przemówienia
wyg∏osili konsul dr Andrzej Kremer
i nadburmistrz Eberhard Menzel.
Donios∏ym akcentem by∏o spotkanie
w∏adz Wilhelmshaven z polskà delegacjà w Ratuszu. W trakcie spotkania
nadburmistrz Eberhard Menzel przybli˝y∏ wydarzenia z maja 1945 r., podkreÊlajàc wysi∏ek ˝o∏nierzy 1 Dywizji
Pancernej. W imieniu Rzàdu Rzeczpospolitej Polskiej ambasador dr Andrzej
Byrt z∏o˝y∏ podzi´kowanie stronie niemieckiej za ˝yczliwoÊç i mi∏e przyj´cie
oraz pami´ç o obecnoÊci polskich ˝o∏nierzy w mieÊcie. Wyrazi∏ g∏´boki sza-

KOMBATANT 2005 nr 7

Kombatant 7 lipiec

7/5/05

11:54

Page 13

65. rocznica bitwy o Narwik
cunek podw∏adnym genera∏a Maczka
za ich bezprzyk∏adnà ofiarnoÊç. Nadburmistrzowi Wilhelmshaven wr´czy∏,
przyznany przez kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Medal „Pro Memoria”.
W imieniu bohaterów wydarzeƒ
sprzed 60 laty gospodarzom uroczystoÊci
i przedstawicielom w∏adz polskich podzi´kowa∏ rtm. Witold Deimel. Polscy
weterani wr´czyli Eberhardowi Menzlowi pamiàtkowy ryngraf 1 Dywizji Pancernej. Spotkanie w ratuszu uÊwietni∏
wyst´p zespo∏u „Art Brass”, który zaprezentowa∏ uczestnikom uroczystoÊci krótki koncert muzyki klasycznej
Dope∏nieniem uroczystego dnia by∏
obiad w hotelu „Kaiser”, w trakcie którego dyrektor Departamentu Wojskowego Urz´du p∏k Jan Ozga – w imieniu
ministra Jana Turskiego – uhonorowa∏
dr. Andrzeja Maczka i rtm. Witolda
Deimla Medalami „Pro Memoria”.
Wielu uczestnikom spotkania w Wilhelmshaven uda∏o si´ zwiedziç miasto
i port marynarki wojennej. Szczególne
zainteresowanie wzbudzi∏o historyczne
skrzy˝owanie dróg, gdzie 60 lat temu
p∏k Antoni Grudziƒski odbiera∏ kapitulacj´ miasta i bazy morskiej Kriegsmarine.
Wizyta delegacji z Polski spotka∏a si´
z zainteresowaniem niemieckich mediów. Wyrazem tego by∏a konferencja
prasowa z udzia∏em nadburmistrza Wilhelmshaven i Ambasadora RP. Lokalna
prasa odnotowa∏a uroczystoÊci na
pierwszych stronach gazet.
P∏k Jan OZGA
Dyrektor Departamentu
Wojskowego Urz´du
Zdj´cia: Ma∏gorzata Lewan

W tym miejscu 60 lat temu p∏k dypl.
Antoni Grudziƒski odbiera∏ kapitulacj´ Niemców
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Z pok∏adu
norweskiego okr´tu
z∏o˝ono wieniec
w miejscu
zatopienia polskiego
niszczyciela ORP
„Grom”

Delegacja polska
z∏o˝y∏a wieƒce
przed pomnikami
upami´tniajàcymi
udzia∏ Polaków
w walkach
o Narwik.
Na zdj´ciu:
zast´pca
kierownika Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych wiceminister Jerzy Koz∏owski
(w Êrodku), Jerzy Horecki i Kazimierz D´bski

Oddano ho∏d tym, którzy walczyli
o wolnoÊç Norwegii i Polski
W dniach 2–3 czerwca br. delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej
pod przewodnictwem podsekretarza stanu Macieja Górskiego przebywa∏a w Norwegii z okazji 65. rocznicy bitwy o Narwik. W sk∏adzie delegacji byli dwaj kombatanci – uczestnicy walk o Narwik – Jerzy Horecki
i Kazimierz D´bski oraz zast´pca kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wiceminister Jerzy Koz∏owski.
elegacja polska odda∏a ho∏d
poleg∏ym polskim marynarzom w miejscu zatoni´cia
ORP „Grom” oraz uczestniczy∏a w uroczystoÊciach upami´tniajàcych 65. rocznic´ bitwy, które odby∏y si´ przed pomnikami polskich ˝o∏nierzy poleg∏ych
w bitwie o Narwik, jak równie˝ na
cmentarzach wojennych, gdzie spoczywajà prochy polskich ˝o∏nierzy. Odczytany zosta∏ Apel Poleg∏ych, delegacje
polska i norweska z∏o˝y∏y w miejscach
pami´ci wieƒce.
Ze strony norweskiej w uroczystoÊciach
uczestniczyli m.in. kontradmira∏ Jorgen
Berggrav – dowódca Regionalnego Dowództwa MW Norwegii, Finn Landsverk
– dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeƒstwa MON Norwegii i Olav Siguard Alstad – burmistrz Narwiku.
Wojskowà asyst´ honorowà zapewni∏
poczet sztandarowy 21 Brygady Strzelców Podhalaƒskich im. gen. Mieczys∏a-

D

wa Boruty-Spiechowicza oraz cz∏onkowie Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.
Podczas wizyty delegacji polskiej w Narwiku wiceminister Jerzy Koz∏owski udekorowa∏ w imieniu kierownika Urz´du
Medalami „Pro Memoria” Jerzego Horeckiego i Kazimierza D´bskiego. Medal
otrzymali tak˝e: El˝bieta Borgso – obywatelka polska, posiadajàca równie˝
obywatelstwo norweskie, która mieszka
w Norwegii od ok. 25 lat i opiekuje si´
mogi∏ami i pomnikami polskich ˝o∏nierzy i marynarzy na terenie Gminy Narvik; Ulf Eirik Torgersen – kierownik Muzeum Wojennego w Narwiku; Nils Ryeng
– kierowa∏ wczeÊniej Muzem przez 33 lata; Tor-Ragnar Akselsen, Anita Didriksen Ravn, Kjell Gunnar Hogset, Gunnar
Simonsen, Enny F. Hansen – przyjaciele
Polaków i opiekunowie cmentarzy oraz
miejsc pami´ci narodowej.
Oprac. E. D.
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60. rocznica uwolnienia obozu OBERLANGEN
przez 1 Polskà Dywizj´ Pancernà gen. St. Maczka

Stojà (od lewej): Eugenia Maria Cegielska, Wanda Piklikiewicz, Edmund Baranowski, Halina J´drzejewska, genera∏ Zbigniew Âcibor-Rylski, genera∏ Micha∏ Gutowski, Eustachy Jaroszenko

Przemawia prof. J. Paszyƒski

Jako pierwsze wieniec z∏o˝y∏y (od lewej): Wanda Figiel, Eugenia Maria
Cegielska, Halina Pracelowa, Danuta Kie˝uƒ

W pierwszym rz´dzie od lewej: Leszek Czarnota-Czarny, Zenon Siarkiewicz, Stefan
Gawlik, Antoni Lipka. W drugim – zast´pca kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jerzy Koz∏owski

Spotkanie po szeÊçdziesi´ciu latach...

Jak kwiaty rzucone serdecznà r´kà...
12 kwietnia br. odby∏y si´ uroczyste obchody 60. rocznicy uwolnienia przez 1 Polskà Dywizj´ Pancernà genera∏a Stanis∏awa
Maczka obozu OBERLANGEN Kobiet – ˚o∏nierzy Powstania
Warszawskiego Jeƒców Wojennych. Honorowy patronat nad
obchodami objà∏ minister Jan Turski – kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Lech Kaczyƒski – prezydent Miasta Sto∏ecznego Warszawy, ksiàdz kardyna∏
Józef Glemp – Prymas Polski. Wspó∏organizatorem Âwiatowego Zjazdu Kobiet ˚o∏nierzy AK Powstania Warszawskiego by∏
Zamek Królewski w Warszawie.
14

roczystoÊci rozpocz´∏y si´
o godzinie 9.00. Uczestniczki Zjazdu z∏o˝y∏y kwiaty przed pomnikiem 1 Polskiej Dywizji Pancernej na placu Inwalidów
w Warszawie. Potem uda∏y si´ do
Katedry Polowej Wojska Polskiego.
Msz´ Êwi´tà koncelebrowali Prymas
Polski ks. Kardyna∏ Józef Glemp
i Biskup Polowy Wojska Polskiego
ks. bp gen. bryg. Tadeusz P∏oski. Po
Mszy uczestnicy Zjazdu sk∏adali

U
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60. rocznica uwolnienia obozu OBERLANGEN
przez 1 Polskà Dywizj´ Pancernà gen. St. Maczka

Kobiety – jeƒcy wojenni
w Obozie Oberlangen

Minister Jan Turski wr´cza Medal „Pro Memoria” Anastazji Brodziak

Prof. Maria Radomska – sanitariuszka ps.
„Wacka” od „˚ywiciela” – w chwil´ po otrzymaniu Medalu „Pro Memoria”

kwiaty przed Pomnikiem Powstania
Warszawskiego. Nast´pnie kombatantki przejecha∏y autokarami do
Zamku Królewskiego, gdzie w Sali
Wielkiej odby∏o si´ uroczyste spotkanie. Zebranych przywita∏y – nie
kryjàc wzruszenia – Eugenia Maria
Cegielska i Halina Pracelowa. Po
czym odczytany zosta∏ list Prymasa
Polski kardyna∏a Józefa Glempa,
skierowany do uczestników Zjazdu.
Nast´pnie do zebranych przemawia∏ minister Jan Turski oraz wr´cza∏ ustanowione przez Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Medale „Pro Memoria”. Wypowiadali si´ tak˝e: prezes
Instytutu Pami´ci Narodowej Leon
Kieres, Wanda Broszkowska-Piklikiewicz, która przedstawi∏a histori´
obozu Oberlangen, prof. Marek
Drozdowski wyg∏osi∏ referat historyczny, natomiast dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
Jan O∏dakowski mówi∏ o za∏o˝e-

niach i planach Muzeum. Jan Gozdawa-Go∏´biowski odczyta∏ list prezesa Zarzàdu G∏ównego Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK Stanis∏awa Karolkiewicza, skierowany do
obecnych na Zjeêdzie. W cz´Êci artystycznej spotkania wystàpi∏a z recytacjami znana aktorka Alina Janowska, uczestniczka Powstania
Warszawskiego. PieÊni patriotyczne
zaprezentowa∏ Chór Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego Wojska Polskiego.
Tak zakoƒczy∏ si´ Zjazd dziewczàt
z Oberlangen, o których genera∏
Stanis∏aw Maczek pisa∏: Je˝eli za
trudy i straty Polskiej Dywizji Pancernej nale˝a∏y si´ jej jakieÊ kwiaty, rzucone serdecznà r´kà, to tymi kwiatami, rzuconymi r´koma losu by∏o
uwolnienie – w wyniku dzia∏aƒ dywizji – obozu Oberlangen, kobiet – ˝o∏nierzy Armii Krajowej z Powstania
Warszawskiego.
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Historia walczàcych ˝o∏nierzy Armii Krajowej w czasie Powstania
Warszawskiego w sierpniu i wrzeÊniu
1944 r. nie skoƒczy∏a si´ w dniu podpisania aktu kapitulacji, tzn. 2 paêdziernika 1944 r. W umowie kapitulacyjnej podpisanej przez obie strony, znalaz∏y si´ postanowienia, które
przyzna∏y jednakowe prawa jenieckie m´˝czyznom i kobietom walczàcym w Powstaniu. Po raz pierwszy
w historii – kobiety znalaz∏y si´ internowane za drutami obozów jeƒców
wojennych.
Od 22 grudnia 1944 r. Niemcy zacz´li gromadziç kobiety w obozie
karnym Strafflager VIc w Oberlangen. W chwili wybuchu Powstania
Warszawskiego 1 sierpnia 1944 r. AK
w Warszawie liczy∏a oko∏o 5000 kobiet, do niewoli posz∏o ok. 3000, zaÊ
w Oberlangen znalaz∏o si´ 1728 spoÊród nich.
Niemcy zgrupowali tam polskie
Akaczki jako element buntowniczy,
niesforny, poniewa˝ nie uleg∏y namowom, by – jako cywile pracowaç
w niemieckim przemyÊle wojennym.
W Oberlangen przebywa∏y kobiety
w wieku od 14 do 60 lat, ró˝nego pochodzenia spo∏ecznego i wykszta∏cenia – tote˝ podstawà ˝ycia w obozie
by∏a nie tylko dyscyplina, ale i solidarnoÊç uwi´zionych, ta da∏a o sobie
znaç zw∏aszcza wtedy, gdy w styczniu
1945 r. zacz´∏y si´ porody (by∏y kobiety, które opuÊci∏y Warszaw´ b´dàc w cià˝y). W Oberlangen urodzi∏o si´ 10 niemowlàt.
12 kwietnia 1945 r. o godzinie 17.00
obóz w Oberlangen zosta∏ oswobodzony przez ˝o∏nierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. St. Maczka.
Na podstawie wspomnienia Janiny
Skrzyƒskiej – „Zarys historii kobiet-jeƒców wojennych – ˝o∏nierzy AK
internowanych po Powstaniu Warszawskim w obozie Oberlangen (stalag VIc).

Tekst i zdj´cia Ewa DUMIN
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65. rocznica pierwszych deportacji do Kazachstanu

Wizyta w Kazachstanie

d koƒca XVIII wieku ziemie
kazachskie by∏y miejscem zes∏aƒ bojowników o wolnoÊç
Polski oraz o prawo do piel´gnowania
j´zyka polskiego i tradycji naszego
kraju. Obecnie, wed∏ug danych Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
w Kazachstanie ˝yje oko∏o stu tysi´cy
osób pochodzenia polskiego. Jest to
spo∏ecznoÊç specyficzna, w przewa˝ajàcej mierze wywodzàca si´ z radzieckiej – w okresie mi´dzywojennym –
Ukrainy i Bia∏orusi. Jej wi´zy z Polskà
i polskoÊcià si´gajà zatem bardzo ju˝
odleg∏ych czasów Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Niech zatem nikogo nie zdziwi koniecznoÊç porozumiewania si´ po rosyjsku z niektórymi tutejszymi Polakami Êredniego, najsilniej poddanego rusyfikacji, pokolenia,
ale tak˝e grzeczne Dzieƒ dobry us∏yszane na ulicy od ma∏ej czarnow∏osej
kazachskiej dziewczynki.
Kazachscy Polacy, z racji posiadanego obywatelstwa radzieckiego, nie
mogli wst´powaç do armii genera∏a
Andersa, a jako element uznany przez
w∏adze za niepewny politycznie – równie˝ do armii genera∏a Berlinga.
W czasie wojny s∏u˝yli zatem w wojskach radzieckich lub – najcz´Êciej –
ci´˝ko pracowali w miejscach zsy∏ek
dla potrzeb radzieckiej machiny wojennej. DziÊ z wdzi´cznoÊcià przyjmujà s∏owa pami´ci o w∏asnym wk∏adzie
w zwyci´stwo nad hitlerowskimi
Niemcami.
W dniach 17–21 kwietnia br. w Kazachstanie przebywa∏a delegacja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z marsza∏kiem Longinem Pastusiakiem na
czele. W zwiàzku z 65. rocznicà pierwszych deportacji obywateli polskich do
Kazachstanu oraz zbli˝ajàcà si´ 60.
rocznicà zwyci´stwa nad hitlerowskimi Niemcami, delegacji towarzyszyli
zast´pca kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jerzy Koz∏owski i radca
kierownika Urz´du Jan P. Sobolewski.
Przedstawiciele Urz´du, w towarzystwie attaché wojskowego w Kazach-

O
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stanie p∏k. Romana Januchty, uczestniczyli w spotkaniach w Tajynszy,
Astanie i A∏macie z cz∏onkami polskich organizacji, w∏adzami Zwiàzku
Weteranów i pracownikami Departamentu do Spraw Weteranów Ministerstwa Obrony Narodowej Kazachstanu. W trakcie odbytych spotkaƒ
i uroczystoÊci kilkudziesi´ciu weteranów otrzyma∏o Medale „Pro Memoria” za zas∏ugi w utrwalaniu pami´ci
o ludziach i ich czynach w walce o niepodleg∏oÊç Polski. WÊród wyró˝nionych znaleêli si´ tak˝e ˝o∏nierze kazachscy, którzy uczestniczyli w walkach na ziemiach Polski.
Na dworcu kolejowym w Tajynszy,
ostatniej kazachskiej stacji, do której
przybywa∏y pociàgi z zes∏aƒcami, polska delegacja z∏o˝y∏a kwiaty, zapali∏a
znicze przy stojàcym nieopodal starym radzieckim parowozie, a nast´pnie wzi´∏a udzia∏ w polskim nabo˝eƒstwie odprawionym w miejscowym koÊciele parafialnym. Bardziej oficjalny
charakter mia∏o z∏o˝enie wieƒców
przez marsza∏ka Longina Pastusiaka
i ministra Jerzego Koz∏owskiego pod
pomnikiem Obroƒców Ojczyzny
w Astanie.
Wizyta przebiega∏a w ciep∏ej i przyjaznej atmosferze, cz∏onkowie delegacji wyje˝d˝ali zatem uj´ci serdecznoÊcià i goÊcinnoÊcià w∏adz kazachskich
oraz polskich mieszkaƒców Kazachstanu.
Jan P. SOBOLEWSKI

Fot. Jan P. Sobolewski

Spotkania z Polakami z Tajynszy, Astany i A∏maty

Dworzec kolejowy w Tajynszy. Stojà od lewej
p∏k Roman Januchta i minister Jerzy Koz∏owski

Fot. Jerzy Koz∏owski
Bia∏o-czerwone goêdziki z∏o˝one przez polskà
delegacj´ na peronie dworca w Tajynszy

Fot. Roman Januchta
Stary radziecki parowóz ko∏o dworca w Tajynszy

Fot. Jerzy Koz∏owski
Fot. Roman Januchta
Minister Jerzy Koz∏owski i Jan P. Sobolewski
w Astanie u podnó˝a pomnika-kurhanu usypanego ku czci ofiar represji radzieckich

Polegli w czasie ustanowienia w∏adzy radzieckiej, umarli z g∏odu i epidemii, rozku∏aczeni
i niewinnie zabici, zam´czeni w wi´zieniach...
Tablica upami´tniajàca ofiary represji radzieckich. Kurhan w Astanie
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65. rocznica pierwszych deportacji do Kazachstanu

Wspomnienia z Kazachstanu

G∏odne stepy*)
y∏ rok 1939, kiedy ziemie
wschodnie zaj´∏y wojska sowieckie i rozpocz´∏a si´ martyrologia Narodu Polskiego. Rok
1940 rozpoczà∏ si´ zsy∏kami na Sybir i do Kazachstanu.
Pierwsza zsy∏ka leÊników i osadników odby∏a si´ 10 lutego 1940 r.
W tym czasie w Polsce by∏y silne
mrozy. Du˝o osób wzi´tych do
transportu nie dojecha∏o do miejsca
przeznaczenia i zmar∏o w drodze.
Transporty odbywa∏y si´ w wagonach towarowych nie opalanych
i dlatego najbardziej ucierpia∏y
dzieci, chorzy i starzy. (...)
Wywieziono nas 13 kwietnia 1940 r.,
a przywieziono do Kazachstanu 14
lub 15 maja. Stacjà docelowà naszych
wagonów towarowych by∏a Aktiubiƒska ob∏ast, czyli województwo. Stàd,
tak jak znajdowaliÊmy si´ w wagonach, zostaliÊmy podzieleni na grupy
i przydzieleni do pracy w konkretnym
rejonie. JechaliÊmy wozami zaprz´˝onymi w byki. Przewieêli nas do
miejsca przeznaczenia, czyli do ko∏chozów. Droga od Aktiubiƒska do
naszego ko∏chozu nazywajàcego si´
„Oktiabr” wynosi∏a oko∏o 100 km.
Jak d∏ugo jechaliÊmy, tego nie wiem.
To, co widzieliÊmy, by∏o niewyobra˝alne dla Europejczyka.
(...) Ludzie zostali zdani na w∏asny
los i opiek´ boskà, na prze˝ycie ka˝dego dnia o g∏odzie i ch∏odzie. Sybir
pó∏nocny ró˝ni∏ si´ wi´c od Kazachstanu klimatem i roÊlinnoÊcià, na
Sybirze rosnà olbrzymie lasy, jest
du˝o rzek i jezior, rosnà jagody,
grzyby i mo˝na spotkaç dzikie zwierz´ta. Kazachstan ma specjalnà nazw´ – „g∏odne stepy”.
Drzewa nale˝à tam do rzadkoÊci,
wody deszczowe tylko w porach letnich w lipcu i sierpniu w ma∏ych strumieniach. W strumykach widaç wyschni´te dno pokryte kamieniami.
Nie ma w ogóle drzew owocowych,
uprawiane sà tylko pszenica i proso.

B
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Klimat Kazachstanu jest jak˝e odmienny. Lata upalne, s∏upek rt´ci
dochodzi do 40 stopni, natomiast
w zimie dochodzi do minus 40 stopni. Na przyk∏ad wiadro zimnej wody
wyciàgni´te ze studni i przyniesione
do domu ju˝ pokrywa∏o si´ lodem.
Przez okres 3 lat widzia∏am tylko jeden deszcz. Studnie bywajà prawie
w ka˝dej ziemiance, ale korzysta si´
z tego w zimie, gdy˝ w zimie bywajà
zamiecie Ênie˝ne zwane „burany
Ênie˝ne” i wtedy nie wychodzi si´
z domu. Burany Ênie˝ne mia∏y takà
si∏´, ˝e w odleg∏oÊci 3 metrów od
cz∏owieka jeden drugiego nie widzia∏. W zimie ziemianki by∏y zasypane dwumetrowymi zaspami, wejÊcie do ziemianki stanowi∏ tunel.
Ogrzewa∏o si´ nie drzewem, ale
nawozem krowim, mówiàc pospolicie – bydl´cym. Nawóz ten by∏ równie˝ materia∏em budowlanym do
wyrobu kurpie˝y – jest to coÊ w rodzaju cegie∏. Wszystko to by∏o ci´˝kie do prze˝ycia i l´k ka˝dego ogarnia∏, tylko widok stepu kazachstaƒskiego dawa∏ ukojenie i sprzyja∏
wszystkim zes∏aƒcom ró˝nych narodowoÊci. Nie baliÊmy si´ nawzajem,
los zes∏aƒców by∏ jednakowy dla
wszystkich i ˝yliÊmy obok siebie bez

nienawiÊci. Panem ˝ycia i Êmierci
by∏a w∏adza, która nas pilnowa∏a
przy pracy. (...)
W ko∏chozach pracowali zes∏aƒcy
oraz ludzie, którzy tam mieszkali.
Kazachstan mia∏ to do siebie, ˝e
przebywali tam ró˝ni ludzie zes∏ani
z ró˝nych stron Êwiata: Polacy,
Ukraiƒcy, Kirgizi, Gruzini, Tatarzy,
Besarabowie, Koreaƒczycy, Czeczeƒcy. Przywilejem zes∏aƒców by∏a
ci´˝ka praca, licho p∏atna i to tylko
w formie ˝ywnoÊci. (...)
Po trzyipó∏letnim pobycie w Kazachstanie zarejestrowa∏am si´ do
pracy na Ukrainie – we wsi Katarynowka, która by∏a zniszczona w czasie dzia∏aƒ wojennych. Tu straci∏am
reszt´ swojego zdrowia. (...)
5 wrzeÊnia 1945 r. o godzinie 17
wróci∏am do Polski i pojecha∏am do
Mielca, gdzie mieszka∏a moja siostra. Du˝o zawdzi´czam naszym kolejarzom, którzy dopomogli nam
wróciç – nie ˝àdajàc nic za przejazd
– gdy˝ i tak nie mia∏yÊmy czym zap∏aciç.
Maria KRANC
*) Redakcja zachowa∏a oryginalne brzmienie tekstu.
Tekst nades∏a∏ do Redakcji „Kombatanta”
prezes Ko∏a ZB˚ZiOR WP w Mielcu –
Bronis∏aw Kowalczuk z informacjà, i˝ autorka – Maria Kranc poproszona zosta∏a
o napisanie wspomnieƒ ze swego najtragiczniejszego okresu ˝ycia z okazji swego jubileuszu 90-lecia.

Bronis∏awa Blukon – prezes Zwiàzku Sybiraków w Mielcu – wita przyby∏ych podczas jubileuszu
90-lecia Marii Kranc. Pierwsza z prawej – córka Marii Kranc. Sama Jubilatka ze wzgl´du na
chorob´ nie mog∏a przybyç
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62. rocznica powstania 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki

UroczystoÊci przy Pomniku KoÊciuszkowców w Warszawie

Przemawia prezes Klubu KoÊciuszkowców
Roman Nogal

Pami´ç o KoÊciuszkowcach
13 maja 2005 r. przy Pomniku KoÊciuszkowców w Warszawie
odby∏a si´ uroczystoÊç zwiàzana z 62. rocznicà powstania 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki. Organizatorami obchodów rocznicy KoÊciuszkowców by∏y: dowództwo 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza KoÊciuszki, Warszawski Zarzàd Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych oraz Klub Kombatantów
1 Dywizji Piechoty im. T. KoÊciuszki.
a uroczystoÊç stawili si´
byli KoÊciuszkowcy. Przybyli tak˝e przedstawiciele
Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych z prezesem Zarzàdu G∏ównego – gen. Wac∏awem
Szklarskim; Biura Bezpieczeƒstwa
Narodowego, Ministerstwa Obrony
Narodowej, w∏adz wojewódzkich,
m∏odzie˝ i mieszkaƒcy Warszawy.
Obecny by∏ m.in. dowódca Wojsk
Làdowych gen. Edward Pietrzyk.
Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych repre-

N
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zentowa∏ dyrektor Departamentu
Wojskowego p∏k Jan Ozga. W swoim wystàpieniu dowódca 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. T. KoÊciuszki gen. dyw.
Piotr Czerwiƒski przypomnia∏ rodowód 1 Dywizji Piechoty, podkreÊlajàc zarazem, ˝e: pami´taç, to znaczy wyciàgaç nauki z historii. OkolicznoÊciowe przemówienie wyg∏osi∏ tak˝e prezes Klubu Kombatantów 1 Dywizji Piechoty Roman Nogal, który przypomnia∏ historyczne
wydarzenia poprzedzajàce formowanie si´ dywizji, podzi´kowa∏ do-

Mi∏ym akcentem tegorocznego spotkania KoÊciuszkowców by∏o wr´czenie przez kolegów
z Klubu wszystkim kombatantkom pi´knych
pàsowych ró˝...

wództwu 1 Warszawskiej Dywizji
Zmechanizowanej za wspieranie
kombatanckiej braci – tych ze
Wschodu i tych z Zachodu. Za pami´ç o nas weteranach II wojny
Êwiatowej.
Liczne delegacje z∏o˝y∏y przed Pomnikiem KoÊciuszkowców wieƒce
i kwiaty.
UroczystoÊç zakoƒczy∏a defilada
Kompanii Honorowej wystawionej
przez I Warszawskà Brygad´ Pancernà.
E. D.
Zdj´cia Ewa Dumin
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61. rocznica bitwy o Monte Cassino

Zwyci´ska
Karpacka
Przed pomnikiem Bitwy o Monte Cassino
w Warszawie 18 maja br. odby∏y si´ uroczystoÊci upami´tniajàce 61. rocznic´ zakoƒczenia
walk o Monte Cassino.
o∏d uczestnikom walk o Monte
Cassino oddali przedstawiciele
w∏adz paƒstwowych, samorzàdowych, kombatanci i mieszkaƒcy stolicy. Wieƒce na p∏ycie pomnika jako
pierwsze z∏o˝y∏y delegacje kombatantów. W imieniu Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wieniec z∏o˝yli zast´pca kierownika Urz´du wiceminister
Jerzy Koz∏owski oraz dyrektor Departamentu Wojskowego p∏k Jan
Ozga. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentowa∏ dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji
ObronnoÊci MON Krzysztof Sikora.
Wiceminister Jerzy Koz∏owski
w swoim wystàpieniu podkreÊli∏ bohaterstwo i poÊwi´cenie ˝o∏nierzy
2 Korpusu Polskiego, którzy zdobywali klasztorne wzgórze.
Na zakoƒczenie uroczystoÊci
przewodniczàcy Stowarzyszenia by-

H

Fot. Katarzyna K´pka

∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”
i uczestnik bitwy o Monte Cassino
Tadeusz Czerkawski, wspominajàc
walki, przywo∏a∏ poÊwi´cony tym
wydarzeniom wiersz Remy’ego van
Ardena – ˝o∏nierza 6 Pu∏ku Pancernego Dzieci Lwowskich, ci´˝ko rannego pod Piedimonte:

Pod klasztorem, gdzie stromo
pnie si´ Êcie˝ka kr´ta,
Plamiàc krwià w∏asnà ska∏y,
zjawi∏a si´ znienacka
Poszarpana kulami,
koncertinà poci´ta,
Brudna, straszna, okrutna,
zwyci´ska Karpacka.
KK

Fot. Katarzyna K´pka

Do kole˝anek okresu wojennego – frontowych dróg i Podziemia

W

2005 roku obchodzimy 60. rocznic´ zakoƒczenia dzia∏aƒ
wojennych w Europie – dzieƒ zwyci´stwa nad faszyzmem
– hitlerowskà III Rzeszà. JesteÊmy Êwiadomi wspó∏czesnych wydarzeƒ. Uczestniczymy w honorowaniu rocznic i ˝egnaniu odchodzàcych na wiecznà wart´ kole˝anek i kolegów. Wielkà rol´
w ca∏ej naszej historii odgrywa∏y kobiety walczàce o niepodleg∏oÊç wsz´dzie, gdzie by∏a ona zagro˝ona. PoÊwi´cenie kobiet
w walce i trudzie ˝ycia ˝o∏nierskiego sà znane od najdawniejszych czasów.
Symbolem poÊwi´cenia m∏odego ˝ycia dla sprawy wolnoÊci i niepodleg∏oÊci naszego kraju by∏a legendarna dziewczyna, opiewana
przez naszego Wieszcza jako wódz powstaƒców 1863 roku – Emilia Plater.
A w 1 Armii WP nasze kole˝anki – Aniela Krzywoƒ i Emilia
Gierczak, w Armii Krajowej – Jadwiga Zawadzka, ∏àczniczki podziemia i Powstania Warszawskiego, pe∏niàce s∏u˝b´ wojskowà na
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wszystkich frontach II wojny Êwiatowej wnios∏y wielki wk∏ad
w dzie∏o pokonania agresji i zniewolenia.
Mamy szcz´Êcie i honor wyraziç czeÊç i serdecznà wdzi´cznoÊç
naszym matkom i kole˝ankom za oddanie sprawie wolnoÊci,
uczestnictwo w trudnym okresie pracy po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych oraz w pracy spo∏ecznej. Szczególnà czeÊç oddajemy kole˝ankom, które aresztowane prze˝ywa∏y okres okropnoÊci w obozach koncentracyjnych i w wi´zieniach.
I w∏aÊnie w t´ 60. rocznic´ pragn´ w imieniu kombatantów i w∏asnym z∏o˝yç tà drogà naszym Paniom najserdeczniejsze ˝yczenia
zdrowia i pomyÊlnoÊci w rodzinie, szcz´Êcia osobistego i radoÊci.
W naszej m´skiej pami´ci pozostaniecie na zawsze jako pi´kne,
radosne, kochane i bohaterskie dziewczyny.
Warszawa, maj 2005 r.

Roman NOGAL
Prezes KoÊciuszkowców
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Kombatanci na Êwiecie

Ustawodawstwo kombatanckie za granicà, podstawowe zagadnienia

Federacja Rosyjska
(148 mln mieszkaƒców, cz∏onek Wspólnoty Niepodleg∏ych Paƒstw)
ktem wiodàcym w dziedzinie prawa kombatanckiego jest w Rosji
federalna ustawa z 16 grudnia 1994 r.
o weteranach (o weteranach). Ustawa
ta okreÊla uprawnienia przys∏ugujàce:
1) weteranom Wojny Ojczyênianej, to
jest m.in. osobom, które w latach
1941–1945 lub w czasie innych bojowych operacji:
– walczy∏y w sk∏adzie armii czynnej,
w formacjach aparatu bezpieczeƒstwa, oddzia∏ach partyzanckich
lub w organizacjach konspiracyjnych;
– pe∏ni∏y s∏u˝b´ na ty∏ach przez co
najmniej 6 miesi´cy lub zosta∏y za
t´ s∏u˝b´ odznaczone medalami
ZSRR;
– by∏y internowane w czasie wojny
w portach paƒstw neutralnych, jako marynarze floty handlowej;
– walczy∏y w latach 1944–1951 z antyradzieckim podziemiem;
2) weteranom dzia∏aƒ wojennych, to
jest osobom, które:
– bra∏y udzia∏ w konfliktach zbrojnych na terenie paƒstw obcych;
– w okresie 1945–1957 uczestniczy∏y
w rozminowywaniu terytorium
ZSRR lub innych paƒstw;
– w czasie wojny w Afganistanie
walczy∏y w sk∏adzie armii czynnej
lub w formacjach aparatu bezpieczeƒstwa albo by∏y pracownikami
cywilnych instytucji wykonujàcych
zadania na rzecz wojska;
3) inwalidom wojennym;
4) cz∏onkom rodzin pozosta∏ych po poleg∏ych i zmar∏ych weteranach;
5) weteranom pracy i s∏u˝by.
Za∏àcznik do ustawy zawiera pe∏ny
wykaz konfliktów, poczàwszy od 1918 r.,
w których uczestniczyli ˝o∏nierze radzieccy i rosyjscy. Decyduje on o zakwalifikowaniu weterana do odpowiedniej kategorii uprawnionych.
G∏ównymi organami sprawujàcymi
opiek´ nad weteranami sà: Ministerstwo Pracy i Rozwoju Socjalnego (Ministierstwo truda i socialnogo razwitija), Ministerstwo Obrony (Ministierstwo oborony), Ministerstwo Spraw
Wewn´trznych (Ministierstwo wnutriennych die∏) i Federalna S∏u˝ba
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Bezpieczeƒstwa (Federalnaja s∏u˝ba
bezopasnosti). Szczególnà pozycj´ zajmuje tutaj Rosyjski Komitet Organizacyjny „Zwyci´stwo” (Rossijskij organizacionnyj komitet „Pabieda”), b´dàcy
wspólnym organem rzàdowo-kombatanckim, dzia∏ajàcym pod przewodnictwem Prezydenta Rosji. Komitet bezpoÊrednio uczestniczy w opracowywaniu projektów i programów obchodów
rocznic najwa˝niejszych wydarzeƒ
w dziejach Rosji.
W zale˝noÊci od kategorii osoby
uprawnionej odpowiednie zaÊwiadczenia wydajà komendy wojskowe, organa Ministerstwa Spraw Zagranicznych
lub Federalnej S∏u˝by Bezpieczeƒstwa. W terenie sprawy kombatanckie
zosta∏y powierzone lokalnym organom
paƒstwowym i samorzàdowym. Kraje
wchodzàce w sk∏ad Federacji i w∏adze
samorzàdowe majà ponadto prawo do
przyznawania weteranom w∏asnych
przywilejów.
Rosyjska ustawa kombatancka poszczególnym kategoriom weteranów
przyporzàdkowuje cz´Êciowo odr´bne
katalogi przywilejów i uprawnieƒ.
Oprócz sta∏ych dodatków do emerytur
i rent inwalidzkich, zwracajà tutaj
uwag´ uprawnienia, których adresatami sà g∏ównie osoby m∏ode, powracajàce z wojny. W ramach pomocy
w adaptacji do nowych warunków ˝ycia zdemobilizowani ˝o∏nierze majà
prawo do bezp∏atnej nauki zawodu
w miejscu zatrudnienia, bezp∏atnych
kursów podnoszàcych kwalifikacje zawodowe, a tak˝e przyj´ç bez egzaminów do szkó∏ wy˝szych i Êrednich.
W trakcie samej nauki mogà korzystaç
ze stypendiów paƒstwowych.
W zakresie opieki zdrowotnej i socjalnej wymieniona ustawa gwarantuje mo˝liwoÊç leczenia w szpitalach
dla weteranów, a tak˝e pierwszeƒstwo obs∏ugi w placówkach s∏u˝by
zdrowia i przyj´cia do domów opieki
spo∏ecznej. Poza kolejnoÊcià weterani obs∏ugiwani sà równie˝ w instytucjach ∏àcznoÊci, placówkach kulturalno-oÊwiatowych, sportowo-rekreacyjnych, przy zakupie biletów na
wszystkie rodzaje transportu oraz

w przedsi´biorstwach handlu detalicznego i us∏ug dla ludnoÊci.
Kombatantom przys∏ugujà równie˝
50% ulgi w op∏atach za mieszkanie
i us∏ugi komunalne oraz prawo do
zainstalowania poza kolejnoÊcià telefonu.
Z podobnych przywilejów mogà korzystaç pozostali po poleg∏ych lub
zmar∏ych kombatantach: niezdolni do
pracy rodzice oraz wdowy i wdowcy,
którzy nie zawarli powtórnego zwiàzku ma∏˝eƒskiego.
Z dniem 1 stycznia 2005 r. przesta∏y
obowiàzywaç przepisy ustawy o weteranach przyznajàce by∏ym uczestnikom dzia∏aƒ zbrojnych zni˝ki lub zwolnienia w op∏atach m.in. za leki na recepty oraz przejazdy Êrodkami komunikacji autobusowej, kolejowej, lotniczej i wodnej. Wspomniane przywileje
ustawodawca rosyjski zastàpi∏ zró˝nicowanymi dodatkami kompensacyjnymi do rent i emerytur, wynoszàcymi od
600 do 2000 rubli miesi´cznie (ok.
65–220 z∏).
Rosyjska ustawa kombatancka w zasadzie nie zawiera przepisów dajàcych
podstaw´ do pozbawiania weterana
posiadanych uprawnieƒ.
Znaczàcym elementem rosyjskiego
prawa kombatanckiego jest równie˝
ustawa z 18 paêdziernika 1991 r. o rehabilitacji ofiar represji politycznych
(o reabilitacii ˝ertw politiczeskich repressij). Jej adresatami sà osoby, które by∏y:
– pozbawione wolnoÊci i osadzone
w wi´zieniach, ∏agrach lub zak∏adach psychiatrycznych;
– deportowane na przymusowe osiedlenie.
Wszyscy beneficjenci tej ustawy majà mo˝liwoÊç korzystania z przywilejów
podobnych do posiadanych przez weteranów. Ponadto ofiary najci´˝szych
represji otrzymujà dodatkowo jednorazowe odszkodowania, nie wy˝sze
jednak ni˝ 10 000 rubli (ok. 1100 z∏).
Rosyjscy kombatanci i rezerwiÊci
zrzeszeni sà w Ogólnorosyjskiej Spo∏ecznej Organizacji Kombatantów Wojennych i Weteranów S∏u˝by Wojskowej, Mi´dzynarodowym Zwiàzku
Zrzeszeƒ Spo∏ecznych Weteranów
S∏u˝by Pogranicza, Rosyjskim Zwiàzku
Weteranów Afganistanu i Rosyjskim
Stowarzyszeniu „Armia i Kultura”.
Jan P. SOBOLEWSKI
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Z ˝ycia polskich kombatantów za granicà

Bia∏oruÊ

Spotkanie z weteranami
w siedzibie Ambasady Polskiej w Miƒsku
maja br. w siedzibie Ambasady
Polskiej w Miƒsku odby∏o si´
uroczyste spotkanie z weteranami
z naszego okr´gu konsularnego
z okazji 60. rocznicy zakoƒczenia II
wojny Êwiatowej. G∏ównym punktem
programu by∏o wr´czenie dziewi´ciu
Medali „Pro Memoria” za utrwalanie pami´ci o ludziach i ich czynach
w walce o niepodleg∏oÊç Polski.
WÊród odznaczonych byli m.in.:
ppor. Jan Hajkowicz, jedyny ˝yjàcy
w naszym okr´gu konsularnym westerplatczyk, ppor. Sergiusz Kurasz
– kadet Szko∏y Podchorà˝ych dla
Ma∏oletnich w Âremie, uczestnik
kampanii wrzeÊniowej, wi´zieƒ
NKWD w Ostaszkowie, Aleksander
Zubrycki, emerytowany doktor nauk
medycznych, autor ponad 80 obrazów wykonanych z okruchów szk∏a
witra˝owego,
przedstawiajàcych
miejsca pami´ci narodowej zwiàzane z polskà martyrologià i historià
na Bia∏orusi.
Ponadto odznaczeni zostali:
Jerzy Grzybowski – m∏ody bia∏oruski historyk, badajàcy udzia∏ polskich
obywateli bia∏oruskiego pochodzenia
w polskich regularnych formacjach
wojskowych na Zachodzie;
W∏odzimierz Macewi∏o – kombatant
WP, uczestnik kampanii wrzeÊniowej
1939 r.;

5

Adam Orliƒski – kombatant LWP,
dzia∏acz polonijny z Mozyrza;
ppor. Antoni Zwierzyƒski – kombatant LWP, dzia∏acz polonijny z Iwieƒca;
Regina Ostrouch – emerytowana
nauczycielka j´zyka polskiego, prowadzàca w czasie okupacji niemieckiej
tajne nauczanie;
„Dom Polski” w Bras∏awiu – najpr´˝niej dzia∏ajàca placówka polonijna w naszym okr´gu konsularnym,
kultywujàca tradycje niepodleg∏oÊciowe, opiekujàca si´ miejscami pami´ci
narodowej.
*
W ramach obchodów 60. rocznicy
zakoƒczenia II wojny Êwiatowej,
w dniach 7–10 maja 2005 r. pracownicy Ambasady Polskiej w Miƒsku i attaché wojskowi odwiedzili miejsca pami´ci narodowej zwiàzane z dzia∏aniami wojennymi. Wraz z miejscowymi
Polakami zapalili znicze i z∏o˝yli kwiaty na grobach poleg∏ych ˝o∏nierzy Armii Krajowej (w Rakowie, Iwieƒcu,
Starzynkach, Kamieniu – rejon Wo∏o˝yn i Nalibokach – rej. Sto∏pce, Naroczy – rej. Miadziel, oraz Mi∏aszach
– rej. Bras∏aw), ludowego Wojska Polskiego – pod Lenino, a tak˝e w Czerwieni, gdzie upami´tniono tysiàce pomordowanych w 1942 r. Polaków.
Oprac. Anna KOSTIENIEWICZ

11 stycznia we Lwowie Organizacja Polskich
Kombatantów Wojny 1939–1945 miasta Lwowa zorganizowa∏a spotkanie op∏atkowe dla cz∏onków Êrodowiska. Âwiàteczny op∏atek pob∏ogos∏awi∏ o. Aleksander Litwiniuk, proboszcz koÊcio∏a Êw. Antoniego.
W spotkaniu uczestniczy∏ wicekonsul Marek Maluchnik, który ˝yczy∏ obecnym wszystkiego najlepszego
i satysfakcji w pracy spo∏ecznej.

21 stycznia w Krakowie obchodzono 142. rocznic´ wybuchu Powstania Styczniowego. W uroczystoÊci zorganizowanej przed pomnikiem Powstaƒców
Styczniowych na Cmentarzu Rakowickim wzi´∏y
udzia∏ delegacje ZIW RP i innych organizacji kombatanckich, przedstawiciele w∏adz samorzàdowych
i Wojska Polskiego, uczniowie szkó∏ krakowskich oraz
poczty sztandarowe. Prezes Zarzàdu Okr´gowego
ZIW RP Antoni Fugiel przedstawi∏ krótki rys historyczny na temat przebiegu walk powstaƒczych, a nast´pnie zapalono znicze oraz z∏o˝ono wieƒce i kwiaty.
21 stycznia w Poznaniu, w Cytadeli, wi´êniowie
hitlerowskich obozów koncentracyjnych z przewodniczàcym Êrodowiska Eugeniuszem Âliwiƒskim oraz
delegacjà m∏odzie˝y ze Szko∏y Podstawowej nr 9 im.
dr. Franciszka Witaszka wraz z nauczycielkà Dorotà
Ciszewskà zapalili znicze na grobach bezimiennych
wi´êniów obozów koncentracyjnych, Domu Gestapo,
Fortu VII, ˚abikowa i grobach Witaszkowców.
25 stycznia w Grodkowie podczas spotkania
op∏atkowego zorganizowanego przez grodkowskà
sekcj´ Niezale˝nego Ruchu Kombatantów Armii Krajowej zosta∏y wr´czone nominacje na stopieƒ sier˝anta. Zgromadzeni na spotkaniu cz∏onkowie sekcji
wys∏uchali sprawozdania Zarzàdu z dzia∏alnoÊci
w 2004 r. i udzielili mu absolutorium.
26 stycznia w Koszalinie odby∏o si´ spotkanie
noworoczne miejscowego oddzia∏u Stowarzyszenia
Szarych Szeregów, które prowadzi∏ prezes Jerzy Leonowicz. Po przedstawieniu sprawozdania z dzia∏alnoÊci oddzia∏u w 2004 r., mia∏a miejsce o˝ywiona
dyskusja na temat sytuacji socjalnej i zdrowotnej
kombatantów. Zebrani z∏o˝yli sobie ˝yczenia noworoczne, a nast´pnie wspólnie Êpiewano pieÊni harcerskie i ˝o∏nierskie.
27 stycznia w Warszawie, w Muzeum Jana
Paw∏a II, odby∏a si´ promocja ksià˝ki Lynne Olson
i Stanleya Clouda „Sprawa honoru. Dywizjon 303 KoÊciuszkowski. Zapomniani bohaterowie II wojny Êwiatowej”.

Siedzà od prawej: Taida – Zuzanna Okuniewicz, Regina Ostrouch, Miko∏aj Stankiewicz, W∏odzimierz Macewi∏o, W∏adys∏aw Kalczyƒski. Stojà od prawej: ppor. Antoni Zwierzyƒski, Jan Kolado, pp∏k Pawe∏ Rowiƒski – zast´pca attaché wojskowego, ppor. Sergiusz Kurasz, Edward Bielkiewicz, Adam Orliƒski, p∏k Marek Szymaƒski – attaché wojskowy, Andrzej Buczak – kierownik
Wydzia∏u Konsularnego, Tadeusz Pawlak – Ambasador RP w Miƒsku, Jerzy Oprychowski, W∏adys∏aw (syn) Kalczyƒski, Aleksander Zubrycki
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10 lutego w K´trzynie, w Sali Rycerskiej zamku,
odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji 65. rocznicy pierwszej deportacji Polaków na Sybir. Gospodarzami byli
prezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Sybiraków Regionu Warmiƒsko-Mazurskiego Kazimierz Baczewski
i burmistrz miasta Krzysztof Heçman. Krzy˝em Zes∏aƒców Sybiru zosta∏o odznaczonych 75 Sybiraków.
Cz´Êç artystycznà przygotowa∏ Zespó∏ „Z∏ota jesieƒ”.
Oprac. KK
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4 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym MON w Warszawie odby∏o
si´ IX/IV Walne Zebranie Ârodowiska ˚o∏nierzy Pu∏ku Armii Krajowej
„Baszta” i Innych Mokotowskich
Oddzia∏ów Powstaƒczych.
W spotkaniu uczestniczyli: kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych minister
Jan Turski, kanclerz Kapitu∏y Orderu
Wojennego Virtuti Militari gen. bryg.
Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki, cz∏onkowie Kapitu∏y: p∏k Stefan Starba-Ba∏uk, prezes Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Rylski oraz kombatanci „basztowcy”
z zagranicy.
Po wprowadzeniu sztandarów uczestnicy uczcili minutà ciszy pami´ç zmar∏ego Papie˝a Jana Paw∏a II.

Fot. Katarzyna K´pka

Obrady „Baszty”

Kanclerz Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti
Militari gen. bryg. Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki wr´cza Alicji Karlikowskiej Bràzowy
Krzy˝ Zas∏ugi z Mieczami

Minister Jan Turski wr´czy∏ kilkunastu cz∏onkom stowarzyszenia Medale
„Pro Memoria”. Medalem zosta∏o wyró˝nione tak˝e samo Ârodowisko. Dziesi´ç osób otrzyma∏o godnoÊç cz∏onka
honorowego Ârodowiska.
Po wystàpieniach goÊci przedstawione zosta∏y: sprawozdanie Zarzàdu z minionej kadencji oraz plan dzia∏ania na
lata nast´pne. Prezesem Zarzàdu Ârodowiska zosta∏ wybrany ponownie Wojciech Militz.
kk

W Muzeum Wojska Polskiego

Spotkanie Êrodowisk kombatanckich
nowanych p∏k Jan Ozga, prezes
Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych gen. Wac∏aw
Szklarski, prezes Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Krzy˝a
Grunwaldu gen. Edward Dysko, prezes Stowarzyszenia Kawalerów OrdeW spotkaniu wzi´li udzia∏: marsza- ru Wojennego Virtuti Militari Henryk
∏ek Senatu Longin Patusiak, dyrektor Adamowicz oraz licznie zgromadzeni
Departamentu Wojskowego Urz´du kombatanci.
Zosta∏y wyg∏oszone okolicznoÊciowe
ds. Kombatantów i Osób Represjoreferaty dotyczàce wk∏adu Polski
w zwyci´stwo oraz udzia∏u jednostek
Wojska Polskiego w szturmie Berlina,
a nast´pnie kmdr Henryk Leopold Kalinowski odczyta∏ list, który marsza∏ek
Sejmu W∏odzimierz Cimoszewicz skierowa∏ do uczestników spotkania.
Wr´czono odznaczenia i medale. Medal „Pro Memoria” otrzyma∏ p∏k dr
Aleksander Mazur, autor monografii
Fot. Katarzyna K´pka
historycznej „Order Krzy˝a GrunwalGen. Edward Dysko (z lewej) sk∏ada gratulacje du”, która zosta∏a zaprezentowana
p∏k. dr. Aleksandrowi Mazurowi
w czasie spotkania.
kk

W Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie 12 maja br. w ramach
obchodów 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej odby∏o si´
spotkanie Êrodowisk kombatanckich.

Nasi wspaniali
Stulatkowie

111 urodziny
p∏k. Jerzego
Pajàczkowskiego
u∏kownik Jerzy Pajàczkowski urodzi∏
P
si´ w 1894 r. we Lwowie. Podczas studiów
w Wiedniu w 1915 r.
zosta∏ powo∏any do
piechoty wojska austriackiego. W 1916 r. w stopniu sier˝anta walczy∏ w Albanii przeciwko w∏oskiej
armii. W 1918 r. kilka miesi´cy przebywa∏ w niewoli.
Do Polski wróci∏ z armià gen. Józefa
Hallera i w stopniu porucznika przyjà∏
s∏u˝b´ w dywizji piechoty. Uczestniczy∏
w wojnie polsko-sowieckiej 1920–1921.
Po kl´sce wrzeÊniowej 1939 r. dotar∏
do Francji przez Rumuni´. 25 czerwca
1940 r. odp∏ynà∏ z portu St. Jean de Luz
na frachtowcu, kilka dni póêniej przyby∏
do Plymouth. Po zgrupowaniu wojska
polskiego w Szkocji przeniós∏ si´ do
Perth, gdzie pracowa∏ jako komendant
polskiego garnizonu. Od 1943 r. do koƒca wojny t∏umaczy∏ w Edynburgu brytyjskie regulaminy i obwieszczenia dla
Wojska Polskiego. W 1964 r. po zatwierdzeniu przez gen. W∏adys∏awa Andersa
otrzyma∏ stopieƒ pu∏kownika Wojska
Polskiego. Jest jednym z za∏o˝ycieli
„Ko∏a Wiedzy Wojskowej”.
Marek STRACZY¡SKI
Szanownemu Jubilatowi najlepsze ˝yczenia
sk∏ada Redakcja „Kombatanta”!
Informujemy

Nowy przewodniczàcy
Zarzàd G∏ówny Stowarzyszenia Szarych Szeregów uprzejmie informuje, ˝e podczas
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Szarych Szeregów na
funkcj´ przewodniczàcego Zarzàdu G∏ównego zosta∏ powo∏any Leszek Ko∏acz. Funkcj´ zast´pców przewodniczàcego pe∏nià –
Jerzy Jabrzemski, Janusz St´pkowski oraz
Zbigniew Kozaczek, sekretarza generalnego
– Konrad Karpiƒski, skarbnika – Marian
Szcz´Êniak.

REDAKCJA: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
REDAGUJE ZESPÓ¸: Ewa Dumin (red. nacz.), Katarzyna K´pka
sta∏a wspó∏praca prof. Adam Dobroƒski
PRENUMERATA I KOLPORTA˚: Andrzej Sosiƒski (661 86 67)
WYDAWCA: Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. redakcji 661 87 05, fax 661 87 45, centr. 661 81 11, tel. informacji 661 81 29, 661 87 40
Adres internetowy: http://www.udskior.gov.pl, e-mail: kombatant@udskior.gov.pl
W 2005 r. egzemplarz „Kombatanta” kosztuje 2,50 z∏, a cena prenumeraty rocznej wraz z kosztem wysy∏ki – 30 z∏. Prenumerata ze zleceniem dostawy za granic´ pocztà
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Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, numer konta: NBP Oddzia∏ Okr´gowy Warszawa 03101010100050472231000000.
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oraz zawieraç jego prywatny adres, ewentualnie telefon. Artyku∏ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rubryka „Poszukujemy” jest bezp∏atna. Nak∏ad 4000 egz.
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60. rocznica „Procesu Moskiewskiego”

Fot. Maciej Krokos
Kombatanci licznie uczestniczyli
w uroczystoÊci

Fot. Hubert Bronowicz
Wieniec od Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych z∏o˝y∏ wiceminister
Jerzy Koz∏owski w asyÊcie p∏k. Miros∏awa Suleja

Pami´ci gen. Stefana Roweckiego „Grota”
oraz 16 przywódców
Polskiego Paƒstwa Podziemnego

Fot. Hubert Bronowicz

W dniach 10, 11, 12 czerwca 2005 r. w Warszawie i Pruszkowie odby∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane z 60. rocznicà aresztowania przez w∏adze sowieckie 16 przywódców Polskiego Paƒstwa Podziemnego oraz
likwidacji jego struktur organizacyjnych. Honorowy patronat nad uroczystoÊciami objà∏ by∏y Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski.
zeÊciometrowy pomnik przedstawiajàcy genera∏a Stefana Roweckiego „Grota” w p∏aszczu
i rogatywce stanà∏ u zbiegu Al. Ujazdowskich i ul. Chopina. Podczas sobotniej (11 czerwca br.) uroczystoÊci
ods∏oni´cia pomnika dowódcy AK odczytany zosta∏ specjalny list by∏ego
Prezydenta RP na Uchodêstwie Ryszarda Kaczorowskiego (w tym czasie
przebywa∏ we Francji na obchodach
65. rocznicy bitwy 1 Dywizji Grenadierów pod Lagarde i Dieuz), który przypomina∏, ˝e dzisiejsze Êwi´to jest tak˝e
ho∏dem dla wszystkich obywateli paƒstwa polskiego, którzy prowadzili walk´
przeciw niemieckiej i sowieckiej przemocy i w tej walce zgin´li.
O ogromnych zas∏ugach gen. „Grota” w tworzeniu Polskiego Paƒstwa
Podziemnego i Zwiàzku Walki Zbrojnej, przekszta∏conego w Armi´ Krajowà, mówi∏ w swoim wystàpieniu prezydent Warszawy Lech Kaczyƒski. Po
poÊwi´ceniu przez Prymasa Polski kardyna∏a Józefa Glempa, przed pomnikiem z∏o˝ono kwiaty i zapalono znicze.
Po zakoƒczeniu uroczystoÊci uczestnicy przemaszerowali przed pomnik
Polskiego Paƒstwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie odby∏ si´ Apel Poleg∏ych, którym uczczono pami´ç bo-
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haterów II wojny Êwiatowej, szczególnie zaÊ upami´tniono szesnastu przywódców Polskiego Paƒstwa Podziemnego, aresztowanych i wywiezionych
do Moskwy w 1945 r., gdzie nast´pnie
zostali skazani w haniebnym „procesie szesnastu”. Prezes Federacji Stowarzyszeƒ Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç oraz Âwiatowego Zwiàzku
˚o∏nierzy Armii Krajowej – p∏k Stanis∏aw Karolkiewicz w swoim przemówieniu zawar∏ przes∏anie – skierowane
zw∏aszcza do m∏odzie˝y – by zachowana zosta∏a pami´ç o tamtych trudnych
czasach.
Nast´pnego dnia, w niedziel´
12 czerwca, odby∏y si´ tak˝e uroczystoÊci w Pruszkowie, gdzie przed szeÊçdziesi´ciu laty – pod pretekstem zaproszenia na rozmowy polityczne, z gwarancjà pe∏nej nietykalnoÊci – NKWD
podst´pnie wciàgn´∏o w pu∏apk´ szesnastu przywódców Polski Podziemnej.
UroczystoÊci zwiàzane z obchodami rocznicy poprzedzi∏a w piàtek
10 czerwca br. Msza Êw. w Katedrze
Polowej Wojska Polskiego, której
przewodniczy∏ Biskup Polowy WP Tadeusz P∏oski – w intencji zmar∏ych i ˝yjàcych cz∏onków Polskiego Paƒstwa
Podziemnego oraz Armii Krajowej.
Oprac. Ewa DUMIN

Proces szesnastu przywódców Polskiego
Paƒstwa Podziemnego toczy∏ si´ w Moskwie
od 18 do 21 czerwca 1945 r. Kadr z filmu dokumentalnego „Szesnastu” W∏odzimierza Dusiewicza
Fot. Hubert Bronowicz

Przed pomnikiem Polskiego Paƒstwa Podziemnego i Armii Krajowej przemawia∏ prezes
ÂZ˚AK Stanis∏aw Karolkiewicz

Fot. Zbigniew Ratyƒski
Po uroczystoÊciach w Pruszkowie. Od lewej:
Maciej Krokos – prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obroƒców Ojczyzny, dr
Józef Rell – przewodniczàcy Komisji Historycznej ÂZ˚AK, Wojciech Baraƒski – wiceprezes Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK.
Pierwszy z prawej: Jan Kreusch – rzecznik prasowy Okr´gu Warszawskiego ÂZ˚AK
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Kapliczka-Pomnik na Wykusie. Wart´ honorowà zaciàgn´li harcerze,
policjanci i strzelcy

Msza Polowa na Wykusie

Wàchock, Wykus – 11,12 czerwca 2005 r.

Wykus ’2005

U

roczysko Wykus z jego Kapliczkà-Pomnikiem
sta∏o si´ miejscem corocznych, czerwcowych,
coraz liczniejszych patriotycznych spotkaƒ
polskiego spo∏eczeƒstwa, a szczególnie braci akowskiej.
Wykus jest wzgórzem w kompleksie lasów siekierzyƒskich mi´dzy miastami Bodzentyn – Suchedniów
– Skar˝ysko – Wàchock. Tam toczy∏y si´ najci´˝sze
walki zaczepno-obronne Zgrupowaƒ „Ponurego”
i „Nurta”, tam odbywa∏y si´ ich koncentracje, tam by∏o te˝ miejsce biwakowania.
15 paêdziernika 1957 r. to data powstania Ârodowiska Âwi´tokrzyskich Zgrupowaƒ Partyzanckich Armii
Krajowej PONURY-NURT. Wtedy to zosta∏a poÊwi´cona Kapliczka na Wykusie. Od tej pory – podczas
rocznicowych uroczystoÊci (16 czerwca 1944 r. poleg∏
w walce na Nowogródczyênie Komendant „Ponury”) –
przed Kapliczkà odprawiana jest Polowa Msza Êw.
w intencji mjr. „Nurta” i Jego ˚o∏nierzy. Podczas uroczystoÊci odbywa si´ Êlubowanie studentów Wy˝szej
Szko∏y Handlowej z Kielc, odznaczanie funkcjonariuszy policji. W 2002 r. mia∏a miejsce pierwsza dekoracja Êwi´tokrzyskiego policjanta Odznakà Zas∏ugi im.
mjr. Jana Piwnika „Ponurego”. Policja Âwi´tokrzyska
nosi Jego imi´.
Po Apelu Poleg∏ych i z∏o˝eniu kwiatów – spotkanie
koƒczy harcerskie ognisko na Polanie.
Nast´pnego dnia, w niedziel´ 12 czerwca – jak co roku – na rynku w Wàchocku celebrowana jest uroczysta
Msza Êw. Polowa przed klasztorem oo. Cystersów, po
której wszyscy uczestnicy udajà si´ przed pomnik Komendanta „Ponurego” (wzniesiony w czerwcu 1984 r.),
gdzie oddajà ho∏d bohaterowi Kielecczyzny.
Zdzis∏aw RACHTAN „Halny”

Fot. Archiwum Ârodowiska Âwi´tokrzyskich Zgrupowaƒ Partyzanckich PONURY-NURT

Jerzy Starostecki odznacza Z∏otym Medalem Opiekuna Miejsc Pami´ci Narodowej naczelnego dyrektora Lasów Suchedniowskich – Zdzis∏awa Jankowskiego

Kompania Policji Âwi´tokrzyskiej ze sztandarem. W g∏´bi – kombatanckie poczty sztandarowe

Od 1997 r. podczas Mszy Êw. studenci pierwszego roku Wy˝szej Szko∏y
Handlowej (wydzia∏ Administracja Systemami Bezpieczeƒstwa)
w Kielcach sk∏adajà przyrzeczenie – jest to swoista immatrykulacja –
w obecnoÊci Ordynariusza Diecezji Radomskiej bp. Zygmunta Zimowskiego

