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„PRO MEMORIA” KOMBATANTÓW XX WIEKU
w 66. rocznic  ́wybuchu II wojny Êwiatowej
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Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski przemawia
podczas uroczystego spotkania z kombatantami
w Pa∏acu Prezydenckim

W spotkaniu w Pa∏acu Prezydenckim z okazji Dnia Weterana uczestniczy∏a 240-osobo-
wa grupa kombatantów

KOMBATANT 2005 nr 102

1wrzeÊnia 2005 r. – 66. rocznica wybuchu II wojny Êwiatowej i Dzieƒ Weterana

Jako pierwsza, wieniec przed Grobem Nieznanego ̊ o∏nierza z∏o˝y∏a delegacja kombatantów
Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

Cz∏onkowie Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti
Militari – genera∏owie brygady (od prawej): Stani-
s∏aw Na∏´cz-Komornicki (Kanclerz Kapitu∏y), Mi-
cha∏ Gutowski, Zbigniew Âcibor-Rylski

Wieniec od Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych z∏o˝y∏ zast´pca kierownika
Urz´du, wiceminister Jerzy Koz∏owski w asyÊcie dy-
rektora Departamentu Wojskowego p∏k. Jana Ozgi

1 wrzeÊnia na uroczystoÊci przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza na placu Marsza∏ka 
Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie przybyli przedstawiciele wszystkich organizacji komba-
tanckich
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Wspotkaniu udzia∏ wzi´li tak˝e
m. in.: ministrowie w Kance-
larii Prezydenta RP, przedsta-

wiciele rzàdu, parlamentu, Wojska Pol-
skiego i duchowieƒstwa z krajowym
duszpasterzem kombatantów Biskupem
Polowym Wojska Polskiego ks. bp gen.
bryg. TTaaddeeuusszzeemm  PP∏∏oosskkiimm oraz Naczel-
nym Kapelanem Ewagelickiego Dusz-
pasterstwa Wojskowego ks. bp gen.
bryg. RRyysszzaarrddeemm  BBoorrsskkiimm. Obecni byli
kierownik Urz´du do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, mi-
nister JJaann  TTuurrsskkii  oraz zast´pca kierow-
nika Urz´du, wiceminister JJeerrzzyy  KKoo--
zz∏∏oowwsskkii. 

Podczas uroczystoÊci Prezydent RP
Aleksander KwaÊniewski wr´czy∏ kom-
batantom ordery i nominacje na pierw-
szy stopieƒ oficerski. 

W imieniu odznaczonych podzi´ko-
wa∏ prezes TToommaasszz  MMiieeddzziiƒƒsskkii. Po-
wiedzia∏ on m. in.: 

(...) Podzi´kowanie nasze jest
szczere tak˝e z tego powodu, ˝e to
w∏aÊnie Pan Prezydent Aleksander
KwaÊniewski by∏ autorem konstytucyj-
nego zapisu o „szczególnym szacunku
spo∏eczeƒstwa polskiego wobec kom-

Uroczyste spotkanie z komba-
tantami w Pa∏acu Prezydenckim

Przy Was sà
myÊli, serca
i wdzi´cznoÊç
rodaków... 
1 wrzeÊnia br. w godzinach popo-
∏udniowych, tu˝ po warszawskich
uroczystoÊciach na Placu Mar-
sza∏ka Józefa Pi∏sudskiego przed
Grobem Nieznanego ˚o∏nierza -
Prezydent RP Aleksander Kwa-
Êniewski spotka∏ si´ w Pa∏acu
Prezydenckim - z okazji Dnia We-
terana i 66. rocznicy wybuchu II
wojny Êwiatowej - z 240-osobowà
grupà kombatantów. 

Punktualnie o godz. 4.45
w Gdaƒsku zabrzmia∏y syre-
ny fabryczne, zaÊ na Wester-

platte zap∏on´∏y harcerskie po-
chodnie. Kilka godzin póêniej roz-
pocz´∏y si´ oficjalne uroczystoÊci
przed pomnikiem Bohaterów We-
sterplatte. Pierwszy wieniec
w imieniu kombatantów z∏o˝yli: je-
den z nielicznych ˝yjàcych jeszcze
obroƒców Westerplatte IIggnnaaccyy
SSkkoowwrroonn oraz kierownik Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, minister JJaann
TTuurrsskkii. Nast´pnie wieƒce z∏o˝yli
prezydenci Polski i Niemiec –
AAlleekkssaannddeerr  KKwwaaÊÊnniieewwsskkii i HHoorrsstt
KKooeehhlleerr. Podczas ceremonii prezy-
denci trzymali si´ za r´ce. Obec-
noÊç niemieckiego prezydenta jest
dowodem prawdziwego pojedna-
nia mi´dzy naszymi narodami – po-
wiedzia∏ gospodarz obchodów wo-
jewoda pomorski CCeezzaarryy  DDààbbrrooww--
sskkii. W uroczystoÊciach uczestniczy-
li przedstawiciele w∏adz paƒstwo-
wych, wojska, duchowieƒstwa, har-
cerze i gdaƒska m∏odzie˝. Prezy-
dent Aleksander KwaÊniewski wr´-
czy∏ przy dêwi´kach wojskowych
werbli 90-letniemu bohaterowi
Ignacemu Skowronowi ufundowa-
ny przez siebie ryngraf z Or∏em
Bia∏ym. Po uroczystoÊciach na We-
sterplatte Prezydenci udali si´ pod
Poczt´ Gdaƒskà, gdzie przed po-
mnikiem jej bohaterskich obroƒ-
ców z∏o˝yli wiàzanki. Prezydent RP
odznaczy∏ kilkunastu kombatan-
tów wysokimi odznaczeniami paƒ-
stwowymi oraz wr´czy∏ nominacje

na pierwszy stopieƒ oficerski. 
Uroczyste obchody 66. rocznicy

wybuchu II wojny Êwiatowej odby-
wa∏y si´ tak˝e w wielu innych mia-
stach Polski, m. in.: w Wieluniu,
Torzeƒcu. Na Cmentarzu-Mauzo-
leum w Palmirach szef niemieckie-
go Bundestagu – WWoollffggaanngg  TThhiieerrssee
wspólnie z marsza∏kiem WW∏∏ooddzzii--
mmiieerrzzeemm  CCiimmoosszzeewwiicczzeemm z∏o˝yli
kwiaty na grobach ofiar nazistów. 

Po po∏udniu przed Grobem Nie-
znanego ˚o∏nierza na Placu Mar-
sza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w War-
szawie – odby∏y si´ uroczystoÊci
z okazji 66. rocznicy agresji Nie-
miec hitlerowskich na Polsk´ oraz
Dnia Weterana z udzia∏em licznie
przyby∏ych reprezentantów Êrodo-
wisk i organizacji kombatanckich.
W obchodach udzia∏ wzi´li przed-
stawiciele najwy˝szych w∏adz paƒ-
stwowych z Prezesem Rady Mini-
strów prof. MMaarrkkiieemm  BBeellkkàà, przed-
stawiciele Sejmu i Senatu RP, Kan-
celarii Prezydenta RP, wojska; du-
chowieƒstwa oraz mieszkaƒcy sto-
licy. Urzàd do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych re-
prezentowa∏ zast´pca kierownika
Urz´du, wiceminister JJeerrzzyy  KKoo--
zz∏∏oowwsskkii. 

Po uroczystej zmianie posterun-
ku honorowego przed Grobem
Nieznanego ˚o∏nierza nastàpi∏a
ceremonia z∏o˝enia wieƒców na
p∏ycie monumentu. UroczystoÊç
zakoƒczy∏a defilada Kompanii
i Orkiestry Reprezentacyjnej Woj-
ska Polskiego. 

E. D.

Uroczyste obchody 66. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej
rozpocz´∏y si´ na Westerplatte, gdzie 1 wrzeÊnia 1939 r., ata-
kiem niemieckim na Polskà Sk∏adnic´ Wojskowà rozpocz´∏a si´
II wojna Êwiatowa.

UroczystoÊci na Westerplatte, w Gdaƒsku, Warszawie, Palmirach, Wieluniu ...

Uczczono pami´ç
bohaterów

KOMBATANT 2005 nr 10 3

1wrzeÊnia 2005 r. – 66. rocznica wybuchu II wojny Êwiatowej i Dzieƒ Weterana

Ciàg dalszy na str. 4

Kombatant 2005 10 v_02  10/4/05  16:10  Page 3



cja hitlerowska i stalinowski terror na
naszych ziemiach wschodnich nie z∏a-
ma∏ jednak ducha Narodu. PrzeszliÊmy
przez piek∏o niewyobra˝alnych cierpieƒ,
ale wytrwaliÊmy i nie daliÊmy si´ ujarz-
miç. ProwadziliÊmy nieprzejednanà
walk´ z naszymi wrogami a˝ do zwyci´-
stwa. 

To zwyci´stwo to dla Was, Drodzy
Paƒstwo, prawdziwy powód do dumy.
ByliÊcie wÊród tych, którzy bronili kraju.
Którzy póêniej na Wschodzie i na Za-
chodzie, na Po∏udniu i na Pó∏nocy – to-
czyli za˝artà walk´ z wrogiem. Dzi´ki
Waszej odwadze, dzi´ki heroizmowi na-
szych ˝o∏nierzy i partyzantów, byliÊmy
jednym z najwa˝niejszych i najbardziej
walecznych uczestników antyhitlerow-
skiej koalicji. (...) 

Nasz trud zbrojny sprawi∏, ˝e mamy
zapewnione trwa∏e miejsce wÊród zwy-
ci´zców tamtej wojny, wÊród obroƒców
wolnego Êwiata. Pragniemy, aby ten fakt
by∏ powszechnie znany i doceniony. Ni-
gdy i nikomu nie pozwolimy podwa˝yç
naszej roli w pokonaniu faszyzmu (...). 

W trakcie uroczystoÊci Prezydent RP
AAlleekkssaannddeerr  KKwwaaÊÊnniieewwsskkii zosta∏ odzna-
czony przez Kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych JJaannaa  TTuurrsskkiieeggoo, w asyÊcie ge-
nera∏ów: SSttaanniiss∏∏aawwaa  NNaa∏∏´́cczz--KKoommoorrnniicc--
kkiieeggoo, MMiicchhaa∏∏aa  GGuuttoowwsskkiieeggoo, WWaacc∏∏aawwaa
SSzzkkllaarrsskkiieeggoo i ZZbbiiggnniieewwaa  ÂÂcciibboorr--RRyyllsskk--
iieeggoo - Medalem „Pro Memoria”, przy-
znawanym osobom i instytucjom szcze-
gólnie zas∏u˝onym w upami´tnianiu
polskiego czynu zbrojnego. 

Spotkanie zakoƒczy∏o si´ wspólnym
posi∏kiem, wydanym przez Prezydenta
RP w Ogrodach Pa∏acu Prezydenckiego. 

Ewa DUMIN

Za wybitne zas∏ugi dla nie-
podleg∏oÊci Rzeczypospolitej
Polskiej odznaczeni zostali 
KKrrzzyy˝̋eemm  KKoommaannddoorrsskkiimm  OOrrddeerruu  OOdd--
rrooddzzeenniiaa  PPoollsskkii::  
Leon Bodnar, Tomasz Miedziƒski,
Mieczys∏aw Orze∏ek, Zbigniew Szy-
maƒski.

KKrrzzyy˝̋eemm  OOffiicceerrsskkiimm  OOrrddeerruu  OOddrrooddzzee--
nniiaa  PPoollsskkii::  
Czes∏aw Arkuszyƒski, Mieczys∏aw Ko-
walski, Andrzej Olszewski, Mieczys∏aw
Podgórski, Roman Radoszewski, Zbi-
gniew Wójcik, Lidia Wyle˝yƒska, Mie-
czys∏aw ˚ukowski. 

KKrrzzyy˝̋eemm  KKaawwaalleerrsskkiimm  OOrrddeerruu  OOddrroo--
ddzzeenniiaa  PPoollsskkii::  
Tadeusz Augustyniak, Zbigniew No-
wak, Henryk Skrzypiƒski. 

PPoossttaannoowwiieenniieemm  PPrreezzyyddeennttaa  RRPP  nnaa  ssttoo--
ppiieeƒƒ  ppooddppoorruucczznniikkaa  mmiiaannoowwaannii  zzoossttaallii::  
Irena Jancewicz-Zió∏kowska, Irena Ja-
worska, W∏odzimierz Stre˝yƒski, Mie-
czys∏aw Szreter, Zbigniew ˚ak. 

Podczas spotkania z kombatantami w Pa∏acu
Prezydenckim Prezydent RP Aleksander Kwa-
Êniewski wr´czy∏ kilkunastu osobom ordery
i nominacje na pierwszy stopieƒ oficerski
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batantów za ich walk´ o wolnoÊç Pol-
ski” i stosowania zasad tam zapisa-
nych przez Urzàd Prezydenta. 

Obok Urz´du Pana Prezydenta in-
stytucjà, która w praktyce te zasady
stosuje jest Urzàd do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych,
kierowany przez Pana Ministra Jana
Turskiego. Jemu i Jego wspó∏pracow-
nikom, za codziennà trosk´ o losy we-
teranów i ofiar nazizmu, tak˝e ser-
decznie dzi´kujemy (...). 

Zwracajàc si´ do zebranych Prezy-
dent RP AAlleekkssaannddeerr  KKwwaaÊÊnniieewwsskkii po-
wiedzia∏ m. in.: 

(...) SpotkaliÊmy si´ tu po to, aby daç
Êwiadectwo prawdzie. Przypomnieç czas
wielkiej tragedii narodu i oddaç ho∏d
heroizmowi tych, którzy stan´li w jego
obronie. Chyl´ czo∏a przed Wami, Dro-
dzy Paƒstwo. Przed przedstawicielami
pokolenia, które wspaniale zda∏o egza-
min z patriotyzmu. Przy Was sà myÊli,
serca i wdzi´cznoÊç rodaków. 

Wielkie wzruszenie towarzyszy∏o mi
równie˝ dziÊ przed po∏udniem, gdy wraz
z prezydentem RFN Niemiec, panem
Horstem Koehlerem, sk∏adaliÊmy wieƒ-
ce pod Pomnikiem Obroƒców Wybrze-
˝a na Westerplatte. W miejscu, gdzie
o Êwicie 1 wrzeÊnia 1939 roku wybuch∏a
najstraszliwsza z wojen. To ona sprawi-
∏a, ˝e na szeÊç d∏ugich lat Êwiat sta∏ si´
widownià ludobójstwa i zbrodni na ska-
l´, jakiej historia dotàd nie zna∏a. W ten
mroczny czas zgin´∏o ponad 50 milio-
nów ludzi. Dosz∏o do haniebnego Holo-
caustu narodu ˝ydowskiego. Ca∏e kraje
obrócono w ruiny. 

Polacy majà szczególne powody, aby
pami´taç. WalczyliÊmy w osamotnieniu
z dwoma agresorami. Brutalna okupa-
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Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

Ciàg dalszy ze str. 3 Uczestnicy spotkania w Pa∏acu Prezydenckim,
które odby∏o si´ 1 wrzeÊnia br.
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SSzzaannoowwnnyy  PPaanniiee  PPrreezzyyddeenncciiee  RRzzee--
cczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj,,  
PPaanniiee  ii PPaannoowwiiee  MMiinniissttrroowwiiee,,  
SSzzaannoowwnnii  KKoommbbaattaannccii

Rocznica tragicznego WrzeÊnia 1939
roku jest zarazem Âwi´tem Weterana,
w którym o˝ywiamy narodowà pami´ç
o ˝o∏nierskiej s∏u˝bie Polsce. Sta∏o si´
dobrà tradycjà, ˝e corocznie w tym dniu
– po uroczystoÊci przed Grobem Nie-
znanego ˚o∏nierza - kombatanci gosz-
czà w Pa∏acu Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Przyjmujà to jako form´ wy-
ra˝enia im szacunku i wdzi´cznoÊci
przez najwy˝sze w∏adze paƒstwowe. Jest
to tak˝e okazja, aby Panu Prezydentowi
oraz przedstawicielom parlamentu i rzà-
du przybli˝yç problemy nurtujàce Êro-
dowiska kombatantów i osób represjo-
nowanych. 

PPaanniiee  PPrreezzyyddeenncciiee,,  ww ppeerrssppeekkttyy--
wwiiee  kkooƒƒcczzààcceejj  ssii´́  kkaaddeennccjjii  pprraaggnn´́
wwyyrraazziiçç  PPaannuu  --  ww iimmiieenniiuu  ppoollsskkiicchh
kkoommbbaattaannttóóww  ii sswwooiimm  ww∏∏aassnnyymm
wwyyrraazzyy  nnaajjwwyy˝̋sszzeeggoo  sszzaaccuunnkkuu
ii wwddzzii´́cczznnooÊÊccii  zzaa  PPaaƒƒsskkiiee  wwiieellkkiiee
zzaaaannggaa˝̋oowwaanniiee  ww uuttrrwwaallaanniiee  ppaa--
mmii´́ccii  oo ppoollsskkiicchh  bboohhaatteerraacchh  ii ooffiiaa--
rraacchh  IIII  wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoowweejj..

Corocznie, osobiÊcie towarzyszy∏ Pan
kombatantom w uroczystoÊciach w kra-
ju i poza jego granicami, z dumà przypo-
minajàc czyn zbrojny polskiego ˝o∏nie-
rza na frontach wschodnim i zachod-
nim, na làdzie, morzu i w powietrzu. 

Wraz z nami oddawa∏ Pan ho∏d boha-
terom Westerplatte i Monte Cassino,
Bredy i Normandii; obroƒcom Warsza-
wy oraz bitew o Ko∏obrzeg i Wroc∏aw,
poleg∏ym mieszkaƒcom zbombardowa-
nego Wielunia. 

By∏ Pan tak˝e uczestnikiem najwa˝-
niejszych uroczystoÊci ku czci ofiar re-
presji hitlerowskich oraz zbrodni katyƒ-
skiej i wo∏yƒskiej. Sk∏ada∏ Pan w Mo-

Wystàpienie kierownika Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, mi-
nistra Jana Turskiego podczas uroczystego
spotkania Prezydenta RP Aleksandra Kwa-
Êniewskiego z kombatantami 
1 wrzeÊnia 2005.

skwie ho∏d na grobach przywódców pol-
skiego paƒstwa podziemnego, podst´p-
nie wywiezionych i skazanych w bez-
prawnym procesie. W licznych wystàpie-
niach g∏osi∏ Pan konsekwentnie, ˝e
w gronie obroƒców wolnego Êwiata Pol-
ska i Polacy majà poczesne miejsce.
Dziesiàtki uroczystoÊci odbywa∏y si´
pod Paƒskim honorowym patronatem. 

Podczas piastowania przez Pana urz´-
du Prezydenta Rzeczypospolitej, na
piersiach wielu weteranów zawis∏y naj-
wy˝sze ordery i odznaczenia paƒstwo-
we, wielu otrzyma∏o nominacje na
pierwszy stopieƒ oficerski. Wyró˝nienia
te przyjmowane by∏y z satysfakcjà, jako
wyraz uznania za zas∏ugi bojowe i dzia-
∏alnoÊç spo∏ecznà. 

PPrraaggnn´́  ddzziissiiaajj  --  ww DDnniiuu  WWeetteerraa--
nnaa,,  ww 6600..  rroocczznniicc´́  zzaakkooƒƒcczzeenniiaa  IIII
wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoowweejj  ––  bbaarrddzzoo  sseerrddeecczz--
nniiee  ppooddzzii´́kkoowwaaçç  PPaannuu  zzaa  ttoo
ww iimmiieenniiuu  nnaajjssttaarrsszzyycchh  ˝̋oo∏∏nniieerrzzyy
RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj,,  kkttóórryycchh  lliicczznnaa
rreepprreezzeennttaaccjjaa  ggooÊÊccii  ddzziissiiaajj  ww pprree--
zzyyddeenncckkiimm  PPaa∏∏aaccuu..  

JJaakkoo  kkiieerroowwnniikk  UUrrzz´́dduu  ddoo
SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii OOssóóbb  RRee--
pprreessjjoonnoowwaannyycchh  cchhcciiaa∏∏bbyymm  ttaakk˝̋ee
oossoobbiiÊÊcciiee  ppooddzzii´́kkoowwaaçç  PPaannuu  PPrree--
zzyyddeennttoowwii  oorraazz  JJeeggoo  wwssppóó∏∏pprraaccooww--
nniikkoomm  zzaa  ppee∏∏nnee  ˝̋yycczzlliiwwooÊÊccii  wwssppiiee--
rraanniiee  nnaasszzeeggoo  UUrrzz´́dduu  ww wwyykkoonnyy--
wwaanniiuu  kkoonnssttyyttuuccyyjjnneeggoo  oobboowwiiààzzkkuu
ooppiieekkii  nnaadd  kkoommbbaattaannttaammii  ii oossoobbaa--
mmii  rreepprreessjjoonnoowwaannyymmii..  

Szanowni Paƒstwo, 
w 60. rocznic´ zakoƒczenia II wojny

Êwiatowej ustanowiony zosta∏ Medal
„Pro Memoria” – z myÊlà o wyró˝nieniu
˝yjàcych wÊród nas bohaterów i uczest-
ników tamtych wydarzeƒ. Medal przy-
znawany jest tak˝e osobom i instytu-
cjom szczególnie zas∏u˝onym w upa-
mi´tnianiu polskiego czynu zbrojnego,

w zachowaniu i propagowaniu wiedzy
o wk∏adzie Polaków w zwyci´stwo nad
hitlerowskimi Niemcami. 

Szanowny Panie Prezydencie, swojà
wieloletnià obecnoÊcià wÊród nas oraz
udzielaniem wsparcia wielu kombatanc-
kim inicjatywom - wniós∏ Pan ogromny
wk∏ad w utrwalanie pami´ci o bohate-
rach i ofiarach tamtych wydarzeƒ. 

MMaamm  pprrzzyyjjeemmnnooÊÊçç  ppooiinnffoorrmmoo--
wwaaçç  PPaaƒƒssttwwaa  oo pprrzzyyzznnaanniiuu  PPaannuu
PPrreezzyyddeennttoowwii  AAlleekkssaannddrroowwii  KKwwaa--
ÊÊnniieewwsskkiieemmuu  MMeeddaalluu  „„PPrroo  MMeemmoo--
rriiaa””..  WW iimmiieenniiuu  ww∏∏aassnnyymm  ii wwsszzyysstt--
kkiicchh  kkoommbbaattaannttóóww  pprroosszz´́  oo jjeeggoo
pprrzzyyjj´́cciiee..  

Do udzia∏u w ceremonii odznaczenia
Medalem chcia∏bym zaprosiç wybitnych
kombatantów reprezentujàcych g∏ówne
polskie nurty zbrojne walczàce w czasie
II wojny Êwiatowej. Prosz´ Panów: 

gen. bryg. Stanis∏awa Na∏´cza-Ko-
mornickiego – Kanclerza Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari; 

gen. dyw. Wac∏awa Szklarskiego –
Prezesa Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku
Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów
Politycznych; 

gen. bryg. Micha∏a Gutowskiego –
dowódc´ pu∏ku w I Dywizji Pancernej
Genera∏a Stanis∏awa Maczka; 

gen. bryg. Zbigniewa Âcibor-Rylskie-
go – Prezesa Zarzàdu G∏ównego Zwiàz-
ku Powstaƒców Warszawy.
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Wczasie mi´dzy 60. rocznicà
zakoƒczenia II wojny Êwia-
towej, a 66. rocznicà jej

wybuchu– kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych, minister JJaann  TTuurrsskkii,
wprowadzi∏ do polskiego systemu
odznaczeƒ medal pod znamienità ∏a-
ciƒskà nazwà „Pro Memoria”.
W systemie odznaczeƒ spe∏nia on
rol´ potrójnà, wynikajàcà z jego uda-
nej formy i treÊci jako symbolu pa-
mi´ci dla kr´gu czynnych osób fi-
zycznych i prawnych, zas∏u˝onych
w utrwalaniu pami´ci o ludziach
i ich czynach w walce o niepodle-
g∏oÊç Polski, jak i adresatów bier-
nych, którzy dzi´ki utrwaleniu tej
pami´ci przejdà do historii pod
imieniem w∏asnym. Nie pozostanà
jedynie „˝o∏nierzami nieznanymi”,
bo ich osobiste, wyró˝niajàce si´ za-
s∏ugi stanà si´ powszechnà w∏asno-
Êcià spo∏ecznà i publicznà. 

Po∏àczenie z∏o˝onych ról symbo-
licznych medalu z jego sponsorami
i promotorami (Urz´dem do Spraw
Kombatantów i Osób Represjono-
wanych) oraz jego adresatami zobo-
wiàzuje jednych i drugich do coraz
g∏´bszej refleksji. Dotyczy to reflek-
sji nad dotychczasowym „dorob-
kiem” pami´ci, jej teraêniejszoÊcià
i przysz∏oÊcià, wartoÊciami ideowy-
mi, wirtualnymi i fizycznymi, nad po-
litykà i strategià jej dalszego dowar-
toÊciowania na tle interpretacji
wspó∏czesnych procesów i trendów
integracyjnych w „globalizujàcym”
si´ Êwiecie. (...)

Wiek XX jako szczególny odcinek
czasu historycznego osiàgnà∏ naj-
wi´ksze nasycenie dzia∏aniami wo-
jennymi w historii ludzkoÊci, naj-
wi´ksze iloÊciowe, jakoÊciowe i war-
toÊciowe zaanga˝owanie si∏ i Êrod-

„Pro Memoria” kombatantów XX wieku
(w 66. rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej)

ków do prowadzenia wojen konwen-
cjonalnych i totalnych, a tak˝e prze-
prowadzi∏ doÊwiadczenie z u˝yciem
broni masowego ra˝enia oraz zapo-
zna∏ si´ z efektami tzw. „zimnej woj-
ny”. Tym samym dostarczy∏ najtrwal-
szych przes∏anek i argumentów do
oceny ich skutków w kszta∏towaniu
si´ przysz∏ych losów narodów i ludz-
koÊci. (...) 

Kombatanci XX wieku, ˝o∏nierze
regularnych armii polskich pod
sztandarami „Bóg, Honor, Ojczy-
zna” podj´li ryzyko nawet samoza-
g∏ady, wielokrotnie wy˝sze ani˝eli
ich pot´˝niejsi sàsiedzi, agresywne
mocarstwa pretendujàce do w∏adz-
twa Êwiatowego. (...) 

W dotychczasowej kronikarskiej
faktografii ze strony agresorów po-
wiela si´ fa∏sz, jakoby na szali ryzyka
znajdowa∏ si´ tylko „tranzytowy
szlak przez polski korytarz”. Ale
czas wojenny i powojenny nie po-
zwala zapomnieç o bezpieczeƒstwie
i zagro˝eniach tak˝e dla innych na-
rodów Êwiata. Zagro˝enia te okre-
Êlone zosta∏y w publikowanych
„dzie∏ach” cynicznych wodzów wiel-
kich Narodów: w „Mein Kampf” A.
Hitlera i „Kratkim kursie WKP (b) ”
J. Stalina. W krytycznym momencie
postawa polskich kombatantów wo-
bec Êwiatowego zagro˝enia zahamo-
wa∏a tym wodzom zawrócenie histo-
rii do epoki niewolnictwa i zamkni´-
cie bram do niepodleg∏oÊci i wolno-
Êci ponad setce narodów. Dzi´ki po-
stawie polskich kombatantów, któ-
rzy w tym czasie wojennego amoku
przez 6 lat znajdowali si´ w „oku cy-
klonu” szalejàcego na làdach i mo-
rzach Êwiata, Duch dziejów otrzyma∏
dowód, ˝e zbli˝a si´ moment dojrze-
wania narodów do otwarcia nowej
epoki dla klasycznych Olimpiad. Na

nich b´dà prezentowaç swà to˝sa-
moÊç narody wolne od kacyków, ty-
ranów i dyktatorów, zarzàdzane
przez racjonalnie ukszta∏towany sys-
tem rzàdów i bezpieczeƒstwa Êwiato-
wego. 

Na szcz´Êcie doÊwiadczenia prze-
chowane w pami´ci polskich (i nie
tylko) Kombatantów XX wieku po-
s∏u˝y∏y do wysnucia z ˝ywej jeszcze
przesz∏oÊci w∏aÊciwych wniosków na
przysz∏oÊç. Narody Europy przekra-
czajà ju˝ „próg nadziei” z epoki koƒ-
czàcej si´ do nowej, otwartej przez
wielkiego cz∏owieka – poszukiwacza
i odkrywcy prawdy – Jana Paw∏a II.
Prawdà jest bowiem historycznà, ˝e
ludzka myÊl przedwczeÊnie uogólni-
∏a si´ przymiotnikiem SAPIENS
(màdry), gdy rzeczywiÊcie – jak do-
kumentuje historia pisana – by∏ on
homo BELLICOSUS et odiosus
(cz∏owiek wojowniczy i nienawistny).
W chwilach „szczeroÊci” przyznawa∏,
˝e „homo homini lupus est” (cz∏o-
wiek cz∏owiekowi jest wilkiem). 

Narody, dawniej zaciekle wojujà-
ce, teraz jednoczà si´ i oczyszczajà
z przewinieƒ wobec cz∏owieczeƒ-
stwa. CZAS, mierzony chronome-
trem post´pu cywilizacyjnego, sprzy-
ja ch∏odnej, racjonalnej i jednocze-
Ênie sercem przyjaznej organizacji
wspó∏˝ycia (BYTU) w sposób za-
pewniajàcy równowag´ struktur
i kontrol´ nad narz´dziami wojny
(si∏ami zbrojnymi), aby nie nadu˝y∏y
prawa emancypacji i nie zak∏óci∏y
bezpieczeƒstwa i pokoju Êwiatowe-
go. 

Prof. dr hab. Antoni ROGUCKI
________________
Fragment wi´kszej ca∏oÊci. Autor – prof. dr
hab., cz∏onek Polskiego Towarzystwa Eko-
nomicznego, cz∏onek Rady Wydzia∏u In-
formatycznych Technik Zarzàdzania WSI-
SiZ zaprasza do dyskusji, której tematem
jest refleksja nad zadaniami do wykonania
PRO MEMORIA ET IN FUTURO.
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Refleksja

ÂÂwwiiaatt    ii lluuddzzkkooÊÊçç    rroozzwwiijjaajjàà    ssii´́    ii ddoosskkoonnaallàà
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wego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajo-
wej, gen. bryg. ZZbbiiggnniieeww  ÂÂcciibboorr--RRyyllsskkii
– prezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku
Powstaƒców Warszawskich. 

W czasie uroczystoÊci szef polskiego
rzàdu podkreÊli∏, ˝e dzisiejszy polsko--
brytyjski sojusz w ramach Unii Euro-
pejskiej ma solidne oparcie w historii.
Zaznaczy∏, ˝e po wielu latach prac pro-
wadzonych przez historyków uda∏o si´
stworzyç pierwszy kompleksowy raport
na temat roli i wk∏adu polskiego wywia-
du w zwyci´stwo Sprzymierzonych pod-
czas II wojny Êwiatowej: - Bez przewagi
osiàgni´tej przez Polaków i Brytyjczy-
ków na tym niewidzialnym froncie II
wojny Êwiatowej walka z hitlerowskimi
Niemcami by∏aby znacznie d∏u˝sza
i okupiona jeszcze wi´kszymi ofiarami.
Premier MMaarreekk  BBeellkkaa podzi´kowa∏
cz∏onkom Komisji Historycznej, bez
których wyt´˝onej pracy i poÊwi´cenia,
jak powiedzia∏, nie mog∏oby powstaç
tak donios∏e dzie∏o. 

Z kolei wicepremier Wielkiej Brytanii
JJoohhnn  PPrreessccootttt wyrazi∏ poglàd, i˝ ksià˝ka
ta powinna byç znana nie tylko w Pol-
sce, ale i za granicà. Powiedzia∏ tak˝e:
Przysz∏oÊç musi si´ opieraç na szczerej
i otwartej dyskusji na temat przesz∏oÊci.
(...) Trzeba oddaç sprawiedliwoÊç Pol-
sce – jak wielki mieliÊcie wk∏ad w walce
z faszyzmem. (...) DziÊ mia∏em okazj´
spotkaç si´ z weteranami Waszego kra-
ju. Dzi´kuj´ Wam Polacy za to coÊcie
uczynili... – us∏yszeli z ust brytyjskiego
wicepremiera Johna Prescota polscy
weterani wywiadu 60 lat po wojnie. 

Ewa DUMIN

Najwa˝niejszymi uczestnikami uroczystoÊci
byli kombatanci

W uroczystej promocji polskiego wydania
„Raportu... „ uczestniczyli premier Marek Bel-
ka oraz wicepremier Wielkiej Brytanii John
Prescott

Dzi´kuj´ Wam Polacy za to coÊcie uczynili... 
– powiedzia∏ brytyjski wicepremier John Prescot

Dzi´kujemy Wam Polacy!
W Sali Balowej Pa∏acu Raczyƒskich, w siedzibie Archiwum
G∏ównego Akt Dawnych w Warszawie odby∏a si´ 1 wrzeÊnia br.
uroczysta promocja wydawnictwa “Polsko-Brytyjska wspó∏pra-
ca wywiadowcza podczas II Wojny Âwiatowej”. Uczestniczyli
w niej: premier Marek Belka oraz wicepremier Wielkiej Brytanii
John Prescott. Promocja angloj´zycznej wersji tomu odby∏a si´
4 lipca br. w Londynie. Dzie∏o to jest Êwiadectwem, jak wielki
wk∏ad w sojusznicze zwyci´stwo w II wojnie Êwiatowej wnios∏y
polskie s∏u˝by wywiadowcze.

Zebranych powita∏a gospodyni
uroczystoÊci – naczelny dyrektor
Archiwów Paƒstwowych oraz

wspó∏przewodniczàca Polsko-Brytyj-
skiej Komisji Historycznej doc. dr hab.
DDaarriiaa  NNaa∏∏´́cczz. Oprócz premierów –
MMaarrkkaa  BBeellkkii oraz JJoohhnnaa  PPrreessccoottttaa,
w uroczystoÊci udzia∏ wzi´li m. in.:
przedstawiciele Ministerstwa Obrony
Narodowej, Ministerstwa Kultury, Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, Rady
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa,
korpusu dyplomatycznego, cz∏onkowie
Komisji Historycznej, która opracowa∏a
Raport... Urzàd do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych repre-
zentowa∏ zast´pca kierownika Urz´du,
wiceminister JJeerrzzyy  KKoozz∏∏oowwsskkii. Najwa˝-
niejszymi uczestnikami tej uroczystoÊci
byli jednak kombatanci, a wÊród nich
mi´dzy innymi: HHaannnnaa  MMiicckkiieewwiicczzoowwaa
i DDaannuuttaa  SStt´́ppnniieewwsskkaa – bohaterki pol-
skiego ruchu oporu Armii Krajowej,
gen. bryg. SSttaanniiss∏∏aaww  NNaa∏∏´́cczz--KKoommoorrnniicc--
kkii – Kanclerz Kapitu∏y Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari, gen. dyw. WWaacc∏∏aaww
SSzzkkllaarrsskkii – prezes Zarzàdu G∏ównego
Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych, gen. bryg. MMii--
cchhaa∏∏  GGuuttoowwsskkii – b. dowódca pu∏ku
w I Dywizji Pancernej Genera∏a Stani-
s∏awa Maczka, CCzzeess∏∏aaww  CCyywwiiƒƒsskkii  – pre-
zes Zarzàdu G∏ównego Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej,
MMiirrooss∏∏aaww  SSppiieecchhoowwiicczz – prezes Funda-
cji Polskiego Paƒstwa Podziemnego, by-
∏y ˝o∏nierz dywersyjnej komórki P-13
AK pu∏k „Baszta”, JJeerrzzyy  WWiillggaatt – pre-
zes Zarzàdu Okr´gu Warszawa Âwiato-
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Uroczysta prezentacja raportu “Polsko-Brytyjska wspó∏praca wywiadowcza podczas II Wojny Âwiatowej”

Fot. Ewa Dumin
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Przyby∏ych przywita∏ przewodniczàcy
Rady dr JJeerrzzyy  WWooêênniiaakk, ju˝ na po-
czàtku zaznaczajàc, i˝ to posiedze-

nie jest wyjàtkowe, bowiem m. in. podsu-
mowujàce wielkie tegoroczne, zorganizo-
wane z okazji 60. rocznicy zakoƒczenia II
wojny Êwiatowej, uroczystoÊci, które - jak
si´ wyrazi∏ - zapisa∏y si´ z∏otymi zg∏oskami
w naszych sercach... 

Nast´pnie minister JJaann  TTuurrsskkii uroczy-
Êcie wr´czy∏ nowo wybranemu prezesowi
Zarzàdu G∏ównego Âwiatowego Zwiàzku
˚o∏nierzy Armii Krajowej CCzzeess∏∏aawwoowwii  CCyy--
wwiiƒƒsskkiieemmuu – akt nominacji na cz∏onka Ra-
dy. Kolejnym uroczystym akcentem by∏o
wr´czenie przez ministra JJaannaa  TTuurrsskkiieeggoo
w asyÊcie p∏k. JJaannaa  OOzzggii, dyrektora Depar-
tamentu Wojskowego - Medalu „Pro Me-
moria”, ustanowionego w celu uhonoro-
wania osób szczególnie zas∏u˝onych
w utrwalaniu pami´ci o ludziach i ich czy-
nach w walce o niepodleg∏oÊç Polski pod-

- Te uroczystoÊci zapisa∏y si´ z∏otymi zg∏oskami w naszych sercach...
- Âwiadczenie finansowe dla kombatantów – Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari zosta∏o
przyj´te w terenie z entuzjazmem...
Podsumowanie  przebiegu obchodów 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej oraz informacja o
realizacji decyzji premiera w sprawie uhonorowania  kombatantów – Kawalerów Orderu Virtuti Militari
z okazji 60. rocznicy zakoƒczenia wojny – by∏y g∏ównymi tematami posiedzenia Rady do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, które odby∏o si´ 7 wrzeÊnia br. W obradach uczestniczy∏
kierownik UdSKiOR, minister Jan Turski oraz jego zast´pca wiceminister Jerzy Koz∏owski.

JesteÊmy bardzo usatysfakcjonowani...

czas II wojny Êwiatowej i po jej zakoƒcze-
niu – pani EEmmiilliiii  BBuuggaajjsskkiieejj  – przewodni-
czàcej Zespo∏u Doradczego do Spraw
Opieki Zdrowotnej i Socjalnej nad Kom-
batantami oraz nast´pujàcym cz∏onkom
Rady: CCzzeess∏∏aawwoowwii  CCyywwiiƒƒsskkiieemmuu - prezeso-
wi ZG ÂZ˚AK, SSttaanniiss∏∏aawwoowwii  SStteeffaaƒƒsskkiiee--
mmuu  ze Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych, dr. JJeerrzzeemmuu  WWooêê--
nniiaakkoowwii – przewodniczàcemu Rady i ho-
norowemu przewodniczàcemu RN
ÂZ˚AK. Pozostali cz∏onkowie Rady zosta-
li uhonorowani Medalem „Pro Memoria”
w innym trybie. W imieniu odznaczonych
podzi´kowa∏ przewodniczàcy Rady dr Je-
rzy Woêniak, który wyrazi∏ tak˝e opini´ na
temat przebiegu uroczystoÊci zwiàzanych
z 60. rocznicà zakoƒczenia dzia∏aƒ wojen-
nych w Europie. Powiedzia∏ m. in.: to by∏a
dla nas najtrudniejsza rocznica, bo zakoƒ-
czenie tej wojny by∏o dla Polski bardzo
nieprzyjazne. Obchody tej rocznicy musia-

∏y wiàzaç si´ z ogromnà umiej´tnoÊcià
spe∏nienia oczekiwaƒ wszystkich Pola-
ków... Minister JJaann  TTuurrsskkii  w swoim wystà-
pieniu wyjaÊni∏: Dlatego nazwaliÊmy te
uroczystoÊci nie rocznicà zwyci´stwa – ale
zakoƒczenia II wojny Êwiatowej (...) Wy-
kaz uroczystoÊci (wszyscy cz∏onkowie Ra-
dy otrzymali – sporzàdzony na podstawie
nades∏anej korespondencji oraz relacji
prasowych obszerny rejestr uroczystoÊci
zwiàzanych z 60. rocznicà zakoƒczenia II
wojny Êwiatowej w Europie – przyp. red.) –
ukazuje ich skal´ i zaanga˝owanie ogrom-
nej liczby ludzi. Rozmiar tych obchodów
pozwoli∏, poprzez media i bezpoÊrednie
kontakty ze spo∏eczeƒstwem, przypomnieç
o naszym udziale w II wojnie Êwiatowej,
o tym, ˝e 2 miliony Polaków uczestniczy∏o
w walce zbrojnej. Polacy byli obecni na
wszystkich frontach w Europie i w krajo-
wym ruchu oporu. Przypomniano te˝, ˝e
do Polski przysz∏o 400-tysi´czne polskie

KOMBATANT 2005 nr 108

Posiedzenie Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urodzi∏ sí  10 marca 1926 r. w Wilnie.
Do wybuchu wojny w 1939 r. ukoƒczy∏

I klas  ́gimnazjum. Ju  ̋jako uczeƒ rozpoczà∏
dzia∏alnoÊç konspiracyjnà w Zwiàzku Wol-
nych Polaków. W 1942 r. wstàpi∏ do ZWZ-
-AK wDzielnicy B Garnizonu Wilno. Przyjà∏
pseudonim „Ryszard”. Ukoƒczy∏ kurs ni̋ -
szych dowódców, prowadzi∏ akcje wywia-
dowcze, wspó∏pracowa∏ w akcji odbicia wí ê-
niów. 

Na poczàtku 1944 r. zosta∏ skierowany do
I plutonu I Brygady a od kwietnia pe∏ni∏ s∏u -̋
b  ́ w plutonie szturmowym pod dowódz-

twem ppor. „Ko-
raba”. Uczestni-
czy∏ w operacji
„Ostra Brama”
w walkach o Wil-
no. W lipcu wraz
z resztà Brygady
zosta∏ okrà˝ony
i rozbrojony
przez oddzia∏y
NKWD. 

Przez obóz wMiednikach zosta∏ wywiezio-
ny do Ka∏ugi a nast́ pnie do innych obozów
sowieckich, gdzie pracowa∏ przy wyr´bie la-
sów jako drwal. 

Do Polski wróci∏ w 1946 r. Studiowa∏ na
Politechnice Warszawskiej, studia ukoƒczy∏
w 1952 r. Pracowa∏ w biurach projektowych
na budowach krajowych i zagranicznych

i w placówkach badawczych oraz instytu-
cjach centralnych kierujàc du˝ymi zespo∏ami
ludzkimi. Wyk∏ada∏ na Politechnice War-
szawskiej i w innych oÊrodkach naukowych. 

Od ponad 20 lat jest nieprzerwanie prze-
wodniczàcym Ârodowiska By∏ych ˚o∏nierzy
I Wileƒskiej Brygady Juranda AK. Od 1996
r. by∏ w trzech kadencjach cz∏onkiem Prezy-
dium ZG ÂZ˚AK pe∏niàc nadzór nad
OÊrodkiem Informacji i Wydawnictw oraz
nad Komisjà Historycznà. By∏ inicjatorem
i organizatorem odbudowy podziemnej cz -́
Êci wí zienia Pawiak, organizowa∏ polsko-li-
tewskie sesje historyczno-naukowe. Jest Pre-
zesem Klubu historycznego im gen. Stefana
„Grota” Roweckiego. 

W lipcu 2005 r. na VII Zjeêdzie Delega-
tów ÂZ˚AK zosta∏ wybrany prezesem Za-
rzàdu G∏ównego Zwiàzku.

CZES¸AW CYWI¡SKI 
– prezes Zarzàdu G∏ównego 
Âwiatowego Zwiàzku 
˚o∏nierzy Armii Krajowej

Fot. Ewa Dumin
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wojsko ze Wschodu, którego ˝o∏nierze za-
tkn´li bia∏o-czerwonà flag´ w Berlinie. 

1 wrzeÊnia w Archiwum Akt Nowych od-
by∏a si´ – z udzia∏em premierów Polski
i Wielkiej Brytanii – uroczysta promocja
raportu Polsko-Brytyjskiej Komisji Histo-
rycznej nt. wk∏adu polskich organizacji
i struktur podziemnych w pracy wywiadu
w czasie II wojny Êwiatowej. Dotychczas
o tym nie pisano... 

G∏oÊna ksià˝ka Normana Daviesa o Po-
wstaniu Warszawskim wyró˝nia si´ tym, ˝e
napisa∏ jà cudzoziemiec i ˝e w roku 60-le-
cia zwyci´stwa nad hitlerowskim faszy-
zmem przet∏umaczona zosta∏a na wiele j´-
zyków. Âwiat jeszcze raz dowiedzia∏ si´,
czym by∏o Powstanie Warszawskie... 

Medal „Pro Memoria” zosta∏ wys∏any
do ponad 40 krajów Êwiata, m. in. do Fran-
cji, Szwecji, Wlk. Brytanii, Kanady, Paki-
stanu oraz do Rosji, Ukrainy i Mo∏dawii...
Otrzymujà go byli ˝o∏nierze II wojny Êwia-
towej, ale tak˝e osoby cywilne, zas∏u˝one
w upami´tnianiu. 

Minister JJaann  TTuurrsskkii  mówi∏ tak˝e o poli-
tycznym aspekcie obchodów – media
w swoich relacjach pomija∏y niektóre uro-
czystoÊci, mimo udzia∏u w nich przedstawi-
cieli najwy˝szych w∏adz paƒstwowych – To
jest cz´Êç wojny o pami´ç historycznà Po-
laków, wojny nie wolnej od historycznych
przek∏amaƒ... 

W dyskusji, która nast´pnie si´ wywiàza-
∏a, g∏os zabra∏ m. in. gen. bryg. ZZbbiiggnniieeww
ÂÂcciibboorr--RRyyllsskkii, wyra˝ajàc uznanie dla im-
ponujàcych rozmiarów obchodów rocznicy
i podkreÊlajàc udzia∏ przedstawicieli Urz´-
du niemal we wszystkich uroczystoÊciach:
– JesteÊmy bardzo usatysfakcjonowani –
powiedzia∏. 

Gen. dyw. WWaacc∏∏aaww  SSzzkkllaarrsskkii  – prezes
ZG Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych tak˝e z∏o˝y∏ wyrazy
uznania zarówno ministrowi JJaannoowwii  TTuurr--
sskkiieemmuu, jak i wszystkim pracownikom
Urz´du za wysi∏ek wniesiony w organiza-
cj´ i przebieg uroczystoÊci. JednoczeÊnie
podzieli∏ podglàd, ˝e media nie wywiàza∏y
si´ nale˝ycie ze swojej roli: Telewizja po-
min´∏a uroczystoÊci, dotyczàce wysi∏ku
˝o∏nierza, który szed∏ ze Wschodu.... Do
pracy mediów mia∏ równie˝ zastrze˝enia
przewodniczàcy Rady, dr JJeerrzzyy  WWooêênniiaakk: -
Media powinny spe∏niaç dwie funkcje:
pierwsza – to oddanie ho∏du ˝yjàcym i nie-
˝yjàcym bohaterom, druga zaÊ to rola edu-
kacyjna. Obie budzà nasze zastrze˝enia.

Nie doczekaliÊmy si´ prawdziwych rela-
cji... W tym samym duchu wypowiedzia∏
si´ prezes Ogólnopolskiego Zwiàzku ˚o∏-
nierzy Batalionów Ch∏opskich SSttaanniiss∏∏aaww
OOzzoonneekk: By∏em na Cmentarzu Wojennym
w Zgorzelcu, gdzie le˝y ponad 2.400 ˝o∏-
nierzy – zlekcewa˝enie ich ofiary przez
media musia∏o ka˝dego boleç... PodkreÊli∏
tak˝e rosnàce zaanga˝owanie w∏adz samo-
rzàdowych i terenowych w utrwalaniu pa-
mi´ci: - Nigdy wczeÊniej nie ods∏aniano ty-
lu nowych tablic i pomników... Przewodni-
czàcy Stowarzyszenia Polskich Kombatan-
tów w Kraju - WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  MMaattkkoowwsskkii  wyra-
zi∏ m. in. opini´ nt. Medalu „Pro Memo-
ria”: - Wydawa∏o mi si´, ˝e jest to skrom-
ne, resortowe odznaczenie. Okazuje si´, ̋ e
ma w sobie wielkà si∏´ oddzia∏ywania. Dla
ludzi w gminach, wsiach – jest to ogromnie
wa˝ne. Trafi∏ Pan w dziesiàtk´, Panie Mi-
nistrze! (...) Ten Medal mówi – „Pami´taj-
cie ile nas ta wojna kosztowa∏a. Za to, co
mamy dzisiaj zap∏aciliÊmy ogromnà ce-
n´”... 

Pani EEmmiilliiaa  BBuuggaajjsskkaa  nawiàzujàc do ob-
chodów rocznicy Powstania Warszawskie-
go zasygnalizowa∏a potrzeb´ sporzàdzenia
pe∏nej ewidencji Powstaƒców. 

Prezes CCzzeess∏∏aaww  CCyywwiiƒƒsskkii  mówi∏ o zain-
teresowaniu niektórych okr´gów Âwiato-
wego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej
Medalem „Pro Memoria” i nap∏ywajàcymi
pytaniami, co nale˝y zrobiç, aby ten medal
otrzymaç. Z∏o˝y∏ tak˝e podzi´kowania dla
Urz´du, za wparcie finansowe w organiza-
cji sesji historycznej Klubu Historycznego
im. Stefana „Grota” Roweckiego. 

*
Drugim tematem posiedzenia Rady by∏o

przyznane z okazji 60. rocznicy zakoƒcze-
nia wojny - decyzjà premiera jednorazowe
Êwiadczenie finansowe dla kombatantów –
Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti
Militari. - Âwiadczenie to – jak powiedzia∏
przewodniczàcy Rady dr JJeerrzzyy  WWooêênniiaakk  –
zosta∏o przyj´te w terenie z entuzjazmem,
kombatantom si´ nie przelewa... 

Minister JJaann  TTuurrsskkii  przypomnia∏, ˝e za-
sady przyznawania Êwiadczenia wypraco-
wane zosta∏y we wspó∏pracy z Kapitu∏à
oraz Klubem Kawalerów Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari. Natomiast dyrektor
Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw So-
cjalnych KKrrzzyysszzttooff  SSkkoolliimmoowwsskkii  szczegó∏o-
wo wyjaÊni∏, jakie sà zasady przyznawania
Êwiadczenia oraz terminy jego realizacji. 

Ewa DUMIN

Izraelskie wyró˝nienie

Wdniu 12 sierpnia br. w siedzibie Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Repre-

sjonowanych gen. RRoommaann  JJaaggiiee∏∏∏∏oo--JJaaggeell wr´-
czy∏ izraelski „Medal 60-lecia zakoƒczenia II
wojny Êwiatowej”. Medal ustanowiony zosta∏
przez Ministerstwo Obrony Izraela oraz Sto-
warzyszenie Inwalidów i Weteranów Walki
z Nazizmem dla uczczenia pami´ci 60 roczni-
cy zwyci´stwa nad nazizmem. Wyró˝nienie
nadawane jest weteranom, którzy walczyli
z nazizmem w wojskach sojuszniczych, w par-
tyzantce, a tak˝e byli wi´zieni w obozach za-
g∏ady. Medal ten otrzymujà równie˝ osoby,
które zas∏u˝y∏y si´ w kultywowaniu pami´ci
o ludziach i ich czynach w walce o wolnoÊç
podczas II wojny Êwiatowej. 

Medalem zostali odznaczeni: gen. WWoojj--
cciieecchh  JJaarruuzzeellsskkii, minister JJaann  TTuurrsskkii, wice-
minister JJeerrzzyy  KKoozz∏∏oowwsskkii, p∏k MMaarriiaann  KKaa--
zzuubbsskkii, gen. WWaacc∏∏aaww  JJaaggaass, gen. ZZbbiiggnniieeww
ÂÂcciibboorr--RRyyllsskkii, gen. WWaacc∏∏aaww  SSzzkkllaarrsskkii, gen.
EEddwwaarrdd  DDyysskkoo, kmdr HHeennrryykk  KKaalliinnoowwsskkii,
p∏k IIggnnaaccyy  BBrroonneecckkii, pp∏k LLeeoonn  GGiinnaallsskkii,
FFrraanncciisszzkkaa  GGrryykkoo, prof. AAddaamm  DDoobbrrooƒƒsskkii,
mjr RRoommaann  GGuu∏∏aa, TToommaasszz  MMiieeddzziiƒƒsskkii, p∏k
JJaann  KKrryysstteekk. 

K. H.

Wiceminister JJeerrzzyy  KKoozz∏∏oowwsskkii, zast´pca
kierownika Urz´du do Spraw Komba-

tantów i Osób Represjonowanych, spotka∏
si´ 21 lipca br. w siedzibie Urz´du z mjr. JJóó--
zzeeffeemm  BBrrooddoowwiicczzeemm, cz∏onkiem Ogólnopol-
skiego Zwiàzku ˚o∏nierzy Batalionów
Ch∏opskich. Za zas∏ugi w upami´tnianiu pol-
skich tradycji walk i m´czeƒstwa, wspó∏prac´
ze Êrodowiskiem ˝o∏nierzy Armii Krajowej,
wk∏ad naukowy w opracowywaniu historycz-
nej dokumentacji mjr. Józefowi Brodowiczo-
wi zosta∏ nadany Medal Urz´du, który uro-
czyÊcie wr´czy∏ mu minister Jerzy Koz∏owski.
W spotkaniu wzià∏ udzia∏ naczelnik Wydzia∏u
Wspó∏pracy ze Stowarzyszeniami JJaann  KKrryy--
sstteekk. 

kk

Spotkanie z ˝o∏nierzem
Batalionów Ch∏opskich

Józef Brodowicz otrzyma∏ z ràk ministra Jerze-
go Koz∏owskiego Medal Urz´du
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GoÊcie naszego Urz´du

Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna K´pka
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Wystawa zosta∏a sfinansowana ze
Êrodków w∏asnych FPNP oraz
Funduszu “Pami´ç i Przy-

sz∏oÊç” Fundacji Federalnej “Pami´ç, Od-
powiedzialnoÊç i Przysz∏oÊç” z Berlina.
W uroczystym otwarciu wystawy 5 wrze-
Ênia br. w Sali Skarbca na Zamku Królew-
skim w Warszawie uczestniczy∏ Premier
Rzàdu RP – prof. MMaarreekk  BBeellkkaa, przewod-
niczàcy Fundacji „Polsko-Niemieckie Po-
jednanie” – prof. dr hab. JJeerrzzyy  SSuu∏∏eekk, dy-
rektor Zamku Królewskiego AAnnddrrzzeejj

Wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie

Zachowaç pami´ç...
Fundacja “Polsko-Niemieckie Pojednanie” w 66. rocznic´ napaÊci Nie-
miec hitlerowskich na Polsk´ i 60. rocznic´ zakoƒczenia II wojny Êwia-
towej w Europie przygotowa∏a wystaw´ “Zachowaç pami´ç. Praca
przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy 1939-
1945”. Honorowy patronat nad wystawà objà∏ Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej Aleksander KwaÊniewski. 

RRootttteerrmmuunndd. Urzàd do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych repre-
zentowa∏ kierownik Urz´du, minister JJaann
TTuurrsskkii. 

Wystawa, której mottem sà s∏owa z po-
mnika ofiar obozu dla m∏odocianych przy
ul. Przemys∏owej w ¸odzi: Odebrano
Wam ˝ycie, dziÊ dajemy Wam tylko pa-
mi´ç - powsta∏a w oparciu o materia∏y ar-
chiwalne ze zbiorów w∏asnych Fundacji
“Polsko-Niemieckie Pojednanie”, przy
wsparciu Niemieckiego Instytutu Histo-

rycznego w Warszawie oraz przy wspó∏-
pracy z Instytutem Pami´ci Narodowej
i Berliƒskimi Warsztatami Historycznymi. 

Prezentowane sà dokumenty, mapy i fo-
tografie oraz materia∏y audiowizualne po-
zyskane z ponad 30 zagranicznych i krajo-
wych instytucji, archiwów i muzeów. 

Red.

KOMBATANT 2005 nr 1010

Âwiadectwo historycznej prawdy

Winformatorze wystawy organi-
zator – EEuullaalliiaa  RRuuddaakk napisa∏a
m. in.: „Fundacja „Moje Wo-

jenne Dzieciƒstwo” przy wspó∏pracy Cen-
tralnej Biblioteki Rolniczej urzàdzi∏a wy-
staw´, której zadaniem jest przedstawie-

7 wrzeÊnia 2005 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie od-
by∏o si´ uroczyste otwarcie wystawy „Gdzie mój dom, gdzie moje mia-
sto”. Wystaw´ zorganizowa∏a Fundacja „Moje Wojenne Dzieciƒstwo”.
Przyby∏ych goÊci przywitali Ryszard Miazek – dyrektor biblioteki oraz
prezes Fundacji Eulalia Rudak. Wystawa powsta∏a pod honorowym pa-
tronatem ministra Jana Turskiego kierownika Urz´du do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych oraz prezydenta Warszawy Lecha
Kaczyƒskiego.

Otwarcie wystawy zorganizowanej przez Fundacj´ „Moje Wojenne Dzieciƒstwo”

Dom – „niedom”, miasto... Warszawa

nie jak i do czego wracali warszawiacy.
Poszukiwali swojego domu, poszukiwali
swojego miasta. (...) Nasza wystawa po-

wsta∏a dzi´ki dotacjom: Miasta Sto∏ecz-
nego Warszawy, Fundacji „Polsko-Nie-
mieckie Pojednanie”, Funduszowi Inicja-
tyw Obywatelskich MPS, a tak˝e dzi´ki
dzia∏aczom spo∏ecznym i temu, ˝e Zwià-
zek Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów
Politycznych Dzielnicy ÂródmieÊcie
w Warszawie daje nam miejsce do pracy.
Sal´ na wystaw´ i obs∏ug´ technicznà za-
pewni∏a Dyrekcja Centralnej Biblioteki
Rolniczej.

Twórcami plastycznymi wystawy sà:
MMaarrttaa  KKooddyymm, AAnnnnaa  OOlleesszzcczzuukk i SSttaannii--
ss∏∏aaww  SSoosszzyyƒƒsskkii. 

*
–Te zdj´cia sà pora˝ajàcym dowodem,

co mo˝e zrobiç nienawiÊç wymieszana
z ideologià. JakbyÊmy unieÊli kurtyn´ cza-
su i zaglàdajàc za jego kraw´dê stan´li

Stanis∏aw Soszyƒski oprowadza∏ po wystawie

Prezes Fundacji „Moje Wojenne Dzieciƒstwo”
Eulalia Rudak na tle ekspozycji

Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna Hoppe

oko w oko – przez obiektyw ˝o∏nierza –
z zastyg∏ym ze zgrozy w oczekiwaniu na
ostateczne zniszczenie – MieÊcie. ˚o∏-
nierz odda∏ swój film do wywo∏ania w jed-
nym z atelier w ¸odzi i nigdy ju˝ ich nie
odebra∏. Przetrwa∏y 60 lat... – tymi s∏owa-
mi rozpoczà∏ oprowadzanie po wystawie
SSttaanniiss∏∏aaww  SSoosszzyyƒƒsskkii  – artysta plastyk, bli-
sko wspó∏pracujàcy z Fundacjà „Moje
Wojenne Dzieciƒstwo”. 

Po prezentacji wystawy goÊcie zostali
zaproszeni na konwersatorium „Nasze
powroty”, podczas którego referat „War-
szawskie powroty” wyg∏osi∏ dr JJaacceekk  WWiill--
cczzuurr. Na zakoƒczenie uroczystoÊci wystà-
pi∏ zespó∏ artystyczny JJaannuusszzaa  TTyyllmmaannaa. 

K. H. 
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dziny AAnnnniiee  BBaaƒƒkkoowwsskkiieejj. Medalem
„Pro Memoria” zostali równie˝ uhono-
rowani cz∏onkowie sejmowej Komisji Po-

Warszawa
Uhonorowano cz∏onków
komisji sejmowych

14wrzeÊnia br. zast´pca kierownika
Urz´du do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych - wiceminister
JJeerrzzyy  KKoozz∏∏oowwsskkii wr´czy∏ Medal „Pro
Memoria” przewodniczàcemu sejmowej
Komisji Obrony Narodowej SSttaanniiss∏∏aawwoo--
wwii  JJaannaassoowwii  oraz przewodniczàcej sej-
mowej Komisji Polityki Spo∏ecznej i Ro-

Wroc∏aw
Medale „Pro Memoria”
za prac´ na rzecz Êrodo-
wisk kombatanckich

Wdniach 9-10 wrzeÊnia br. we Wro-
c∏awiu odby∏y si´ uroczystoÊci

z okazji 60. rocznicy powo∏ania do ˝ycia
Âlàskiego Okr´gu Wojskowego. W uro-
czystoÊciach uczestniczyli m. in. minister
obrony narodowej JJeerrzzyy  SSzzmmaajjddzziiƒƒsskkii,
szef Sztabu Generalnego Wojska Polskie-
go – gen. CCzzeess∏∏aaww  PPiiààttaass, zast´pca szefa
Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego – mi-
nister TTaaddeeuusszz  BBaa∏∏aacchhoowwiicczz. Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjono-

Wiceminister Jerzy Koz∏owski przybli˝y∏ cz∏on-
kom sejmowej Komisji Polityki Spo∏ecznej i Ro-
dziny ide´ ustanowienia Medalu „Pro Memoria”
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Wyró˝nieni Medalem „Pro Memoria”

Wiceminister Jerzy Koz∏owski wr´cza Medal
„Pro Memoria” Prezydentowi Wroc∏awia –
Rafa∏owi Dutkiewiczowi

Fot. Katarzyna Hoppe

Minister Jerzy
Koz∏owski wr´-
cza Medal „Pro
M e m o r i a ”
przewodniczà-
cemu sejmowej
Komisji Obro-
ny Narodowej
Stanis∏awowi
Janasowi

Fot. Katarzyna Hoppe

Poniec
„Pro Memoria” dla Szcze-
pu Harcerskiego ZHP im.
pp∏k. Bernarda Âliwiƒ-
skiego

Decyzjà kierownika Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjono-

wanych ministra JJaannaa  TTuurrsskkiieeggoo, na
wniosek prezesa Zwiàzku Inwalidów Wo-
jennych RP odznaczony zosta∏ sztandar
Szczepu Harcerskiego ZHP im. pp∏k.
Bernarda Âliwiƒskiego w Poniecu pow.
Gostyƒ Wlkp. za szczególne zas∏ugi

Podczas uroczystoÊci wr´czenia Medalu „Pro
Memoria” Szczepowi Harcerskiemu ZHP im.
pp∏k. Bernarda Âliwiƒskiego w Poniecu – prze-
mawia prezes ZIW RP dr in˝. Marian Kazubski

w kultywowaniu tradycji patriotycznych. 
W imieniu ministra Jana Turskiego de-

koracji dokona∏ 1 wrzeÊnia br. dr in˝. MMaa--
rriiaann  KKaazzuubbsskkii - prezes Zwiàzku Inwali-
dów Wojennych RP podczas uroczystoÊci
rozpocz´cia nowego roku szkolnego
w miejscowym Gimnazjum. M∏odzie˝
gimnazjalna wykona∏a s∏owno–muzyczny
Apel Poleg∏ych, który zadedykowa∏a pa-
tronowi Szczepu oraz kombatantom
obecnym na uroczystoÊci. Apel przygoto-
wany przez grono pedagogiczne wspólnie
z uczniami uÊwietni∏ uroczystoÊç szkolnà,
w czasie której przypomniano i uczczono
pami´ç o poleg∏ych i zamordowanych
w czasie okupacji obywatelach Miasta
i Gminy Poniec. 

M. K. 

wanych reprezentowa∏ zast´pca kierow-
nika Urz´du - wiceminister JJeerrzzyy  KKoo--
zz∏∏oowwsskkii. Podczas obchodów rocznicy 60-
lecia Âlàskiego Okr´gu Wojskowego –
w uznaniu zas∏ug w pracy na rzecz Êrodo-
wisk kombatanckich oraz organizacji cen-
tralnych uroczystoÊci z okazji 60. rocznicy
zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Euro-
pie, które odby∏y si´ we Wroc∏awiu
w dniu 7 maja br. z udzia∏em Prezydenta
RP AAlleekkssaannddrraa  KKwwaaÊÊnniieewwsskkiieeggoo - wice-
minister Jerzy Koz∏owski wr´czy∏ Medale
„Pro Memoria” m. in. wojewodzie dolno-
Êlàskiemu - SSttaanniiss∏∏aawwoowwii  ¸̧ooppaattoowwsskkiiee--
mmuu, Prezydentowi Wroc∏awia – RRaaffaa∏∏oowwii
DDuuttkkiieewwiicczzoowwii oraz dowódcy Âlàskiego
Okr´gu Wojskowego – gen. dyw. RRyysszzaarr--
ddoowwii  LLaacckknneerroowwii. 

E. D. 

lityki Spo∏ecznej i Rodziny EEddmmuunndd  SSttaa--
cchhoowwiicczz, TTaaddeeuusszz  TToommaasszzeewwsskkii i WW∏∏oo--
ddzziimmiieerrzz  CCzzeecchhoowwsskkii. 

Wr´czajàc medale minister Jerzy Ko-
z∏owski przypomnia∏, i˝ ideà ustanowie-
nia Medalu „Pro Memoria” jest uhono-
rowanie uczestników walk oraz osób lub
instytucji, które zas∏u˝y∏y si´ w utrwala-

Warszawa
Z okazji Âwi´ta Dowódz-
twa Garnizonu Warszawa

Podczas uroczystej akademii zorgani-
zowanej 7 wrzeÊnia br. z okazji Âwi´ta

Dowództwa Garnizonu Warszawa, za-
st´pca kierownika Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
– wiceminister JJeerrzzyy  KKoozz∏∏oowwsskkii odznaczy∏
Medalami „Pro Memoria” osoby szcze-
gólnie zas∏u˝one w organizowaniu oprawy
ceremonialnej i udzia∏u wojskowej asysty
honorowej podczas uroczystoÊci zwiàza-
nych z 60. rocznicà zakoƒczenia II wojny

Wiceminister Jerzy Koz∏owski odznacza Me-
dalem „Pro Memoria”dowódc´ Garnizonu
Warszawa gen. dyw. Jana Klejszmita

Fot. Dorota Pi∏at

niu pami´ci o ludziach i ich czynach
w walce o niepodleg∏oÊç Polski podczas
II wojny Êwiatowej i po jej zakoƒczeniu. 

K. H.

Êwiatowej, odbywajàcych si´ w kraju i za
granicà. Odznaczenia otrzymali m. in. do-
wódca Garnizonu Warszawa gen. dyw.
JJaann  KKlleejjsszzmmiitt, szef logistyk DGW p∏k SSyyll--
wweesstteerr  WWiillaammoowwsskkii, komendant sto∏ecz-
nego Garnizonu p∏k JJaann  CCiieeççkkaa, jego za-
st´pca p∏k KKaazziimmiieerrzz  GGiillaarrsskkii, a tak˝e
pp∏k AAnnddrrzzeejj  ÂÂmmiieettaannaa i EEwwaa  KKoozz∏∏oowwsskkaa,
oboje z KG. Medalem uhonorowany zo-
sta∏ tak˝e dowódca Batalionu Reprezen-
tacyjnego WP pp∏k RRoommaann  JJaannuusszzeewwsskkii. 

A. S.

Kombatant 2005 10 v_02  10/4/05  16:10  Page 11



Wdniu 23 lipca br. przy Pomni-
ku Walk i M´czeƒstwa odby∏a
si´ uroczystoÊç obchodów 61.

rocznicy wyzwolenia obozu koncentra-
cyjnego na Majdanku. UroczystoÊç roz-
pocz´∏o wystàpienie EEddwwaarrddaa  BBaallaawweejj--
ddeerraa, dyrektora Paƒstwowego Muzeum
na Majdanku. Przywita∏ on przyby∏ych
na uroczystoÊç goÊci: by∏ych wi´êniów
oraz ich rodziny, tak˝e rodziny zamor-
dowanych w obozie, przedstawicieli
w∏adz centralnych, samorzàdowych
i miasta Lublina organizacji kombatanc-
kich, jak równie˝ licznie zebranà m∏o-
dzie˝. Nast´pnie odprawiono modlitw´
za ofiary Majdanka i innych hitlerow-
skich miejsc kaêni oraz ∏agrów i wi´zieƒ
stalinowskich. Na zakoƒczenie uroczy-
stoÊci zebrani z∏o˝yli wieƒce i kwiaty
przy Pomniku Walk i M´czeƒstwa. 

Uroczyste obchody Pami´ci Bohate-
rów Majdanka majà miejsce ka˝dego
roku we wrzeÊniu. Tegoroczne Dni Maj-
danka odby∏y si´ 20-25 wrzeÊnia. 

Wyzwolenie obozu 
na Majdanku

Rok 1944. Mimo i˝ front jest jeszcze
daleko od granic Polski, hitlerowcy stop-
niowo przygotowujà si´ do odwrotu. Po-
stanawiajà przede wszystkim zatrzeç Êla-
dy tego, co ich najbardziej kiedyÊ skom-
promituje w oczach opinii publicznej
Êwiata – miejsca masowej zag∏ady. 

Obozy Êmierci w Sobiborze, Be∏˝cu
i Treblince zosta∏y zniesione i zrównane
z ziemià, a zasiane pola i m∏ody las mia-
∏y przys∏oniç tajemnicà to, co si´ tu kie-
dyÊ dzia∏o. Przystàpiono równie˝ do li-
kwidacji Majdanka, najbardziej wysu-
ni´tego na wschód hitlerowskiego obo-
zu koncentracyjnego. Wed∏ug danych
Polskiego Czerwonego Krzy˝a w tym
czasie, wiosnà 1944 r. w obozie na Maj-

Zgodnie z wolà by∏ych wi´êniów i ich rodzin skupionych w to-
warzystwie Opieki nad Majdankiem - rocznice wyzwolenia obo-
zu koncentracyjnego na Majdanku uroczyÊcie obchodzone sà
co 5 lat. W roku bie˝àcym przypad∏a 61. rocznica.

Pami´tamy o ofiarach
Majdanka

danku znajdowa∏o si´ oko∏o 5800 osób. 
W dniu 25 marca 1944 r. komendan-

tura Majdanka otrzyma∏a z Berlina roz-
kaz o ewakuacji obozu, a ju˝ 1 kwietnia
zacz´∏a si´ systematyczna wywózka
wi´êniów do obozów Natzweiler, Gross-
-Rosen, OÊwi´cimia, P∏aszowa, Ra-
vensbrück, Mauthausen i innych. Zacie-
Êniajàcy si´ wokó∏ Lublina pierÊcieƒ
wojsk radzieckich sk∏oni∏ w∏adze woj-
skowe do wydania w dniu 22 lipca rozka-
zu o wycofaniu z miasta w∏adz admini-
stracyjnych i policyjnych, w tym i o likwi-
dacji Majdanka. W tej sytuacji w∏adze
obozowe w poÊpiechu przystàpi∏y do za-
cierania Êladów zbrodni, bowiem po-
mi´dzy 10 a 18 lipca w kilku egzekucjach
unicestwiono na Majdanku co najmniej
350 wi´êniów Zamku. Ale masowy i tra-
giczny exodus nastàpi∏ w dniach 19-21
lipca, kiedy to szare autobusy przywioz∏y
do obozu ok. 800 wi´êniów Zamku, któ-
rych rozstrzelano w rowach egzekucyj-
nych za polem V. W godzinach popo∏u-
dniowych w dniu 22 lipca wyprowadzo-
no z obozu ostatni transport liczàcy ok.
1000 wi´êniów, do którego poza mia-
stem do∏àczono 29 wi´êniów z filii Maj-
danka przy ul. Lipowej. Trasa piesza te-
go transportu wiod∏a przez KraÊnik, An-
nopol do åmielowa, gdzie wi´êniowie
zostali za∏adowani do pociàgu i przewie-
zieni do OÊwi´cimia. Dotarli tu w dniu
28 lipca w liczbie tylko 681 osób. 

Uciekajàcy Niemcy nie zdà˝yli zatrzeç
wszystkich Êladów zbrodni. Pozosta∏y
baraki wi´êniarskie i SS-maƒskie,
a przede wszystkim urzàdzenia masowej
zag∏ady-komory gazowe, krematoria,
rowy egzekucyjne ze zw∏okami rozstrze-
lanych wi´êniów. Ocala∏y niedopalone
dokumenty. 

Zaczà∏ si´ kolejny etap historii tego
miejsca. Pierwsze i drugie pole przezna-
czono na potrzeby formujàcej si´ II Ar-

mii WP, gospodarzem czwartego i piàte-
go pola zosta∏a Armia Radziecka. Po za-
koƒczeniu walk w Lublinie umieszczono
tu jeƒców niemieckich, skàd sukcesyw-
nie wysy∏ano ich w g∏àb Zwiàzku Ra-
dzieckiego. Trzecie pole przej´∏o
NKWD - wi´ziono tu oficerów i pod-
chorà˝ych Armii Krajowej oraz Batalio-
nów Ch∏opskich uznanych za wrogów
nowej rzeczywistoÊci politycznej. Po kil-
ku tygodniach przebywania na Majdan-
ku zostali oni skierowani do ∏agrów ra-
dzieckich. 

Powo∏ana przez Polski Komitet Wy-
zwolenia Narodowego specjalna polsko-
-radziecka komisja zabezpieczy∏a dowo-
dy zbrodni hitlerowskich, dokumenty
i inne pozosta∏oÊci po wi´êniach. Cz´Êç
ocala∏ych akt po zakoƒczeniu tych prac
wywieziono do Zwiàzku Radzieckiego.
Decyzja o utworzeniu na Majdanku
Muzeum zapad∏a 10 paêdziernika 1944
r. i by∏o to pierwsze muzeum martyrolo-
giczne na Êwiecie. 

Paƒstwowe Muzeum na
Majdanku

Majdanek dziÊ to instytucja kultury
w miejscu tragicznie naznaczonym
przez histori´ „... jako muzeum pamià-
tek ludzkiego cierpienia i widoczny znak
pope∏nionych przez Niemców zbrodni”.
Ustawa Sejmu RP z 2 lipca 1947 r. nada-
∏a Muzeum status centralnej instytucji
paƒstwowej finansowanej i nadzorowa-
nej przez Ministerstwo Kultury. 

Podstawowym celem Muzeum pozo-
staje utrzymanie i konserwacja 72
obiektów i urzàdzeƒ poobozowych oraz
prawie 300. tysi´cy ruchomych muze-
aliów historycznych. 

Ka˝dego roku Muzeum odwiedzane
jest przez prawie 100 tys. osób z ca∏ego
Êwiata, w tym w po∏owie przez m∏odzie˝. 

Muzeum anga˝uje do wspó∏pracy na-
ukowców, pedagogów, ludzi kultury
i sztuki, wspó∏pracuje z placówkami
o podobnym charakterze w kraju oraz
za granicà. 

*
DziÊ Majdanek to nie tylko cmenta-

rzysko narodów. Jest przede wszystkim
miejscem Êwiadectwa, edukacji, pami´ci
i pojednania. 

Edward BALAWEJDER
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2wrzeÊnia w 5. rocznic´ oddania
i poÊwi´cenia nekropolii w Mied-
noje k. Tweru samolot specjalny

Rzeczypospolitej Polskiej uniós∏ na
swoich skrzyd∏ach 101 osób, w tym
w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci cz∏onków
stowarzyszeƒ „Rodzina Policyjna 1939”
oraz delegacj´ Zarzàdu Federacji Ro-
dzin Katyƒskich. Organizatorem praw-
nym powietrznej pielgrzymki by∏a Ko-
menda G∏ówna Policji, spo∏ecznym zaÊ
Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina
Policyjna 1939. 

Paƒstwo nasze reprezentowali m. in.:
JJeerrzzyy  BBaahhrr – Kancelaria Prezydenta
RP, ambasador prof. SStteeffaann  MMeelllleerr,
AAnnddrrzzeejj  PPrrzzeewwooêênniikk – sekretarz Rady
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa,
gen. insp. LLeesszzeekk  SSzzrreeddeerr – Komenda
G∏ówna Policji oraz przedstawiciele-
spadkobiercy s∏u˝b specjalnych, któ-
rych przedwojenni koledzy spoczywajà
we wspólnych mogi∏ach Cmentarza. 

Wyjàtkowo bogato i wznioÊle by∏
obecny na uroczystej Mszy Êw. KoÊció∏
rzymsko–katolicki. OÊmiu ksi´˝y
w koncelebrze, w tym dwóch biskupów
– duszpasterz Policji, MMaarriiaann  DDuuÊÊ  i RRyy--
sszzaarrdd  KKaarrppiiƒƒsskkii d/s kontaktów z Polo-
nià – to rzadko spotykany widok o∏tarza
polowego. 

Na uroczystoÊç przyjecha∏ tak˝e au-
tokar z Rodzinami Katyƒskimi z ¸odzi
i innych miast, by∏a nas, zatem spora
gromada - ponad 90 osób. 

W Miednoje, podobnie jak w Katy-
niu i Charkowie, sà dwa obok siebie
cmentarze – polski i rosyjski. Po stronie
rosyjskiej ludzie z MEMORIA¸U wy-
konali wizj´ plastycznà mordów stali-
nowskich – na stron´ polskà Zbrodni
Katyƒskiej, na stron´ rodzimà – czystek
z lat 1937-1939 i dalszych. 

*
10 wrzeÊnia br. autokar z ¸odzi do-

wióz∏ 40 pielgrzymów z Polski do Szaw-
li na ˚mudzi. Miejsce to nazywane jest
Âwi´tà Górà lub Górà Krzy˝y. Tam to
7 wrzeÊnia 1993 r. Jan Pawe∏ II w czasie
Mszy Êw., którà odprawi∏ dla tysiàca Li-
twinów wypowiedzia∏ s∏owa, które zo-
sta∏y wyryte w granicie w dwóch j´zy-

kach pod krzy˝em papieskim stojàcym
na honorowym miejscu: „Dzi´kuj´
Wam, Litwini, za t´ Gór´ Krzy˝y, która
Êwiadczy przed narodami Europy i ca-
∏ego Êwiata o g∏´bokiej wierze ludzi te-
go kraju”. Nie mog∏o tam zabraknàç
krzy˝a – pomnika o Zbrodni Katyƒ-
skiej. Z inicjatywy Êrodowiska katyƒ-
skiego z Opola, a szczególnie pani pre-
zes zarzàdu TTeerreessyy  KKaacczzmmaarreekk, przy
wsparciu finansowym Rodzin Katyƒ-
skich, a tak˝e Urz´du do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych,
stanà∏ - wyró˝niajàcy si´ rozmiarami
i barwà – Krzy˝ Katyƒski. Msz´ Êw. od-
prawi∏ m∏ody ksiàdz z Opola TToommaasszz
SSzzoozzddaa. ZaÊ b∏ogos∏awieƒstwo na ca∏à
drog´ oraz specjalnie napisanà modli-
tw´ odczytanà w czasie uroczystoÊci
przekaza∏ kapelan Federacji Rodzin
Katyƒskich ks. pra∏. ZZddzziiss∏∏aaww  PPeesszzkkooww--
sskkii. 

*
16 wrzeÊnia br. w przeddzieƒ roczni-

cy agresji Armii Czerwonej na wschod-
nie rubie˝e II RP w 1939 r. - skrzy˝owa-
nie al. Armii Krajowej, al. Prymasa Ty-
siàclecia, al. gen. Maczka i ul. Powàz-
kowskiej– otrzyma∏o nazw´ „Ofiar
Zbrodni Katyƒskiej”. Inicjatorem by∏
Zarzàd Rodziny Katyƒskiej w Warsza-
wie. W uroczystoÊci wzi´∏y udzia∏ dele-
gacje Rodzin Katyƒskich z Poznania
i Katowic. O zmroku, z zapalonymi po-
chodniami stan´li w du˝ym kr´gu ˝o∏-
nierze, funkcjonariusze i Stra˝ Miejska,
m∏odzie˝, mieszkaƒcy stolicy oraz pocz-
ty sztandarowe. Mimo ch∏odu i deszczu
frekwencja dopisa∏a znakomicie. 

W∏odzimierz DUSIEWICZ

Miednoje, Szawle, Warszawa

Nale˝y im si´ nasza pami´ç... 

Miednoje – spadkobiercy S∏u˝b Specjalnych
zamordowanych w roku 1940: Policja, Stra˝
Graniczna i S∏u˝ba Wi´zienna

Polski Cmentarz Wojenny Miednoje – wizja
plastyczna Zbrodni Katyƒskiej i czystek
stalinowskich wykonana przez miejscowy
MEMORIA¸

Szawle – akt erekcyjny przed Krzy˝em
Katyƒskim podpisuje Teresa Kaczmarek
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65. rocznica Zbrodni Katyƒskiej

Fot. Ewa Zió∏kowska

Fot. Ewa Zió∏kowska

Fot. Ewa Zió∏kowska

UroczystoÊç nadania rondu nazwy Ofiar
Zbrodni Katyƒskiej. Przemawia prezes Federa-
cji Rodzin Katyƒskich – W∏odzimierz Dusiewicz

Fot. W∏odzimierz Dusiewicz

Fot. W∏odzimierz Dusiewicz
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Nacierajàca na Gdyni´ niemiecka dywi-
zja obrony krajowej, wzmocniona bry-

gadà gdaƒskiej samoobrony, spotka∏a prze-
ciwnika, który bi∏ si´ dzielnie i przechodzi∏ do
przeciwnatarç. 

Przyk∏ad polskiej wytrwa∏oÊci to placówka
z karabinem maszynowym, zagnie˝d˝ona na
ma∏ym wzgórku, na przedpolu K´py Oksyw-
skiej od strony zachodniej. Przez 36 godzin
bez przerwy uniemo˝liwia∏a ona ogniem
flankowym wyjÊcie wojsk niemieckich z la-
sów. 

Przyk∏adem ducha zaczepnego – silne ude-
rzenie na prawe skrzyd∏o dywizji w momen-
cie zbli˝enia si´ do Gdyni, po∏àczone z zaata-
kowaniem jej taborów na ty∏ach. 

Niemiecki oficer sztabu generalnego sk∏a-
da nast´pujàcà relacj´ o obroƒcach Oksywia:
Polski ˝o∏nierz bi∏ si´ dobrze i nie skàpi∏ ˝y-
cia. Teren walki o Gdyni´ i Gdaƒsk by∏ bro-
niony przez elit´ polskich si∏ zbrojnych. By∏y
m∏ode, pe∏ne zapa∏u oddzia∏y marynarki
i wojska làdowego, które bi∏y si´ w sposób
godny uznania. Na p∏askowzgórzu K´py

Relacja niemieckiego oficera sztabu generalnego

Obrona Oksywia i Êmierç Pu∏kownika Dàbka
Oksywskiej znajdowa∏y si´ rowy strzeleckie,
w których polscy polegli z bronià niezdatnà
ju˝ do u˝ytku le˝eli setkami obok siebie. Wi-
daç z tego, ˝e bronili si´ do ostatka. Przynosi
to honor zwyci´zcy, jeÊli nie przemilczy
chwa∏y zwyci´˝onego w najdzielniejszym bo-
ju. 

Nale˝y przekazaç potomnym pe∏nà god-
noÊci ˝o∏nierskà Êmierç dowódcy wojska là-
dowego na Oksywiu pu∏kownika Dàbka.
Gdy los polskich wojsk na Oksywiu dope∏ni∏
si´, gdy w ostatniej reducie zepchni´tych Po-
laków w Wàwozie Czarownic niemieckie
granaty spowodowa∏y eksplozj´ olbrzymiego
sk∏adu amunicji, pojawi∏ si´ polski parlamen-
tarz i pertraktowa∏ z oficerem sztabu gene-
ralnego z dowództwa niemieckiej dywizji, co
do poddania si´. Niemiecki oficer, trzymajàc
zegarek w r´ku, rzek∏ do Polaka: „nie ma
˝adnych warunków z wyjàtkiem jednego –
bezwarunkowe poddanie si´ w ciàgu 5 mi-
nut”. 

Polak wróci∏ do swoich; po 5 minutach
ukaza∏a si´ bia∏a choràgiew. Jednakowo˝,

kiedy Niemcy wkroczyli do Wàwozu Cza-
rownic, znaleêli polskiego dowódc´ w mun-
durze ze wszystkimi orderami – nie˝yjàcego.
Zastrzeli∏ si´ on przed frontem swych wojsk,
w chwili, gdy ujrza∏ beznadziejnoÊç po∏o˝enia
podleg∏ych mu si∏ zbrojnych. Pochowano go
na miejscu z przynale˝nymi mu honorami
wojskowymi. W rozpaczliwej walce, bez na-
dziei na powodzenie, osiàgnà∏ to, co móg∏
osiàgnàç najwy˝szego to, co ̋ o∏nierzowi w ta-
kich okolicznoÊciach pozostaje – czeÊç prze-
ciwnika. 

Pu∏kownik Dàbek postàpi∏ jak post´puje
prawy dowódca fortecy w myÊl niepisanych
regulaminów, wspólnych wszystkim wojskom
Êwiata: nie mogàc obroniç fortecy, ani si´
przebiç ze swym oddzia∏em do armii polowej
– zginà∏ wraz z twierdzà, tak jak kapitanowie
marynarki ginà wraz ze swym okr´tem.
__________________
„Dichter auf den Schlachtfeldern in Polen” str. 8-
11 i 66-68. Publikacja w: „˚o∏nierz Polski w Kam-
panii WrzeÊniowej“. Dodatek do „WiadomoÊci
Polskich“ z dn 05.11.1940 r. Nr 12
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˚o∏nierz polski w kampanii wrzeÊniowej

Historia bitwy o Olszewo by∏a czàstkà pol-
skiej wojny obronnej w 1939 roku. Su-

walska Brygada Kawalerii walczy∏a od 1 wrze-
Ênia 1939 r, na terenach od Suwa∏k po Za-
mbrów. W wid∏ach dróg Szepietowo – Braƒsk
– ¸apy, po ci´˝kich walkach w okolicach Wy-
sokiego Mazowieckiego SBK i PBK znalaz∏y

66. rocznica bitwy pod Olszewem

Podobnych bitew we wrzeÊniu 1939 r. by∏o wiele
11 wrzeÊnia br. w Olszewie odby∏a si´ uroczystoÊç patriotyczna poÊwi´-
cona 66. rocznicy bitwy o Olszewo oraz pami´ci tych którzy w tej bitwie
walczyli i polegli. Organizatorami uroczystoÊci by∏y m. in. w∏adze Gminy
Braƒsk i Gminy Wyszki. Zarzàd G∏ówny Zwiàzku ˚o∏nierzy AK reprezen-
towa∏ jego wiceprezes – Zbigniew Grap, który w czasie uroczystoÊci wr´-
czy∏ Medal „Pro Memoria” Henrykowi Niewiƒskiemu – przewodniczàce-
mu Ko∏a Z˚AK w Wyszkach.

si  ́ w lasach Piekut, Lizy i Hodyszewa bez
mo˝liwoÊci dalszego manewru. Gen. ZZyygg--
mmuunntt  PPooddhhoorrsskkii, dowódca SBK zdecydowa∏
si  ́wyrwaç z okrà˝enia w∏aÊnie przez Olsze-
wo. W nocy z 13-14 wrzeÊnia 1939 r, Suwalska
Brygada Kawalerii przekroczy∏a szos  ́¸apy –
Braƒsk w Olszewie. 3 Pu∏k Szwole˝erów Ma-
zowieckich idàc na czele brygady natknà∏ si´
na zmotoryzowanà jednostk  ́niemieckà tu˝
za Olszewem od strony wschodniej. Rozgo-
rza∏a walka na Êmierç i ˝ycie. Polacy, ponoszàc
dotkliwe straty w ludziach wycofali si  ́w kie-
runku Hodyszewa. Dla 3 Pu∏ku Szwole˝erów
Mazowieckich by∏a to najkrwawsza bitwa
w ca∏ej kampanii wrzeÊniowej. Niemcy pono-
szàc 3-krotnie wi´ksze straty zaniechali poÊci-

gu. Hitlerowcy mszczàc si  ́rozstrzelali ci´˝ko
rannych polskich ˝o∏nierzy oraz wzi´tych do
niewoli cywilów z Olszewa, Pietkowa, Gabry-
sia i Marynek. Olszewo zosta∏o doszcz´tnie
spalone. 

Nasz udzia∏ w tej uroczystoÊci jest ho∏dem,
pochyleniem g∏owy, serdecznà modlitwà i za-
dumà nad historià naszych narodowych zma-
gaƒ. 

UroczystoÊci przed pomnikiem ku czci
poleg∏ych we wrzeÊniu 1939 r.

Fot. Hieronim Szczepaniak
Na zdj´ciu od lewej: Marian Wà˝ – prezes Ko-
∏a Z˚AK w Bielsku Podlaskim, Zbigniew
Grap – wiceprzewodniczàcy ZG Z˚AK oraz
cz∏onkowie Zarzàdu Oddzia∏u Warszawa
Z˚AK: Hieronim Szczepaniak, Kazimierz
Mateƒko, Hieronim Wierzbicki

Fot. Hieronim Wierzbicki

Bo˝ena PIERZCHA¸O
Opiekun Izby Pami´ci

Narodowej w Wyszkach
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Trudna i wyboista by∏a droga do
podpisania w zesz∏ym roku „De-

klaracji Pojednania”. Nie∏atwo by∏o
równie˝ zorganizowaç wyjazd. „Nieraz
w ciàgu ostatnich paru tygodni, myÊla-
∏em, ˝e ju˝ nic z tego nie wyjdzie. Zna-
jomi Êmiali si´ i mówili, ˝e porywam si´
z motykà na s∏oƒce, chcàc zorganizo-
waç wypraw´ dla 50. osób” - przyzna∏
organizator wyjazdu, by∏y ˝o∏nierz AK
z Wilna JJaann  AAnnddrrzzeejjeewwsskkii. 

W wyprawie wzi´∏o udzia∏ prawie 50
osób – kombatanci obu narodowoÊci –
polscy i litewscy oraz kilku dziennika-
rzy. Stron´ litewskà reprezentowali we-
terani z ca∏ego Êwiata – Litwini miesz-
kajàcy obecnie w Australii, w Kanadzie
i w USA. Ze strony litewskiej nale˝y te˝
koniecznie wymieniç dyplomat´ AAllffoonn--
ssaassaa  AAuugguulliissaa, pisarza i dziennikarza
AAllggiimmaannttaassaa  DDeegguuttiissaa, dziennikarza
KKaazzyyssaa  DDoobbkkeevviicciiuussaa, prezesa Klubu
Litewskich Weteranów AAnnttaannaassaa  PPaauu--
llaavviicciiuussaa, pisarza, dziennikarza i muzy-
ka oraz AAnnttaannaassaa  DDaauuggeell´́, znanego
kowieƒskiego chirurga-onkologa. 

Ze strony polskiej w wyprawie udzia∏
wzi´li m. in. znany na ca∏ej Wileƒsz-
czyênie dzia∏acz polonijny WW∏∏aaddyyss∏∏aaww
KKoorrkkuuçç, cz∏onek AK oraz legendarnej
dru˝yny harcerskiej „Czarna Trzynast-
ka”, twórca wielu zespo∏ów muzycz-
nych na Wileƒszczyênie, WWaacc∏∏aaww  PPaaccyy--
nnaa, prezes Klubu Weteranów Armii
Krajowej, EEddwwaarrdd  KKlloonnoowwsskkii, wicepre-
zes Dobroczynnego Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów i wiele innych
znakomitych osobistoÊci. 

Wyjazd by∏ tak pomyÊlany, ˝eby
wszystkie jego punkty ÊciÊle zwiàzane
by∏y z historià i kulturà obu narodów.
Wyprawa rozpocz´∏a si´ od wizyty
w Sejnach, w których na 6000 miesz-
kaƒców, ponad 1000 osób to mniej-
szoÊç litewska. 

Weterani z∏o˝yli kwiaty pod pomni-
kiem biskupa Antoniego Baranowskie-
go, ordynariusza diecezji w Sejnach.
(...) Spod pomnika biskupa uczestnicy
przeszli pod pomnik powstania sejneƒ-
skiego, gdzie przypomniano, ˝e po za-
koƒczeniu I wojny Êwiatowej zarówno
strona polska, jak i strona litewska,
próbowa∏y na tych ziemiach stworzyç
zr´by swej ojczyzny. 

Kolejnym punktem by∏ cmentarz ˝o∏-
nierzy litewskich i polskich we wsi
Ber˝niki. Pami´ç zarówno o litewskich,
jak i o polskich ˝o∏nierzach uczczono
minutà ciszy. 

Nast´pnego dnia po pobycie w Sej-
neƒszczyênie, grupa wyruszy∏a w kie-
runku ostatecznego celu wyprawy – na
Pola Grunwaldu. 

Tym razem w Grunwaldzie mówiono
o wspólnym zwyci´stwie. Zgromadzeni
podkreÊlili koniecznoÊç nowej inter-
pretacji idei grunwaldzkiej. 

Odczytano listy marsza∏ka Sejmu
WW∏∏ooddzziimmiieerrzzaa  CCiimmoosszzeewwiicczzaa oraz pre-
miera MMaarrkkaa  BBeellkkii, w których podkre-
Êlano zjednoczenie naszych paƒstw
w Unii Europejskiej i istniejàce zagro-
˝enia. Jak powiedzia∏ marsza∏ek Sena-
tu LLoonnggiinn  PPaassttuussiiaakk – „Bitwa Grun-
waldzka, to bitwa, która pokaza∏a soli-
darnoÊç narodów, umiej´tnoÊç wspól-
nego dzia∏ania”. 

Po Apelu Grunwaldzkim na Wzgó-
rzu Pomnikowym przedstawiciele kom-
batantów – WWaa∏∏aaww  PPaaccyynnaa i AAnnttaannaass
PPaauullaavviicciiuuss  z∏o˝yli wieniec pod Pomni-
kiem Zwyci´stwa Grunwaldzkiego,
upami´tniajàcym uczestników tej naj-
wi´kszej bitwy w Êredniowiecznej Eu-
ropie. 
___________________
Fragmenty artyku∏u A. Pilarczyk opu-
blikowanego w „Kurierze Wileƒskim”
z 23-26.07. 2005 r. 

Na drodze do pojednania
Wspólny wyjazd do Polski na Pola Grunwaldu, czyli na miejsce
najwi´kszego sukcesu militarnego wojsk polskich i litewskich, by∏
kolejnym etapem na drodze do pojednania pomi´dzy zamieszka∏ymi
na Litwie kombatantami Armii Krajowej i by∏ymi ˝o∏nierzami
Litewskich Formacji gen. Plechaviciusa, którzy w czasie II wojny
Êwiatowej walczyli na przeciwnych barykadach. 
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1100  kkwwiieettnniiaa  ww OOllsszzttyynniiee  dokonano ods∏oni´cia tablicy pa-
miàtkowej w KoÊciele N. S. P. J. w ho∏dzie 16 Przywód-
com Polskiego Paƒstwa Podziemnego podst´pnie upro-
wadzonym przez NKWD i bezprawnie osàdzonym
w czerwcu 1945 r. w Moskwie. 

1100  kkwwiieettnniiaa  ww KKoocckkuu  przy grobie gen. Franciszka Kle-
eberga odby∏a si´ uroczystoÊç w 64. rocznic´ Êmierci
dowódcy SGO „Polesie” – ostatnich regularnych wojsk II
Rzeczypospolitej. 

1111  kkwwiieettnniiaa  ww SSooppoocciiee, w auli Urz´du Miasta, pod patro-
natem Prezydenta Miasta Jacka Karnowskiego, przy
wspó∏udziale Oddzia∏u Gdaƒskiego IPN oraz organizatora
– Okr´gu Pomorskiego Âwiatowego Zwiàzku ̊ o∏nierzy Ar-
mii Krajowej - odby∏o sí  Sympozjum w 60. rocznic´ pro-
cesu 16 przywódców Polskiego Paƒstwa Podziemnego
oraz zakoƒczenia II wojny Êwiatowej. Uczestniczyli w nim
m. in. dowódca Marynarki Wojennej RP adm. floty Roman
Krzy˝elewski, kurator pomorski Jerzy Ochotny, profesoro-
we uczelni woj. pomorskiego, kombatanci oraz liczna gru-
pa studentów i m∏odzie˝y szkó∏ licealnych i ZHR-u.
Uczniowie Gimnazjum im. Armii Krajowej z Kwidzyna,
przej ĺi jako „VOTUM ˚O¸NIERZA POLSKIEGO” - od b.
˝o∏nierzy AK- urn´ z prochami z 34 miejsc walk o niepod-
leg∏oÊç Polski i miejsca kaêni narodu polskiego – Lasu Ka-
tyƒskiego – by 8 maja br. przekazaç jà do nowobudowa-
nego Grobu Nieznanego ˚o∏nierza w Kwidzynie. 

3300  kkwwiieettnniiaa  ww AAnniieelliinniiee, odby∏y si´ uroczystoÊci patrio-
tyczno-religijne z okazji 65. rocznicy Êmierci mjr. Henry-
ka Dobrzaƒskiego „Hubala” oraz Êwi´ta 25 Batalionu Do-
wodzenia. 

22  --  1122  mmaajjaa  ww PPaarryy˝̋uu zorganizowano wystaw´ „Cena
wolnoÊci - Polacy na frontach II wojny Êwiatowej”. Wy-
stawa eksponowana by∏a we wspania∏ej oprawie zabyt-
kowej sali Merostwa XV. Staraniem Mera - Rene Galy-De-
jean mia∏y miejsce: uroczysty wernisa˝ w dniu 2 maja
oraz 9 maja - koktail z okazji 60. rocznicy zakoƒczenia
wojny, poprzedzony uroczystoÊciami na placu przed me-
rostwem. ObecnoÊç pocztu sztandarowego z Polski
i odegranie hymnu narodowego oraz sk∏adanie wieƒców
przed pomnikiem Poleg∏ych zakoƒczy∏o cz´Êç oficjalnà.
Wystawa, przygotowana przez Dom Wojska Polskiego,
pod kierownictwem p∏k. Janusza Zieliƒskiego cieszy∏a si´
uznaniem i du˝à frekwencjà, o czym Êwiadczà wpisy
w Z∏otej Ksi´dze oraz propozycje jej prezentacji w innych
miastach (Arras, Lille i in.). Organizatorem wystawy by∏o
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i Ich Rodzin we
Francji, któremu z pomocà organizacyjnà i finansowà
przysz∏y stowarzyszenia francuskie: Stowarzyszenie Li-
beration-Nord (prezes - Monsieur Charles Pot) oraz Sto-
warzyszenie Francusko-Polskie Miasta Pary˝a (prezes -
Monsieur Jussac). Prezes SPK - Francja p∏k WP ks. inf.
Witold Kiedrowski przes∏a∏ do kierownika Urz´du do

Ciàg dalszy na str. 19
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Po Mszy Êw., ju˝ w siedzibie Zwiàz-
ku Powstaƒców Warszawskich -
kierownik Urz´du do Spraw Kom-

batantów i Osób Represjonowanych, mi-
nister JJaann  TTuurrsskkii  wr´czy∏ Jubilatowi
Krzy˝ Komandorski Orderu Odrodzenia
Polski, nadany decyzjà Prezydenta RP
AAlleekkssaannddrraa  KKwwaaÊÊnniieewwsskkiieeggoo z dnia
05.08.2005 r. Nast´pnie ̋ yczenia od basz-

Diamentowe Gody uczestników Powstania
Warszawskiego 
W dniu 13 sierpnia br. odby∏a si´ uroczysta Msza Êw. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
w Warszawie z okazji Diamentowych Godów. W rocznic´ 60-lecia po˝ycia ma∏˝eƒskiego przed o∏-
tarzem stan´li por. Teresa Kukliƒska-Tyrajska, ps. „Basia”- ∏àczniczka-sanitariuszka Batalionu AK
„Oaza” i por. Eugeniusz Tyrajski, ps. „S´k” ˝o∏nierz komp. „K-2”, bat. „Karpaty” Pu∏ku AK „Basz-
ta”. Homili´ wyg∏osi∏ i pob∏ogos∏awi∏ Jubilatów Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. bp gen. bryg.
Tadeusz P∏oski.

towych przyjació∏ odczyta∏a TTeerreessaa  SSuu--
cchheecckkaa--NNoowwaakk  - sekretarz Ârodowiska
˚o∏nierzy Pu∏ku AK „Baszta” i Innych
Mokotowskich Oddzia∏ów Powstaƒ-
czych. 

Por. Teresa Tyrajska od koƒca 1942 r. do
lipca 1944 r. bra∏a udzia∏ w akcji dostar-
czania paczek dla wi´êniów „Pawiaka”; 
od listopada 1943 r. do sierpnia 1944 r. by-
∏a w Armii Krajowej w Wojskowej S∏u˝bie
Ochrony Powstania; nast´pnie bra∏a
udzia∏ w Powstaniu Warszawskim.
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Por. Eugeniusz Tyrajski od kwietnia
1941 r. do lutego 1943 r. w Szarych Sze-
regach w Hufcu Mokotów Górny bra∏
udzia∏ w akcjach ma∏ego sabota˝u; od lu-
tego 1943 r. do sierpnia 1944 r. by∏ w pu∏-
ku „Baszta” AK, bat. „Karpaty”, komp.
K-2 (od grudnia 1943 r. - dowódca sekcji,
a od maja 1944 r. do Powstania - zast´p-
ca dowódcy dru˝yny); walczy w Powsta-
niu Warszawskim. 

Pani Teresa i pan Eugeniusz po upad-
ku Sadyby zostali wywiezieni do Nie-
miec. Paƒstwo Tyrajscy zakoƒczyli swoje
popowstaniowe perypetie zawarciem
zwiàzku ma∏˝eƒskiego w dniu 12 sierpnia
1945 r. w Burgu/Dillkreis-Hesja przy o∏-
tarzu polowym. Âlubu udzieli∏ im ks. BBrroo--
nniiss∏∏aaww  WWeessoo∏∏oowwsskkii. Doczekali si´ dwójki
dzieci i trojga wnuczàt. 

Teresa Tyrajska uczestniczy spo∏ecznie
w pracach Komisji Socjalnej Ârodowiska
˚o∏nierzy Pu∏ku AK „Baszta” i innych
Mokotowskich Oddzia∏ów Powstaƒ-
czych. 

Eugeniusz Tyrajski jest skarbnikiem
w Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich,
wiceprezesem Ârodowiska ˚o∏nierzy
Pu∏ku AK „Baszta” i innych Mokotow-
skich Oddzia∏ów Powstaƒczych, wice-
przewodniczàcym Rady Fundacji „War-
szawa Walczy 1939-1945 r. ”, przewodni-
czàcym Komisji Rewizyjnej Kombatan-
tów – Ko∏o LeÊników i Drzewiarzy przy
Okr´gu Warszawskim ÂZ˚AK, cz∏on-
kiem Komisji Sponsoringu Polskiej Unii
Ofiar Nazizmu. 

Oprac. Katarzyna HOPPE

SSzzaannoowwnnyymm  JJuubbiillaattoomm  
RReeddaakkccjjaa  „„KKoommbbaattaannttaa””
sskk∏∏aaddaa  nnaajjsseerrddeecczznniieejjsszzee  
ggrraattuullaaccjjee!!  

M∏oda para w dniu Êlubu 12 sierpnia 1945 r.

Paƒstwo Tyrajscy sk∏adajà kwiaty przed Po-
mnikiem Powstania Warszawskiego na placu
Krasiƒskich, w którego powstanie Eugeniusz
Tyrajski mia∏ du˝y wk∏ad pe∏niàc funkcj´
skarbnika komitetu budowy tego pomnika

Pamiàtkowa fotografia przed Katedrà Polowà
Wojska Polskiego 

Paƒstwo Tyrajscy w towarzystwie, kierownika
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych, ministra Jana Turskiego oraz
prezesa ZG Zwiàzku Powstaƒców Warszaw-
skich, gen. bryg. Zbigniewa Âcibor-Rylskiego 

Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna Hoppe
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Nabo˝eƒstwo ekumeniczne od-
prawili: ks. infu∏at dr JJ..  JJaa--
wwoorrsskkii, ks. SStt..  LLiippsskkii, pastor

BB..  JJoonneess (wówczas – nawigator w jed-
nym z samolotów lecàcych nad War-
szaw´) oraz po raz pierwszy – rabin
JJoosseepp  HHeecchhtt. Z∏o˝ono wiele wieƒ-
ców. W imieniu Stowarzyszenia Pol-
skich Kombatantów w Po∏udniowej
Afryce z∏o˝y∏ wieniec prezes GGaabbrriieell
LLiissoowwsskkii. W uroczystoÊci uczestni-
czyli: Ambasador RP dr RR..  SSzzuunniiee--
wwiicczz, zast´pca dowódcy Wojsk Po∏u-

22 maja br. przed Pomnikiem Katyƒskim w Johannesburgu od-
by∏y si´ – jak co roku od przesz∏o dwudziestu lat - obchody 60.
rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej oraz 61 rocznicy Lo-
tów nad Warszaw´” dla uczczenia pami´ci lotników po∏udnio-
woafrykaƒskich, którzy nieÊli pomoc walczàcej Warszawie pod-
czas Powstania. Po∏owa z nich nie wróci∏a do bazy. 

Johannesburg

Ich heroizm i poÊwi´cenie
nigdy  nie b´dà
zapomniane ...

dniowoafrykaƒskich – gen. DDeenn  MMee--
hhaattoo, wy˝si oficerowie i lotnicy oraz
liczne grono przedstawicieli polskich
i obcych organizacji w Po∏udniowej
Afryce. 

W czasie minutowej ciszy przele-
cia∏ - nad pomnikiem i zgromadzony-
mi – jeden z samolotów latajàcych
nad Warszaw´. 

Nast´pnie wszyscy spotkali si´
w Muzeum Wojskowym. Przemówie-
nia okolicznoÊciowe wyg∏osili: Am-
basador RP dr RR..  SSzzuunniieewwiicczz, gen.

We Lwowie czeka∏ na 32 kom-
batantów z Krakowa prezes
Polskiego Towarzystwa Opie-

ki nad Grobami Wojskowymi we Lwo-
wie, por. EEuuggeenniiuusszz  CCyyddzziikk, który opro-
wadza∏ nas po Lwowie. 

ZwiedziliÊmy Cmentarz Orlàt Lwow-
skich, Cmentarz ¸yczakowski oraz za-
bytki historyczne Lwowa. Pobyt na
Cmentarzu Orlàt Lwowskich sk∏oni∏
nas do zadumy – Orl´ta porównaliÊmy
z ˝o∏nierzami Szarych Szeregów, którzy
walczyli broniàc naszà ukochanà War-
szaw´. 

Po Mszy Êw. w niedziel´ spotkaliÊmy
si´ z polskimi kombatantami. Kpt ZZee--
nnoonn  PPiikkuullsskkii przekaza∏ im prezenty
w postaci nowej odzie˝y, którà przy-
wióz∏ z Kanady od brata Leopolda – Sy-
biraka i ˝o∏nierza armii genera∏a W∏a-
dys∏awa Andersa oraz s∏odycze dla
dzieci. NawiàzaliÊmy kontakt z komba-
tantami polskimi ze Lwowa, których za-
prosiliÊmy do Krakowa. 

We wrzeÊniu zaplanowaliÊmy nast´p-
nà wycieczk´ – do Wilna, gdzie dla tam-
tejszych polskich kombatantów przygo-
towaliÊmy medale i Dyplomy Wojny
Obronnej w 1939 r. Ka˝dà z tych podró-
˝y urozmaica poezjà i pieÊniami Zenon
Pikulski - sekretarz ZO, ˝o∏nierz 1 Dy-
wizji Piechoty im. T. KoÊciuszki, do któ-
rej trafi∏ z Sybiru. 

Zenon PIKULSKI

Rada Okr´gowa By∏ych ˚o∏nie-
rzy WP przy ZO ZKRP i BWP
w Krakowie, od lat organizuje
wycieczki zwiàzane z pami´cià
or´˝a polskiego. W dniach
6 i 7 sierpnia br. jej przewodni-
czàcy p∏k Julian Zi´ba oraz se-
kretarz Zarzàdu Okr´gowego –
kpt Zenon Pikulski – zorgani-
zowali wycieczk´ do Lwowa.
Kierownikiem wycieczki zosta∏
p∏k Hubert Szarejko.

Kombatanci we Lwowie

Âladami or´˝a
polskiego
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61. rocznica Lotów nad Warszaw´

W imieniu Stowarzyszenia Polskich Kombatan-
tów w Po∏udniowej Afryce prezes Gabriel Li-
sowski sk∏ada wieniec ku czci poleg∏ych lotni-
ków po∏udniowoafrykaƒskich, którzy nieÊli po-
moc walczàcej Warszawie podczas Powstania

UroczystoÊci przed Pomnikiem Katyƒskim
w Johannesburgu

Uhonorowani Medalem „Pro Memoria”

DDeenn  MMeehhaattoo, oraz RRoobbiinn  PPaatteerrssoonn,
który przedstawi∏ – z wielkim znaw-
stwem – czyny or´˝a polskiego na
Zachodzie. 

Po czym zosta∏y udekorowane Me-
dalem „Pro Memoria” przez Amba-
sadora RP nast´pujàce osoby: GG..  LLii--
ssoowwsskkii, SStt..  CCzzuubbaa, WW..  SSzzyymmaaƒƒsskkii, SStt..
OOllsszzeewwsskkii, AA..  RRoommaannoowwiicczz, BB..  KKuu--
kkuullsskkaa, ks. inf. JJ..  JJaawwoorrsskkii. pastor BB..
JJoonneess. 

W cz´Êci artystycznej wystàpi∏ Ze-
spó∏ Taƒca Zjednoczenia Polskiego
w Johannesburgu „Orze∏ Bia∏y”. Taƒ-
czyli Êwietnie poloneza i mazura. 

Gabriel LISOWSKI 
Prezes Stowarzyszenia 

Polskich Kombatantów 
w Po∏udniowej Afryce 
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8sierpnia br., kombatant, cz∏onek Zwiàz-
ku Kombatantów RP i By∏ych Wi´ê-

niów Politycznych w Otmuchowie – por.
AAnnttoonnii  CCzzaajjkkoowwsskkii  obchodzi∏ 100-lecie
urodzin. W dniu tym Jubilatowi wr´czono
Medal „Pro Memoria”, awans na poruczni-
ka Wojska Polskiego oraz listy gratulacyjne
od Premiera Rzeczypospolitej Polskiej,
kierownika Urz´du do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, prezesa
ZG Zwiàzku Kombatantów RP i BWP. 

W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ Wojewoda
Opolski EEll˝̋bbiieettaa  RRuuttkkoowwsskkaa, starosta po-

100-lecie urodzin 

Por. Antoni Czajkowski

wiatu Nyskiego – ZZbbiiggnniieeww  MMaajjaakkaa i sekre-
tarz Urz´du Miasta i Gminy Otmuchów.
Z ramienia ZKRP i BWP ˝yczenia i gratu-
lacje z∏o˝y∏ Jubilatowi wiceprezes Zarzàdu
Okr´gu - MMiieecczzyyss∏∏aaww  RRzzeeppiieellaa. 

Por. Antoni Czajkowski walczy∏ w wojnie
obronnej 1939 r., a nast´pnie przebywa∏

w obozie jenieckim XXI/A w Ostrzeszowie
do lipca 1942 r. 

W 1944 r. powo∏any zosta∏ do Samo-
dzielnego Batalionu Sanitarnego. Po zwol-
nieniu z wojska w listopadzie 1945 r. osie-
dli∏ si´ w Otmuchowie, gdzie prowadzi∏ go-
spodarstwo rolne. Pe∏ni∏ wiele funkcji
w Zwiàzku Kombatantów RP i BWP
i przez wiele lat by∏ cz∏onkiem Zarzàdu
Miejsko-Gminnego ZKRP i BWP
w Otmuchowie. 

Utrzymywa∏ Êcis∏e kontakty z m∏odzie˝à
szkolnà i harcerskà. Przyczyni∏ si´ w znacz-
nym stopniu do wychowania patriotyczne-
go tej m∏odzie˝y. 

Mieczys∏aw RZEPIELA
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W asyÊcie Szwadro-
nu Kawalerii Woj-

ska Polskiego, nasz bo-
hater przyby∏ wspania-
∏ym powozem. Powitany
zosta∏ przez dowódc´
Wojsk Làdowych gen.
broni EEddwwaarrddaa  PPiieettrrzzyy--

kkaa, który przypomnia∏ bogatà ˝yciowà
drog´ genera∏a Gutowskiego. 

Wiod∏a ona przez Korpus Kadetów we
Lwowie, Centrum Wyszkolenia Kawalerii
w Grudziàdzu, by jako oficer Kawalerii
oddaç si´ ˝yciowej pasji. 

Wielokrotnie broni∏ barw pu∏ku w do-
rocznych Kawaleryjskich Mistrzostwach
Wojska. Kilka lat póêniej jako reprezen-
tant Polski zdobywa∏ liczne nagrody w Pu-
charze Narodów, a tak˝e w innych mi´-
dzynarodowych zawodach, by w 1936 r.
reprezentowaç Polsk´ na olimpiadzie
w Berlinie. 

Karier´ zawodniczà ∏àczy∏ z powodze-
niem ze s∏u˝bà wojskowà w 17. Pu∏ku
U∏anów Wielkopolskich im. Boles∏awa
Chrobrego stacjonujàcym w Lesznie. 

W dniu wybuchu II wojny Êwiatowej ja-
ko dowódca I Szwadronu 17. Pu∏ku U∏a-
nów bra∏ udzia∏ w walce z najeêdêcà. Zo-
sta∏ ranny w bitwie kutnowskiej pod Gale-
wicami. 

Gdy naród Polski pogrà˝y∏ si´ w mroku
okupacji hitlerowskiej i bolszewickiej
wstàpi∏ do ZWZ, a póêniej jako kurier
wielokrotnie przemierza∏ szlak na S∏owa-
cj´ przez Zakopane i Szczawnic´. 

14 wrzeÊnia br. gen. bryg. Micha∏ Mieczys∏aw Gutowski obchodzi∏ 95.
rocznic´ urodzin. Z tej okazji w Dowództwie Wojsk Làdowych odby∏o si´
jubileuszowe spotkanie z udzia∏em licznie zaproszonych goÊci.

95. rocznica urodzin gen. bryg. Micha∏a M. Gutowskiego

Za m´stwem podà˝a s∏awa...

Na wieÊç o tworzeniu Polskich Si∏
Zbrojnych na terenie Francji, przedosta∏
si´ przez W´gry i Jugos∏awi´ do tworzo-
nej przez p∏k. Stanis∏awa Maczka 10. Bry-
gady obejmujàc stanowisko dowódcy
szwadronu 10. Pu∏ku Strzelców Konnych
(PSK). 

Po kapitulacji Francji przedosta∏ si´ na
Wyspy Brytyjskie, a z chwilà utworzenia
w 1942 r. 1. Polskiej Dywizji Pancernej
objà∏ stanowisko dowódcy szwadronu 10.
PSK. 

W sk∏adzie Si∏ Sprzymierzonych, na
prze∏omie lipca i sierpnia 1944 r. wylàdo-
wa∏ wraz z oddzia∏ami 1. Dywizji Pancer-

nej na pla˝ach Normandii. 
Pancerny szlak do Ojczyzny wiód∏ na-

szego Jubilata przez pola bitewne Francji:
CAEN, CHAMBOIS, FALAISE, ABBE-
VILLE, miasta Belgii i Holandii:
YPRESS, AXEL, BREDA po niemiecki
port WILHELMSHAVEN. 

Fot. Alina M. Nowacka

Dyrektor Departamentu Wojskowego Urz´du
p∏k Jan Ozga w towarzystwie swojego zast´pcy
p∏k. Ryszarda Stankiewicza wr´cza Szanow-
nemu Jubilatowi pamiàtkowy ryngraf.

Za udzia∏ w walkach odznaczony zosta∏
Srebrnym Krzy˝em Orderu Wojennego
„VIRTUTI MILITARI” oraz 5–krotnie
„KRZY˚EM WALECZNYCH”. 

Po wojnie emigruje do Kanady. Bez
reszty oddaje si´ pasji jeêdziectwa jako in-
struktor, a po latach - trener olimpijskiej
reprezentacji Kanady. 

Po wielu latach wraca do Ojczyzny. 
W 1999 r. na kilka miesi´cy przed Âwia-

towym Zjazdem 1. Polskiej Dywizji Pan-
cernej otrzymuje nominacj´ generalskà.
By∏o to symbolicznym podzi´kowaniem
w∏adz RP za powojenne dokonania Pana
Micha∏a Gutowskiego m. in. w dziele zbli-
˝enia Polski do struktur pó∏nocnoatlan-
tyckich. 

W 60. rocznic´ làdowania Si∏ Sprzymie-
rzonych w Normandii, prezydent Francji
dekorowa∏ Pana Genera∏a „LEGIÑ HO-
NOROWÑ”. 

3 maja 2005 r. Prezydent RP uhonoro-
wa∏ Jubilata „KRZY˚EM KOMAN-
DORSKIM ORDERU ODRODZENIA
POLSKI Z GWIAZDÑ”. 

*
UroczystoÊç zgromadzi∏a liczne grono

osób bliskich Jego sercu, oddanych przy-
jació∏ z lat wojny i powojennej tu∏aczki,
a tak˝e wielu dostojnych goÊci, reprezen-
tujàcych instytucje wojskowe i cywilne,
a tak˝e Polski Zwiàzek Jeêdziecki oraz
Êrodowiska kawalerii. Obecna by∏a
w komplecie Kapitu∏a Orderu Wojenne-
go Virtuti Militari z gen. bryg. SSttaanniiss∏∏aa--
wweemm  NNaa∏∏´́cczz––KKoommoorrnniicckkiimm. 

Delegacja Urz´du ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych RP wr´czy∏a
dostojnemu Jubilatowi ˝yczenia i pamiàt-
kowy ryngraf – dar kierownika Urz´du. 

˚yczeƒ, owacji i toastów nie by∏o koƒ-
ca. 

Lech PIETRZAK
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Ztej okazji kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych minister JJaann  TTuurr--

sskkii  wraz ze swoim zast´pcà, wiceministrem
JJeerrzzyymm  KKoozz∏∏oowwsskkiimm 26 wrzeÊnia br. z∏o˝y-
li wizyt´ gen. dyw. WWaacc∏∏aawwoowwii  SSzzkkllaarrsskkiiee--
mmuu w siedzibie ZG ZKRP i BWP. Wraz
z ˝yczeniami wszelkiej pomyÊlnoÊci i dal-
szych d∏ugich lat ˝ycia goÊcie wr´czyli do-
stojnemu Jubilatowi pamiàtkowy ryngraf
w uznaniu drogi ˝yciowej i zas∏ug Genera-
∏a. 

Przypomnijmy, gen. dyw. Wac∏aw
Szklarski urodzi∏ si´ 25 wrzeÊnia 1925 r.
w Jedliczu na Rzeszowszczyênie. W 1940 r.
deportowany przez NKWD do Kraju A∏-
tajskiego. S∏u˝b´ wojskowà rozpoczà∏ 24
maja 1943 r. jako szeregowy 3 Pu∏ku Pie-
choty 1 Dywizji Piechoty WP. Póêniej prze-
niesiony do 6 Pu∏ku Piechoty 2 DP. W 1944
r. ukoƒczy∏ Oficerskà Szko∏´ Piechoty przy
1 Armii WP, po czym objà∏ stanowisko do-
wódcy plutonu w 4 Pu∏ku Piechoty 2 DP.
Przeszed∏ szlak bojowy od Warszawy do
Berlina (styczeƒ-maj 1945). Ranny w bi-
twie pod Miros∏awcem. 

Po wojnie w 1945 r. dowodzi∏ plutonem
w 32 Pu∏ku Piechoty 8 DP. Po rocznym kur-
sie oficerskim przy OSP nr 3 w Elblàgu ob-
jà∏ dowodzenie kompanià ckm w 8 Pu∏ku
Piechoty 3 DP. W latach 1948-1949 s∏u˝y∏
na stanowisku dowódcy kompanii i oficera
zwiadu w 7 Pu∏ku Piechoty 3 DP. W 1949 r.
skierowany na roczny kurs w Wy˝szej
Szkole Piechoty, po ukoƒczeniu którego
przez osiem lat pracowa∏ w szkole, m. in.
jako wyk∏adowca. W okresie 1958-1961
s∏uchacz Akademii Sztabu Generalnego
WP. Nast´pnie starszy pomocnik szefa od-
dzia∏u w Zarzàdzie Operacyjnym Sztabu
Generalnego WP. Od 1964 do 1967 r. szef
oddzia∏u i zast´pca szefa Zarzàdu III Ope-
racyjnego Obrony Terytorialnej Kraju SG
WP. Przez rok s∏u˝y∏ na stanowisku zast´p-
cy szefa Planowania Rozwoju Obronnego

80. rocznica urodzin gen dyw. Wac∏awa Szklarskiego

Zas∏u˝ony w boju, 
popularyzacji or´˝a Wojska Polskiego 
i integracji Êrodowisk kombatanckich
25 wrzeÊnia br. gen. dyw. Wac∏aw Szklarski, prezes Zarzàdu
G∏ównego Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych
obchodzi∏ jubileusz 80. urodzin.

Kraju. W 1968 r. skierowany na studia
w Akademii Sztabu Generalnego Si∏
Zbrojnych ZSRR. Po ich ukoƒczeniu
w 1970 r. objà∏ funkcj´ szefa oddzia∏u szko-
lenia operacyjnego SG WP. W roku 1972
wyznaczony na stanowisko zast´pcy szefa
Sztabu Pomorskiego Okr´gu Wojskowego
w Bydgoszczy. W latach 1973-1975 dowo-
dzi∏ 8 Dywizjà Zmechanizowanà w Kosza-
linie. Na tym stanowisku awansowany we
wrzeÊniu 1973 r. na gen. bryg. Od 1975 do
1983 r. - szef Zarzàdu Operacyjnego SG
WP, nast´pnie przez trzy lata zast´pca sze-
fa Sztabu Generalnego ds. operacyjnych.
W 1984 r. awansowany na gen. dywizji. Od
roku 1986 pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy szefa
Sztabu Zjednoczonych Si∏ Zbrojnych
Paƒstw – Stron Uk∏adu Warszawskiego
w Moskwie. W latach 1989-1990 w dyspo-
zycji ministra obrony narodowej. Koƒczy
zawodowà s∏u˝b´ wojskowà w 1990 r. 

Od roku 1999 jest prezesem ZG ZKRP
i BWP. Wniós∏ wielki wk∏ad w popularyzo-
wanie wiedzy obronnej oraz or´˝nych tra-
dycji Wojska Polskiego, a tak˝e w integra-
cj´ Êrodowisk kombatanckich. 

Kawaler Krzy˝a Walecznych. Uhonoro-
wany m. in. Orderem Sztandaru Pracy I i II
klasy, Krzy˝em Oficerskim i Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski oraz Z∏otym
Krzy˝em Zas∏ugi. 

Oprac. red

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, mini-
stra Jana Turskiego list z podzi´kowaniem za zaintere-
sowanie wykazane w zorganizowaniu w Pary˝u wysta-
wy. 

33  mmaajjaa  ww KKuuddoowwiiee--CCzzeerrmmnneejj odby∏y si´ uroczystoÊci
patriotyczne, których organizatorami by∏y: Ko∏o Z KRP
i BWP na czele z por. Tadeuszem Dubem oraz w∏adze
Miasta. W koÊciele parafialnym p. w. Âw. Bart∏omieja
odprawiona zosta∏a Msza Êw. w intencji Ojczyzny. Na-
st´pnie wszyscy uczestnicy, w tym kuracjusze, miesz-
kaƒcy Czermnej i okolicznych miejscowoÊci zgroma-
dzili si´ przed tablicà pamiàtkowà ku czci pomordowa-
nych w Katyniu. W intencji pomordowanych odby∏y si´
modlitwy pod przewodnictwem ks. Romualda Brud-
nowskiego. UroczystoÊç uÊwietni∏a obecnoÊç pocztów
sztandarowych. 

33  mmaajjaa  ww mmiieejjssccoowwooÊÊccii  SSttaarree  SSiioo∏∏oo, przed obeliskiem
upami´tniajàcym tragedie mieszkaƒców odby∏a si´
uroczystoÊç patriotyczna zwiàzana z rocznicà uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja oraz 60. rocznicà zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej zorganizowana przez burmistrza
Miasta i Gminy Oleszyce oraz miejscowe Ko∏o ZKRP
i BWP. OkolicznoÊciowe przemówienia wyg∏osili bur-
mistrz Oleszyc Maria Janowska-Placek oraz prezes
Ko∏a ZKRP i BWP Józef Rokosz. Msz´ Êw. w intencji
poleg∏ych i pomordowanych celebrowa∏ ks. proboszcz
Jan S∏otwieƒski. W uroczystoÊci uczestniczyli: starosta
Powiatu Lubaczowskiego, przedstawiciele zak∏adów
pracy, poczty sztandarowe Ko∏a Miejsko-Gminnego
Oleszyce ZKRP i BWP, Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Oleszycach, NadleÊnictwa Oleszyce, kó∏ ∏owieckich,
Powiatowego Zwiàzku Emerytów, Inwalidów i Renci-
stów, szkó∏ i in. 

33  mmaajjaa  ww NNaa∏∏´́cczzoowwiiee w ramach Na∏´czowskiej Wiosny
Kulturalnej wystàpi∏ Chór ˚o∏nierzy AK „Nowogródzkie
Or∏y” z koncertem „Pi´kna nasza Polska ca∏a”. Na
treÊç koncertu z∏o˝y∏y si´ pieÊni partyzanckie i wojsko-
we. 

44  mmaajjaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, przed pomnikiem 1 Polskiej Dy-
wizji Pancernej gen. Stanis∏awa Maczka odby∏a si´ uro-
czystoÊç uczczenia poleg∏ych podczas wojen, operacji
pokojowych i innych konfliktów zbrojnych, zorganizo-
wana przez Ambasad´ Królestwa Niderlandów. 

44  mmaajjaa  ww PPoozznnaanniiuu - wojewoda wielkopolski Andrzej
Nowakowski spotka∏ si´ z przedstawicielami wielko-
polskich organizacji kombatanckich. Po przemówieniu
wojewody, wr´czono uczestnikom pamiàtkowe dyplo-
my z okazji 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiato-
wej. Spotkanie uÊwietni∏ wyst´p Poznaƒskiego Chóru
Nauczycieli pod dyrekcjà Ryszarda ¸uczaka. 

44  mmaajjaa  ww SSzzcczzeecciinniiee odby∏o si´ z udzia∏em wojewody
zachodniopomorskiego uroczyste posiedzenie Woje-
wódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych. Podczas spotkania kombatantom wr´czono
Krzy˝e Zas∏ugi oraz Krzy˝e Zes∏aƒców Sybiru. Przed-
stawiciele zwiàzków kombatanckich otrzymali listy
okolicznoÊciowe oraz pamiàtkowe albumy. 

44  mmaajjaa  ww LLoonnddyynniiee odby∏o si´ posiedzenie Rady Âwia-
towej Federacji Stowarzyszeƒ Polskich Kombatantów.
Przedmiotem obrad by∏y sprawy organizacyjne i finan-
sowe Federacji, skupiajàcej dzia∏ajàce w 22 krajach
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. SPK w Kraju
reprezentowa∏ cz∏onek Rady - W∏adys∏aw Matkowski. 

66  mmaajjaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w Centralnej Bibliotece Wojsko-
wej odby∏a si´ konferencja naukowa „Polska racja sta-
nu - refleksje w 60. rocznic´ zakoƒczenia II wojny
Êwiatowej”. Oprac. E.D.
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Nasi wspaniali Jubilaci

Minister Jan Turski wr´cza dostojnemu Jubilatowi
– gen dyw. Wac∏awowi Szklarskiemu pamiàtkowy
ryngraf. Obok stoi wiceminister Jerzy Koz∏owski

Fot. Ewa Dumin

SSzzaannoowwnnyymm  JJuubbii llaattoomm  nnaajjsseerrddeecczznniiee jjsszzee  ˝̋ yycczzeenniiaa  
ii ggrraattuullaaccjjee   sskk∏∏aaddaa  RReeddaakkccjjaa  „„KKoommbbaattaannttaa”” ..

Ciàg dalszy ze str. 15
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Na uroczystoÊç przyby∏o 85. wete-
ranów z ca∏ej ˚ytomierszczyzny
oraz cz∏onkowie ich rodzin.

Obecni byli tak˝e: dzia∏aczka Polonii ame-
rykaƒskiej z Chicago MMaarriiaa  LLoorryyÊÊ, przed-
stawicielka Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” KKrryyssttyynnaa  BBoo˝̋eemmsskkaa, zast´pca
Konsula Generalnego RP w ¸ucku
KKrrzzyysszzttooff  CCzzuucchhrryyttaa, attaché wojskowy
przy Ambasadzie RP w Kijowie pp∏k
KKrrzzyysszzttooff  KKuucchhaarrsskkii i jego zast´pca pp∏k
JJeerrzzyy  TToommaassiikk, wicemer ˚ytomierza JJaann
ZZaajjààcczzkkoowwsskkii, cz∏onkowie kierownictwa
i przedstawiciele ˚ytomierskiej Obwodo-
wej i Miejskiej Organizacji Weteranów
Ukrainy, przedstawiciele polskich organi-
zacji spo∏ecznych i inni goÊcie. Na spotka-
nie przyby∏ równie˝ ks. LLuuddwwiikk  KKaammiilleeww--
sskkii.

Na wst´pie Maria LoryÊ serdecznie po-
wita∏a zebranych i w pi´knych s∏owach
opowiedzia∏a o tym, ˝e jej marzenie si´
wreszcie spe∏ni∏o i mog∏a po tylu latach

Ukraina

Spotkanie weteranów Wojska Polskiego 
w ˚ytomierzu

przyjechaç na Ziemi´ ˚ytomierskà. 
Nast´pnie g∏os zabra∏ prezes Zwiàzku

Weteranów WP ˚ytomierszczyzny pp∏k
ZZyyggmmuunntt  WWeenngg∏∏oowwsskkii, który przedstawi∏
krótki rys historyczny Wojska Polskiego na
˚ytomierszczyênie w czasie II wojny Êwia-
towej. Póêniej poprosi∏ zebranych o po-
wstanie i uczczenie minutà ciszy tych, któ-
rzy nie wrócili z pól bitewnych. 

Konsul RP Krzysztof Czuchryta w gorà-
cych s∏owach podzi´kowa∏ weteranom za
poÊwi´cenie i walk´ z faszyzmem oraz od-
znaczy∏ kilkoro z nich Medalem „Pro Me-
moria”. 

Attaché wojskowy pp∏k Krzysztof Ku-
charski wr´czy∏ ka˝demu z weteranów dy-
plom od w∏adz RP i gramot´ od w∏adz
miejskich i obwodowych ˚ytomierza. Wr´-
czy∏ tak˝e wielu weteranom odznak´ „We-
terana Walk o Niepodleg∏oÊç”. 

Wicemer ˚ytomierza Jan Zajàczkowski
wraz z wyrazami wdzi´cznoÊci i ˝yczeniami
zdrowia przekaza∏ weteranom prezenty. 

Cz´Êç oficjalnà imprezy zakoƒczy∏o
przemówienie Krystyny Bo˝emskiej, któ-
ra serdecznie pozdrowi∏a weteranów
i z∏o˝y∏a im ˝yczenia d∏ugich lat ˝ycia
w zdrowiu. 

W drugiej cz´Êci spotkania zgromadze-
ni wys∏uchali przepi´knego koncertu, któ-
ry poprowadzi∏a EEllwwiirraa  GGiilleewwiicczz. 

Koncert zainaugurowa∏ dyrektor Domu
Polskiego w ˚ytomierzu JJeerrzzyy  BBaaggiiƒƒsskkii,
który wraz z LLaarryyssàà  BBoojjkkoo zaÊpiewa∏ w∏a-
snà kompozycj´ poÊwi´conà weteranom.
Nast´pnie zespó∏ wokalny pod kierownic-
twem Larysy Bojko zaprezentowa∏ wià-
zank´ pieÊni wojskowych. Zespó∏ „Pole-
skie Soko∏y” przedstawi∏ repertuar bar-
dzo stary i troch´ nowszy. Koncert bardzo
si´ wszystkim podoba∏, a artystów okla-
skiwano na stojàco. 

Po koncercie wszystkich zaproszono na
Êwiàteczny obiad, który uÊwietni∏y swoim
Êpiewem „Poleskie Soko∏y”. 

Inicjatorem i g∏ównym organizatorem
ca∏ego przedsi´wzi´cia by∏ prezes Organi-
zacji Weteranów na ˚ytomierszczyênie
pp∏k. Zygmunt Weng∏owski. Serdecznie
dzi´kujemy. 

Jerzy ÂWIÑTECKI

KOMBATANT 2005 nr 1020

Z ˝ycia polskich kombatantów za granicà

25 maja br. w ˚ytomierskim Studium Samochodowo-Drogowym
odby∏o si´ spotkanie weteranów Wojska Polskiego ˚ytomiersz-
czyzny z okazji 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej.

W2006 r. egzemplarz „Kom-
batanta” b´dzie kosztowa∏

2,50, a cena prenumeraty rocznej
wraz z kosztem wysy∏ki – 30 z∏.
Prenumerata ze zleceniem dosta-
wy za granic´ pocztà lotniczà kosz-
tuje 24 USD lub równowartoÊç tej
kwoty (mogà byç czeki). Wp∏at na
prenumerat´ nale˝y dokonywaç na
konto: Urzàd ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych, ul.
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
numer konta: 

NNBBPP  OOddddzziiaa∏∏  OOkkrr´́ggoowwyy  WWaarrsszzaawwaa
0033110011001100110000005500447722223311000000000000

Bardzo prosimy o wype∏nianie
przekazu wed∏ug za∏àczonego
wzoru. 
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WuroczystoÊci udzia∏ wzi´li m.in. przedstawiciele w∏adz
terenowych,  wojewódzkich oraz  liczni kombatanci.
Spotkaniu przewodniczy∏ prezes ZR ZB˚Z i ORWP

p∏k MMiieecczzyyss∏∏aaww  MMaattuussiiaakk. Referat historyczny wyg∏osi∏
komendant Wojskowej Komendy Uzupe∏nieƒ pp∏k dypl.
ZZbbiiggnniieeww  BBoojjkkoo. Zebrani wys∏uchali tak˝e wystàpienia por.
BBoolleess∏∏aawwaa  ̧̧ uuggoowwsskkiieeggoo.  St. chor. sztab. JJóózzeeff  ̧̧ uubbiiƒƒsskkii odczyta∏
list Ministra Obrony Narodowej JJeerrzzeeggoo  SSzzmmaajjddzziiƒƒsskkiieeggoo
skierowany do organizacji pozarzàdowych.

UroczystoÊci  patriotyczne by∏y tak˝e okazjà nadania awansu,
medalu i odznak honorowych. Stopieƒ majora otrzyma∏ prezes
Zarzàdu Ko∏a ÂZ˚AK SSttaanniiss∏∏aaww  MMiirreecckkii, Srebrny Medal
„Opiekuna Miejsc Pami´ci Narodowej”-  p∏k FFrraanncciisszzeekk
PPrrzzyycchhooddzzkkii, odznakami honorowymi „Za Zas∏ugi dla Zwiàzku
By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska
Polskiego” uhonorowano por. BBoolleess∏∏aawwaa  ¸̧uuggoowwsskkiieeggoo i st. chor.
sztab. SSttaanniiss∏∏aawwaa  MMiillaa.

UroczystoÊci zakoƒczono spotkaniem integracyjnym  przy
herbacie i ciastkach oraz wspomnieniami z okresu walk
frontowych i partyzanckich. Godny odnotowania jest fakt, ˝e na
spotkanie pokoleƒ przyby∏ 97-letni kombatant i najstarszy
cz∏onek ZB˚Z i ORWP por. AAlleekkssaannddeerr  SSmmoolleeƒƒsskkii.

Boles∏aw ¸UGOWSKI

Zokazji Dnia Wojska Polskiego, zast´pca szefa Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego w Bia∏ymstoku - p∏k dr
EEuuggeenniiuusszz  NNiikkuulliinn  i prezes Zarzàdu Wojewódzkiego

Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy
Wojska Polskiego - p∏k w st. spoczynku AAlleekkssaannddeerr  UUrrbbaannoowwsskkii
z∏o˝yli wizyt´ kpt. w st. spoczynku AAnnttoonniieemmuu  JJaabb∏∏ooƒƒsskkiieemmuu  –
˝o∏nierzowi 1 Armii Wojska Polskiego, który mia∏ zaszczyt za-
wiesiç sztandar bia∏o-czerwony na Kolumnie Zwyci´stwa w Ber-
linie w maju 1945 roku. 

Wizyta mia∏a miej-
sce w Jego rodzin-
nym domu w m. Su-
ra˝ ko∏o ¸ap. 

Pan kpt. Antoni Ja-
b∏oƒski jest ˝ywà hi-
storià czasu wojny
oraz wzorem ˝o∏nier-
skiego m´stwa i od-
wagi, godnym naÊla-
dowania. 

JesteÊmy dumni, 
i˝ na terenie Podlasia zamieszkuje tak zas∏u˝ony ˝o∏nierz WP,
odznaczony „Krzy˝em Grunwaldu”. 

Po wielu staraniach Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´ê-
niów Politycznych w Bia∏ymstoku przyznano Panu Antoniemu
rent´ specjalnà w wysokoÊci 1.000 z∏. 

W Dniu Âwi´ta Wojska Polskiego ˝yczymy zas∏u˝onemu ˝o∏-
nierzowi du˝o zdrowia oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci w ˝yciu oso-
bistym i rodzinnym. 

Marian UÂCI¸OWSKI

Zas∏u˝ony 
˝o∏nierz Podlasia
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Bia∏a Podlaska

Spotkanie pokoleƒ
W Bia∏ej Podlaskiej, z inicjatywy Zarzàdu Rejonowe-
go Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych i Ofice-
rów Rezerwy Wojska Polskiego, odby∏o si´ 31 sierp-
nia br. uroczyste spotkanie pokoleƒ, poÊwi´cone 66.
rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej i zakoƒczenia
paêdziernikowych bojów w kampanii wrzeÊniowej
pod Kockiem.

Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych

Panie Kierowniku, jako prawy obywatel wywodzàcy si´
z Unii Pracy i jej za∏o˝yciel, obejmujàc Urzàd Kombatantów
zapewnia∏ Pan publicznie, ˝e doprowadzi Pan w krótkim ter-
minie do nowelizacji ustawy kombatanckiej – opracowania
kompleksowej ustawy kombatanckiej, która nie by∏aby ju˝
zmieniana jak dotychczas po ka˝dych nowych wyborach par-
lamentarnych oraz zjednoczenia Êrodowisk kombatanckich
w jednà organizacj´ – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. 

W sprawach tych, jak i mojej wielokrotnie zwraca∏em si´ do
Pana Kierownika, jednak osobistej odpowiedzi od Pana nie
otrzyma∏em. Na moje pisma odpowiadali mi naczelny redak-
tor biuletynu „Kombatant”, ró˝ni specjaliÊci a ostatnio kie-
rownik prasowy Urz´du do Spraw Kombatantów, który na
moje pismo adresowane do Pana z dnia 24.05.2005 r. uspra-
wiedliwia∏ Pana Kierownika za nie spe∏nione obietnice, a na-

wet pos∏u˝y∏ si´ k∏amstwem piszàc, ˝e ustawa kombatancka
nie zosta∏a znowelizowana, poniewa˝ taka by∏a wola Êrodo-
wisk kombatanckich. 

Panie Kierowniku prawda jest inna, gdy˝ fiaskiem noweliza-
cji by∏o to, ˝e w dniu 6 wrzeÊnia 2004 r., w g∏osowaniu nad no-
welizacjà ustawy kombatanckiej zabrak∏o 6 g∏osów. Panie kie-
rowniku, w g∏osowaniu tym nie wzi´∏o udzia∏u 17 pos∏ów i to
z Unii Pracy i SLD i nikt ich za to nie rozlicza∏. W przesz∏oÊci,
gdy lewicy zale˝a∏o na uchyleniu jakiejÊ ustawy to nawet cho-
rych pos∏ów przywo˝ono na g∏osowanie do parlamentu. 

Panie Kierowniku ponosi Pan pe∏nà odpowiedzialnoÊç za
to, ˝e nie uczyni∏ Pan nic by przywróciç uprawnienia komba-
tanckie choçby uczestnikom I i II Armii Wojska Polskiego –
uczestnikom II wojny Êwiatowej, których zaliczono na równi
z innymi do zbiorowej odpowiedzialnoÊci w paƒstwie prawa.
(...) 

Pismo to prosz´ opublikowaç na ∏amach biuletynu „Kom-
batant”. */

Kazimierz NOWICKI
*/ Fragment listu

Listy do redakcji
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UroczystoÊci, które odby∏y sí  23 sierpnia br., rozpocz ∏́a Msza Êw. w
koÊciele pw. Wszystkich Âwí tych w intencji  poleg∏ych, zmar∏ych

oraz ˝yjàcych ˝o∏nierzy batalionu „Kiliƒski” i innych oddzia∏ów
walczàcych w Powstaniu Warszawskim. Kazanie wyg∏osi∏ ks. infu∏at
ZZddzziiss∏∏aaww  KKrróóll.   

Na ul. Zielnej 39, przed historycznym
budynkiem zebrali sí  kombatanci, harcerze,
mieszkaƒcy stolicy. G∏os zabrali: prezes ZG
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK CCzzeess∏∏aaww
CCyywwiiƒƒsskkii, przewodniczàcy Ârodowiska
Batalionu „Kiliƒski” AAnnttoonnii  BBiieenniiaasszzeewwsskkii i
prezydent Warszawy LLeecchh  KKaacczzyyƒƒsskkii. Pamí ç
bohaterów uczczono minutà ciszy. Przed
pamiàtkowà tablicà wieƒce z∏o˝yli mí dzy
innymi przedstawiciele Ârodowiska Batalionu
„Kiliƒski”, Zarzàdu G∏ównego ÂZ˚AK,

w∏adz Warszawy, Instytutu Pamí ci Narodowej, Muzeum Powstania
Warszawskiego, a tak˝e Urz´du ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, który by∏ reprezentowany przez zast´pc´
kierownika Urz´du, wiceministra JJeerrzzeeggoo  KKoozz∏∏oowwsskkiieeggoo. 

Nast́ pnie odby∏o sí  spotkanie ze zdobywcami PAST-y. WÊród goÊci
by∏ ZZbbiiggnniieeww  DD´́bbsskkii ps. Zbych, który po zdobyciu budynku zatknà∏ na
dachu bia∏o-czerwonà flag  ́jako znak zwycí stwa.  

Zdj́ cie spowitej dymem PAST-Y jest jednym z symboli powstaƒczej
Warszawy. OÊmiopí trowy gmach, b´dàcy przed wojnà siedzibà Polskiej
Akcyjnej Spó∏ki Telefonicznej, majàcy du˝e znaczenie strategiczne,
zdobywany by∏ od pierwszego dnia Powstania. Kolejne natarcia
podejmowane przez ˝o∏nierzy „Kiliƒskiego”, wspomaganych przez inne
oddzia∏y, koƒczy∏y sí  niepowodzeniem. Dopiero zací te walki 20
sierpnia przynios∏y zwycí stwo, okupione ofiarà 38 powstaƒców.

Ewa ZIÓ¸KOWSKA

Oddano ho∏d bohaterom wydarzeƒ sprzed 61 lat
ZDOBYWCOM PAST-Y

W rocznic´ zdobycia gmachu PAST-y przez
˝o∏nierzy batalionu AK „Kiliƒski” oddano ho∏d
bohaterom wydarzeƒ sprzed 61 lat.

Tradycyjnie ju˝, bo po raz piàty, zjechali do Bia∏egostoku
Sybiracy z kraju, a tak˝e delegacje z Bia∏orusi, Litwy,

Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Do nich do∏àczyli wyjàt-
kowo licznie uczniowie i harcerze, mieszkaƒcy miasta, któ-
re mieni si´ stolicà Sybiraków. Wszyscy oni przeszli 15 wrze-
Ênia br. tras´ V Marszu ˚ywej Pami´ci Sybiru od Ronda Ka-
tyƒskiego do koÊcio∏a Ducha Âwi´tego, przy którym znajdu-
je si´ Pomnik – Grób Nieznanego Sybiraka. By∏o t∏umnie
(7,5 tys. uczestników), barwnie (poczty sztandarowe, plan-
sze, kompania i orkiestra wojskowa), s∏onecznie. Msz´ cele-
browa∏ metropolita bia∏ostocki abp WWoojjcciieecchh  ZZiieemmbbaa
(wczeÊniej odby∏o si´ nabo˝eƒstwo w soborze prawos∏aw-
nym Êw. Miko∏aja, odprawione przez bp Jakuba), a w uro-
czystoÊci przed pomnikiem przemawiali dostojnicy paƒ-
stwowi i samorzàdowi. Dominowa∏ temat pojednania, po-
wracano do postulatu utrwalania prawdy o losach Polaków,
wi´zi mi´dzy pokoleniami. To nie przypadek, ˝e jako pierw-
sza kwiaty na p∏ycie grobu z∏o˝y∏a dziewczynka w mundurze
zucha, bo raz jeszcze Sybiracy dowiedli, ˝e droga jest im
przesz∏oÊç, ale z myÊlà o przysz∏oÊci narodu i Êwiata. Takie
przes∏anie marszu przekaza∏ TTaaddeeuusszz  CChhwwiieeddêê  – prezes bia-
∏ostockiego Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków, powtarzali je
i inni, a nad ca∏oÊcià imponujàcego przedsi´wzi´cia czuwa∏
EEddwwaarrdd  DDuucchhnnoowwsskkii, sekretarz ZS. Wiceminister JJeerrzzyy  KKoo--
zz∏∏oowwsskkii  pogratulowa∏ i podzi´kowa∏ organizatorom za to
spotkanie, równie˝ za wytrwa∏y trud ogniw Zwiàzku, za ini-
cjatywy, szukanie nowych form dzia∏ania, pozyskiwania
przyjació∏ i sojuszników. 

W przeddzieƒ V Marszu odby∏a si´ sesja poÊwi´cona gen.
WW∏∏aaddyyss∏∏aawwoowwii  AAnnddeerrssoowwii (ods∏oni´to tak˝e tablic´ ku jego
czci) oraz wr´czono medale „Pro Memoria”. 

˚egnaliÊmy si´ z nadziejà na równie mi∏e i godne spotka-
nie za rok. 

AD

V Marsz ˚ywej Pami´ci Sybiru 
RadoÊç i duma
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Informujemy

Stowarzyszenie ˚o∏nierzy Oddzia∏ów Partyzanckich Okr´-
gu Lubelskiego „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”, ul. Królewska 3,

20-109 Lublin zosta∏o wpisane do rejestru pod nr KRS
0000143340 na mocy postanowienia Sàdu Rejonowego w Lu-
blinie XI Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowe-
go z dnia 13 stycznia 2005 r. 

W sk∏ad Zarzàdu weszli: prezes – KKaarroolliinnaa  KKrrzzyysszzttooƒƒ  (tel.
kom. 502 219 311), prezes ekonomiczny – TTeeooffiill  MMiieellnniikk, wi-
ceprezes – MMaaggddaalleennaa  ZZaarrzzyycckkaa--RRaaddwwaann, sekretarz – JJóózzeeff
PPaaccaann, cz∏onkowie – FFrraanncciisszzeekk  LLeesszzcczz, BBoogguuss∏∏aaww  WW´́ggoorrsskkii..

AApptteekkaa  ““PPRRZZYY  PPOOMMOORRSSKKIIEEJJ””
0055--550011  PPiiaasseecczznnoo,,  uull..  PPoommoorrsskkaa  4499,,  tteell..((  002222))  775577--2200--2222
GGooddzz..  oottwwaarrcciiaa::  PPoonn..--pptt..  88--2200..0000,,  SSoobb..  99--1166..0000..

Apteka Przyjazna dla Kombatanta

W przypadku trudnoÊci z osobistym odbiorem leków z apteki istnieje
mo˝liwoÊç dowiezienia ich do domu pacjenta, po uprzednim
powiadomieniu personelu apteki.

Apteka wydrukuje identyfikatory dla zg∏aszajàcych si´ klientów-
kombatantów i ich podopiecznych.

Apteka proponuje 7% rabat od wartoÊci zakupionych (bez recepty)
artyku∏ów, a tak˝e 7% rabat od wnoszonej op∏aty za leki  i artyku∏y
medyczne, kupowane na podstawie  recept (w tym leki pe∏nop∏atne i
refundowane).
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27wrzeÊnia br. w Dniu Polskiego Paƒstwa
Podziemnego - ustanowionym przed sied-

mioma laty przez Sejm dla uczczenia powo∏anej
27 wrzeÊnia 1939 r. konspiracyjnej organizacji
S∏u˝ba Zwyci´stwu Polsce - przed Pomnik Pol-
skiego Paƒstwa Podziemnego i Armii Krajowej

Jako pierwsza wieniec z∏o˝y∏a delegacja Âwia-
towego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej

Na uroczystoÊç licznie przybyli kombatanci,
a wÊród nich m. in. cz∏onkowie Kapitu∏y Or-
deru Wojennego Virtuti Militari

przybyli kombatanci, przedstawiciele w∏adz paƒ-
stwowych i samorzàdowych stolicy, wojsko i har-
cerze. Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych reprezentowa∏ zast´pca kie-
rownika Urz´du, wiceminister JJeerrzzyy  KKoozz∏∏oowwsskkii.
UroczystoÊç poprzedzi∏y Msza Êw. w Katedrze
Polowej Wojska Polskiego i z∏o˝enie kwiatów
przed pomnikiem gen. Stefana Roweckiego
„Grota” – pierwszego dowódcy Armii Krajowej
i wspó∏twórcy Polskiego Paƒstwa Podziemnego. 

Przemówienia okolicznoÊciowe wyg∏osili Pre-
zydent Warszawy LLeecchh  KKaacczzyyƒƒsskkii oraz prezes
ZG Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Kra-
jowej CCzzeess∏∏aaww  CCyywwiiƒƒsskkii, który zwracajàc si´ do
kombatantów przyby∏ych na uroczystoÊç mimo
bardzo s´dziwego niekiedy wieku, podkreÊli∏:
Nasza s∏u˝ba jeszcze si´ nie skoƒczy∏a... Jedno-
czeÊnie podzi´kowa∏ wspó∏pracujàcym ze
Zwiàzkiem instytucjom, takim jak: IPN, KAR-
TA, Rada Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa,
za to, ˝e – jak si´ wyrazi∏ – krzewià polskoÊç... 

Ks. kmdr LLeeoonn  SSzzoott poprowadzi∏ modlitw´ za
poleg∏ych, nast´pnie odczytano Apel Poleg∏ych
bohaterów walk o wolnà Ojczyzn´. UroczystoÊç
zakoƒczy∏o sk∏adanie wieƒców i wiàzanek przez
licznie przyby∏e delegacje. 

E. D.
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Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

66. rocznica powstania Polskiego Paƒ-
stwa Podziemnego

Nasza s∏u˝ba jeszcze si´
nie skoƒczy∏a... 

14wrzeÊnia br. przy pomniku KoÊciuszkow-
ców w Warszawie odby∏y si´ z udzia∏em

pocztów sztandarowych uroczyste obchody 61.
rocznicy wyzwolenia prawobrze˝nej Warszawy.
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych reprezentowa∏ wiceminister JJeerrzzyy  KKoo--
zz∏∏oowwsskkii. UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ od przemó-
wienia dowódcy 1 Warszawskiej Dywizji Zmecha-
nizowanej im. T. KoÊciuszki - gen. AAnnddrrzzeejjaa  MMaallii--
nnoowwsskkiieeggoo. Przyby∏ych goÊci przywita∏ CCzzeess∏∏aaww
LLeewwaannddoowwsskkii  ze Zwiàzku Kombatantów RP i By-
∏ych Wi´êniów Politycznych. Nast´pnie g∏os za-
bra∏ RRoommaann  NNooggaall prezes Klubu KoÊciuszkow-
ców, który przypomnia∏ przebieg dzia∏aƒ zbroj-
nych podczas wyzwalania prawobrze˝nej Warsza-
wy. Po przemówieniach zosta∏a oddana salwa ho-
norowa, nast´pnie delegacje z∏o˝y∏y wieƒce
i kwiaty przed Pomnikiem KoÊciuszkowca. 

Dalsze uroczystoÊci rocznicowe odby∏y si´ przy
pomniku – kamieniu 21 Warszawskiego Pu∏ku
Piechoty „Dzieci Warszawy”. 

K. H. 
Pomnik KoÊciuszkowca po z∏o˝eniu wieƒców
i kwiatów

Przemawia Roman Nogal - prezes Klubu Ko-
Êciuszkowców

Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna Hoppe

W 61. rocznic´ wyzwolenia prawobrze˝-
nej Warszawy

Przy pomniku KoÊciusz-
kowców

10wrzeÊnia br. odby∏a si´ uroczystoÊç
ods∏oni´cia i poÊwi´cenia po renowacji

pomnika – p∏yty inskrypcyjnej Ku czci ˝o∏nierzy
10 Pu∏ku Piechoty 4 Dywizji Piechoty im. Jana
Kiliƒskiego poleg∏ych w walkach na WiÊle w
okresie 16.09.1944 – 16.01.1945. GoÊci
przyby∏ych na uroczystoÊç przywita∏ ZZbbiiggnniieeww
AAddaammcczzeewwsskkii  - prezes Klubu Kombatantów 4
Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana

19wrzeÊnia br. na Cmentarzu w Palmi-
rach odby∏a si´ uroczystoÊç patriotycz-

no-religijna dla uczczenia 66. rocznicy wybuchu
II wojny Êwiatowej i pierwszych rozstrzeliwaƒ
Polaków w Palmirach. W uroczystoÊci, którà

Msza Êw. na Cmentarzu w Palmirach

W rocznic´ pierwszych
rozstrzeliwaƒ Polaków w
Palmirach

Wieniec w imieniu Urz´du do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych przed gro-
bem marsza∏ka Sejmu II Rzeczypospolitej
Polskiej Macieja Rataja z∏o˝y∏ p∏k Jan Ozga –
dyrektor Departamentu Wojskowego w asy-
Êcie mjr. S∏awomira ¸ukasika

Minister Jan Turski wraz z cz∏onkami Klubu
Kombatantów 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty
im. Jana Kiliƒskiego w Warszawie po z∏o˝eniu
kwiatów przed Pomnikiem

Poleg∏ym w walkach na WiÊle

Wcià˝ pami´tamy

Kiliƒskiego w Warszawie. Nast´pnie g∏os zabra∏
TTaaddeeuusszz  BBiieenniiaasszz - ˝o∏nierz frontowy, który
przypomnia∏ histori´ 10 Pu∏ku Piechoty 4 PDP.
Po wystàpieniach pomnik zosta∏ ods∏oni´ty
przez  ministra JJaannaa  TTuurrsskkiieeggoo - kierownika
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz cz∏onków Zarzàdu
Klubu Kombatantów 4 PDP. Nast´pnie odby∏o
si´ poÊwi´cenie p∏yty inskrypcyjnej. Na
zakoƒczenie uroczystoÊci delegacje z∏o˝y∏y
wieƒce i kwiaty przed pomnikiem.

K.H.

uÊwietni∏a obecnoÊç licznych pocztów sztanda-
rowych, uczestniczyli przedstawiciele w∏adz
paƒstwowych, samorzàdowych, Wojska Polskie-
go, Kampinoskiego Parku Narodowego, ducho-
wieƒstwa, licznie przybyli kombatanci, m∏odzie˝
i okoliczni mieszkaƒcy. Przemawia∏ m. in. AAnn--
ddrrzzeejj  PPrrzzeewwooêênniikk – sekretarz Rady Ochrony Pa-
mi´ci Walk i M´czeƒstwa. Msz´ Êw. celebrowa∏
Prymas Polski ks. kardyna∏ JJóózzeeff  GGlleemmpp. Po
Apelu Poleg∏ych – delegacje z∏o˝y∏y wieƒce
i wiàzanki oraz zapalono znicze. 

K. H.
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1177wwrrzzeeÊÊnniiaa  bbrr..  pprrzzyy  PPoo--
mmnniikkuu  PPoolleegg∏∏yymm  ii PPoo--
mmoorrddoowwaannyymm  nnaa

WWsscchhooddzziiee  ooddbbyy∏∏yy  ssii´́  uurroocczzyyssttoo--
ÊÊccii  zzwwiiààzzaannee  zz rroocczznniiccàà  aaggrreessjjii
ssoowwiieecckkiieejj  nnaa  PPoollsskk´́,,  ppooddcczzaass
kkttóórryycchh  uucczzcczzoonnoo  ppaammii´́çç  ooffiiaarr
wwyyddaarrzzeeƒƒ  sspprrzzeedd  6666  llaatt..  

WW  oobbcchhooddaacchh  uucczzeessttnniicczzyyllii
pprrzzeeddssttaawwiicciieellee  ww∏∏aaddzz  ppaaƒƒssttwwoo--
wwyycchh,,  ssaammoorrzzààddoowwyycchh,,  dduucchhoo--
wwiieeƒƒssttwwaa,,  lliicczznniiee  ssttaawwiillii  ssii´́  rree--
pprreezzeennttaannccii  ÊÊrrooddoowwiisskk  sskkuuppiiaajjàà--
ccyycchh  kkoommbbaattaannttóóww,,  wweetteerraannóóww
ii oossoobbyy  rreepprreessjjoonnoowwaannee,,  mm..  iinn..  zzee
ÂÂwwiiaattoowweeggoo  ZZwwiiààzzkkuu  ˚̊oo∏∏nniieerrzzyy
AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj,,  ZZwwiiààzzkkuu  SSyybbiirraa--
kkóóww,,  FFeeddeerraaccjjii  RRooddzziinnyy  KKaattyyƒƒ--
sskkiiee  oorraazz  FFuunnddaaccjjii  PPoolleegg∏∏yymm
ii PPoommoorrddoowwaannyymm  nnaa  WWsscchhooddzziiee..
UUrrzzààdd  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww
ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh  rreepprree--
zzeennttoowwaa∏∏  ddyyrreekkttoorr  DDeeppaarrttaammeenn--

66. rocznica agresji sowieckiej na Polsk´

Jako pierwsza wieniec z∏o˝y∏a delegacja
Zwiàzku Sybiraków: Edward Duchnowski –
sekretarz generalny Zwiàzku Sybiraków, Ma-
ria Markiewicz i Edward Bobel

Na honorowych miejscach zasiedli komba-
tanci oraz osoby represjonowane

Prymas Polski, kardyna∏ Józef Glemp prze-
wodniczy∏ modlitwie, którà odprawi∏ wraz
z kapelanami duszpasterstw wojskowych ko-
Êcio∏ów Prawos∏awnego i Ewangelickiego

ttuu  WWoojjsskkoowweeggoo  JJaann  OOzzggaa..  
PPrrzzyybbyy∏∏yycchh  nnaa  uurroocczzyyssttooÊÊçç  ggoo--

ÊÊccii  pprrzzyywwiittaa∏∏  pprreezzeess  ZZaarrzzààdduu
FFuunnddaaccjjii  PPoolleegg∏∏yymm  ii PPoommoorrddoo--
wwaannyymm  nnaa  WWsscchhooddzziiee  --  pprrooff..
WWiieess∏∏aaww  WWyyssoocckkii..  LLiisstt  oodd  pprree--
mmiieerraa  MMaarrkkaa  BBeellkkii  ooddcczzyyttaa∏∏aa
ppooddsseekkrreettaarrzz  ssttaannuu  OOllggaa  IIwwaanniicc--
kkaa..  PPrrzzeemmóówwiieenniiaa  wwyygg∏∏oossiillii  pprree--
zzyyddeenntt  WWaarrsszzaawwyy  LLeecchh  KKaacczzyyƒƒ--
sskkii  oorraazz  PPiioottrr  ¸̧uukkaasszz  AAnnddrrzzee--
jjeewwsskkii  --  wwiicceepprreezzeess  FFuunnddaaccjjii  PPoo--
lleegg∏∏yymm  ii PPoommoorrddoowwaannyymm  nnaa
WWsscchhooddzziiee..  PPooddcczzaass  uurroocczzyyssttooÊÊccii
cczzyyttaannoo  ttaakk˝̋ee  wwiieerrsszzee  --  mm..  iinn..
ZZbbiiggnniieewwaa  HHeerrbbeerrttaa..  NNaasstt´́ppnniiee
ooddpprraawwiioonnaa  zzoossttaa∏∏aa  mmooddlliittwwaa
ww iinntteennccjjii  OOffiiaarr  nnaa  WWsscchhooddzziiee..
UUrroocczzyyssttooÊÊccii  zzaakkooƒƒcczzyy∏∏  AAppeell  PPoo--
lleegg∏∏yycchh,,  ppoo  kkttóórryymm  ddeelleeggaaccjjee  zz∏∏oo--
˝̋yy∏∏yy  pprrzzeedd  ppoommnniikkiieemm  wwiieeƒƒccee
ii wwiiààzzaannkkii  kkwwiiaattóóww..  

KK..  HH..

Fot. Katarzyna Hoppe Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna Hoppe10wrzeÊnia br. z inicjatywy Ârodo-
wiska Borowiczan odby∏o si´ uro-
czyste poÊwi´cenie podk∏adu

z napisem „Borowicze”, który wzbogaci∏ war-
szawski pomnik Poleg∏ym i Pomordowanym
na Wschodzie. UroczystoÊç poprzedzi∏a Msza
Êw. w Katedrze Polowej WP. 

Przed pomnikiem Poleg∏ym i Pomordowa-
nym na Wschodzie zgromadzili si´ przedsta-
wiciele Ârodowiska Borowiczan - Warszaw-
skiego, Lubelskiego, Bydgoskiego i z Przemy-
Êla. Podk∏ad poÊwi´ci∏ wikary generalny ks.
p∏k S∏awomir ˚arski. Nast´pnie przemawia∏

UroczystoÊç poÊwi´cenia podk∏adu z napisem „Borowicze”
prezes Ârodowiska Borowiczan Zwiàzku Sybi-
raków Roman Bar. Urzàd do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych reprezen-
towa∏ naczelnik w Departamencie Stowarzy-
szeƒ i Spraw Socjalnych Jan Krystek. Dalsze
uroczystoÊci odby∏y si´ w siedzibie Muzeum
Niepodleg∏oÊci w Warszawie, gdzie zosta∏a za-
prezentowana wystawa fotografii poÊwi´co-
nych dzia∏alnoÊci Ârodowiska Borowiczan
oraz wr´czono zas∏u˝onym osobom Medale
„Pro Memoria” i Honorowe Odznaki Sybira-
ka. 

K. H. 

Dzieƒ SybirakaDzieƒ Sybiraka
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